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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen,
waar in de boeken en schriften, die dagelyks
in ons vaderland en elders uitkomen,
oordeelkundig tevens en vrymoedig
verhandeld worden.
Inleiding in de Godlyke Schriften van het Nieuwe Verbond, door
J.D. Michaelis. Uit het Hoogduitsch, naar den derden
vermeerderden en verbeterden druk, in 't Nederduitsch vertaald,
onder het opzigt van F.G.C. Rutsz, Hoogduitsch Leeraar der
Luthersche Gemeente in 's Hage. II. D. 1 St. In 's Gravenhage by
J.H. Munnikhuizen en C. Plaat in Comp. 1779. In gr. octavo, 524
bl.
Nademaal de vertaaling van dit doorgeleerde Werk vlytig wordt voortgezet, willen
wy niet in gebreke blyven, van den Leezeren terstond verslag van dit Stuk te geeven,
zo dra het ons ter hand gekomen is. Voorgaande berigten hebben genoegzaam
getoond, op welk eene waarde wy deezen arbeid van den Ridderlyken Hoogleeraar
(*)
MICHAELIS schatten : genoeg des zal het zyn, voor tegenwoordig, den hoofdzaaklyken
inhoud van dit Stuk voor te draagen, en 'er een of ander staal uit mede te deelen.
Zyn Hoogeerwaarde heeft dit, en het volgende Stuk, geschikt, ter overweeginge
van 't geen dienen kan, ter algemeene ophelderinge van ieder der schriften des
Nieuwen Verbonds in 't byzonder. Als daar is de Persoon, door wien, en, daar zulks
te passe komt, de taal in

(*)

Zie Hedend. Vad. Letter-oeff. VII. D. bl. 497, en Alg. Vad. Letter-oeff. I.D. bl. 85.
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welke zy geschreeven zyn; de tyd wanneer, de gelegenheid by welke, en 't bepaalde
oogmerk waar mede die Schryvers dezelven opgesteld hebben. - Voor de
overweeging deezer Stukken, nopens de Euangelien, gaat eene verhandeling over
de Euangelien in 't algemeen, derzelver naam, getal, en 't geen men nopens den
ophef, dien veelen van derzelver tegenstrydige verhaalen maaken, hebbe te denken;
dat hem verder aanleiding geeft, om een berigt te verleenen, van de voornaamste
Harmonien of Overeenstemmingen der Euangelien. 't Verwondert ons eenigermaate,
dat wy in dit berigt geen gewag vinden van de nieuwere Engelsche Schriften van
die natuur; inzonderheid van de Harmonie van MACKNIGHT, welke zekerlyk wel
verdiende gemeld te worden. - Op de afhandeling hier van, beschouwt hy verder
ieder der vier Euangelien van MATTHEUS, MARCUS, LUCAS en JOHANNES, ten aanzien
der opgenoemde byzonderheden, afzonderlyk. Even zo gaat hy verder na, het
tweede Geschrift van LUCAS, met naame de Handelingen der Apostelen. Zulks brengt
hem voorts tot de Apostolische Brieven, en wel, in de eerste plaatse, tot die van
den Apostel PAULUS; van welke die, (blyvende de overigen tot het volgende Stuk
uitgesteld,) aan de Galatiërs, den eersten aan de Thessalonicensers, die aan de
Corinthiers, en den eersten Briev aan TIMOTHEUS, in dit Stuk overwoogen worden.
Met opzigt tot ieder deezer Schriften ontvouwt de Hoogleeraar de bovengenoemde
byzonderheden met een welwikkend oordeel. En in derzelver overweeging bepaalt
zyn Ed. zig niet tot het algemeene dier voorstellen, hoedanig iets in alle Schriften
van die natuur ten overvloede te vinden is; maar hy legt het 'er op toe om na te
vorschen, het geen daar toe eenigzins betrekkelyk geagt zou mogen worden, en
'er zyne oordeelkundige aanmerkingen over mede te deelen; waaruit zelfs eene
soort van bykomende Verhandelingen gebooren worden, ter ophelderinge van
verscheiden onderwerpen; inzonderheid raakende de Apocryphe Schriften van die
dagen, den staat der Christen-Kerke in dien tyd; en zodanige heerschende gevoelens
onder Jooden en Heidenen, die den grondslag waren van zeldzaame gevoelens
onder de Christenen, welken in deeze Schriften des Nieuwen Verbonds tegengegaan
worden. - Men kan hier uit,
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te meer daar des Hoogleeraars beleezenheid en denkwyze overbekend is,
genoegzaam afneemen, dat men in dit gedeelte weder veel weetenswaardigs zal
aantreffen, en ook zomtyds iets nieuws ontmoeten; dat, schoon niet altoos even
bondig uitgevoerd, meermaals egter nog wel van die natuur is, dat
onbevooroordeelde letteroefenaars het zelve een nader onderzoek waardig zullen
keuren.
Zie hier nog, tot eene proeve, een voorbeeld eenigermaate van die soort, in de
voorstelling van des Hoogleeraars gevoelen, wegens het gebruik dat Euangelist
LUCAS van de Apocryphe Euangelien gemaakt heeft, en hoe dezelven dien Schryver
aanleiding gegeeven hebben, om zyn Euangelie op te stellen. - In de Verhandeling
naamlyk, voor de beschouwing van ieder Euangelie op zigzelve, heeft de Hoogleeraar
het voorstel geopperd; waarby het toekomt, dat MATTHEUS en LUCAS, desgelyks
MARCUS en LUCAS, zonder elkander geleezen te hebben, zomtyds zo zeer in
uitdrukkingen overeenkomen? en zyn Ed. beantwoordt het indeezervoege.
‘Ik heb reeds in het voorgaande aangemerkt, dat de schynstrydigheden, tusschen
LUCAS en MATTHEUS van dien aart zyn, dat LUCAS MATTHEUS, of, in geval men, met
anderen, LUCAS tot den eersten Euangelist wilde maaken, dat MATTHEUS LUCAS nooit
schynt geleezen te hebben; even dat geldt ook van MARCUS en LUCAS, en MARCUS
heeft LUCAS des te minder kunnen leezen: dewyl hy laater geschreeven heeft.
Hier by is het zonderling, dat LUCAS, met MATTHEUS, en MARCUS somtyds in de
uitdrukking zoo naauwkeurig overeenkomt, als anders onafhanklyke Aucteurs,
wanneer zy eenerlei zaak verhaalen, niet pleegen te doen. Wanneer MARCUS en
MATTHEUS dit alleen deeden, zoo zoude het niet te verwonderen zyn: want MARCUS
heeft naar het Hebreeuwsch Euangelie van MATTHEUS geschreeven; naar die zelfde
spreekwyzen in alle drie de Evangelisten, ook wel één en dezelfde harde
Hebraïsmus, en dit niet tegenstaande LUCAS goed Grieksch kan schryven; deeze
overeenstemming in woorden, by menige schynbaare tegenstrydigheid in zaaken,
moet eene oorzaak hebben, welken eene onderzoeking verdient’.
De voorbeelden, door den Hoogleeraar opgegeeven, gaan wy, kortheidshalve,
voorby. ‘Ik weet’, ver-
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volgt hy, ‘dit verschynzel niet anders, dan in deezervoege te verklaaren: daar waren
reeds vroeger, dan de drie Evangeliën geschreeven zyn, of ten minsten eer dat
MATTHEUS, in 't Grieksch, vertaald is, andere Apocryphe Evangeliën geschreeven,
waar van LUCAS. Hoofdst. I. 1. gewaagt, die het oogmerk heeft, het gebrekkige van
hem te verbeteren. Waar deeze even dezelfde zaak recht hadden, daar heeft LUCAS,
zoo wel als MARCUS en de Vertaaler van MATTHEUS de uitdrukking uit hen behouden,
en daar door komen zy onderling zoo kennelyk overeen. De uitdrukking was reeds
gewoon en hun bekend, en wyl zy geen sieraad, geene eere in Aucteurs te zyn,
zochten, zoo bleeven zy by dezelve. 't Kan zyn dat MARCUS en LUCAS hen ook in de
schikking der geschiedenis volgen, en dat daar uit het groote onderscheid in de
opvolging der gebeurtenissen by hen en MATTHEUS ontstaa, dat den Schryveren der
Harmoniën zoo veele moeite heeft veroorzaakt. Dit zou voor eenen Aucteur, die
geene eigenlyke belofte gedaan heeft in de orde van een Dagboek te schryven,
geen misslag zyn.
Het geene my in deeze gedachte nog meer versterkt, is het verschynsel dat LUCAS,
die anders, aan zichzelven overgelaaten, in staat is, goed Grieksch te schryven,
nogthans in zyn Evangelie somtyds zulke harde Hebraïsmen heeft, welke hy
misschien uit de oudere Evangelien, welker dwaalingen hy verbetert, en op fraaiheid
of zuiverheid der taale niet ziende, behield’. Dit staaft onze Hoogleeraar weder met
een aantal voorbeelden, die wy, om bovengemelde reden, agter laaten; en tevens
om hier nog plaats te geeven, aan 's Mans bedenkingen, waar mede hy beweert,
dat de Apocryphe Euangelien aanleiding tot het Euangelie van LUCAS gaven.
‘LUCAS, zegt hy, meldt ons zelfs de aanleiding, welke hy tot schryven hadt,
naamlyk, dat hy van voorneemen zy, een gegrond bericht van CHRISTUS
Leevensgeschiedenis te geeven, dewyl veelen de handen daar aan hadden
geslaagen, om een verhaal van CHRISTUS werken te leveren, welke haare volkomene
zekerheid hebben. Hy moest aan deeze veelen iets te berispen vinden, anders zou
hy zich niet hebben laaten beweegen, van even dezelfde stoffe te schryven, welke
zy reeds verhandeld hadden.
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Want welk verstandig mensch zal dus denken: dewyl de Geschiedenis reeds door
veelen toereikend geschreeven is, zoo wil ik ze ook beschryven.
LUCAS schreef gevolglyk zyn Evangelie, met dat oogmerk, om de misslagen van
CHRISTUS Leevensbeschryvingen, door anderen opgesteld, te verbeteren. Misschien
zworven 'er destyds diergelyke veele in de weereld, en als men de oudste Evangeliën
leest, welke in FABRICIUS Codex Apocryphus gevonden worden, zoo geeven ze
dikwerf licht aan LUCAS, en toonen aan, wat voor valsche verhaalen hy door zyn
Geschrift hebbe willen te niet doen, of verbeteren. Intusschen merken nochtans
GRABE en MILL, al veelligt niet zonder grond, aan, dat het schyne, als of LUCAS, zich
inzonderheid tegen het Egyptische Evangelie aankante, welks overblyfzels de
Leezers in FABRICIUS Codex Apocryphus N.T. pag. 335-337. kunnen vinden. De
Esseensche Secte bloeide destyds in Egypten, en de inhoud der overblyfzelen uit
dit Evangelie doen duidelyk zien, dat het door Esseners moet geschreeven zyn,
vermist hunne mystieke gedagten en hunne stellingen, welken den echt verbieden,
in het Egyptische Evangelie gevonden worden. 't Is jammer, dat wy van het
Egyptische Evangelie niet meer over hebben, door welks vergelyking deeze
gedachten van GRABE of versterkt of wederlegd kon worden: want volkomen gewis
is ze zeker niet. Sommigen zien het Egyptische Evangelie voor het oudste onder
alle Apocryphe Evangeliën aan, en dan moest LUCAS hetzelve wel buiten twyfel
(*)
bedoelen. LARDNER in tegendeel stelt het in de tweede Eeuw. Zonder dit te beslissen
schynt my, nochtans, zo veel klaarblyklyk te zyn, dat LUCAS zyn oogmerk somtyds
op Essenisch gevoelende Leezers, of tegen Teksten voor het Essenisch gevoelen
pleitende, richtte.
Ik geloof dat het der moeite zou waard zyn, om over hem een Commentarius uit
de overblyfzelen der Apocryphe Evangelien, of verhaalen van JESUS, te schryven:
welker dwaalingen ons misschien somtyds konden onderrichten, waarom hy deeze
of geene berichten gegeeven, of zich van 't één of ander woord bediend hebbe.

(*)

Credibility of the Gospel History. Vol. 2. en Suppl. Vol. 2. pag. 286.
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LUCAS is de eenigste onder de Evangelisten, die het byzonder bevel van CHRISTUS
heeft opgetekend, dat zyne Discipelen in Falaestina hunne akkers (welke hun toch
in de vervolging zouden ontnomen worden) verkoopen, en het geld den armen
zouden geeven: een bevel dat niet alle de gemeenten aanging en nochtans den
Jooden in Palaestina zeer noodig was, wanneer hunne akkers hun niet tot een'
valstrik verstrekken, en wederom in het Joodendom zouden te rug trekken. Hoofdst.
XII. 33. 34. Even dees LUCAS meldt ook de byzondere inrichtingen der Kerke te
Jerusalem, waar aan de overige Kerken geen aandeel zouden neemen. Handel.
IV. 32. V. 11. en VI. zeer breedvoerig dat naamelyk deleden deezer Kerke hunne
eigendommen verkocht en eene gemeenschap van goederen opgericht hebben.
Met het hoofdoogmerk van de Handelingen der Apostelen heeft dit niets te doen.
Dan vermits de Essenen zonder eigendom, en in eene gemeenschap van goederen
leefden, zoo schynt hy deeze inrichting der Gemeente te Jerusalem, welke met de
hunne gelykvormig was, daarom te verhaalen, ten einde hy ze te eerder mogt'
winnen.
Niemand onder de vier Evangelisten verhaalt het gesprek van GABRIEL met MARIA,
dan alleen LUCAS. Hoofdst. I. 26-38. en wel denkelyk om een valsch bericht van een
ander Evangelie te verbeteren, waar van ik geloof de overblyfzels in den Coran
aangetroffen te hebben. 't Is naamelyk bekend dat MUHAMMED zyne meeste berichten
van CHRISTUS uit de valsche Evangeliën neemt, die, ten zynen tyde, menigvuldig in
Arabiën omzworven. Ik vind in het derde Hoofdstuk een breedvoerig, maar onecht
verhaal der meeste omstandigheden van JOANNES en CHRISTUS geboorte, welke
LUCAS getrouwer verhaalt. Ik geloof even daarom, dat MUHAMMED, of zyn dienstbaare
geest, hetzelve uit geen ander Evangelie hebben overgenomen, dan uit dat geene
hetwelk LUCAS tracht te verbeteren: voornaamlyk om dat 'er zo iets in is, 't welk,
geheel tegen den aart van MUHAMMED, de aanbeveeling van een' eeuwigen maagdom
betreft, aan welke Leere de Essenen waren overgegeeven: en vermids CHRISTUS
in dit verhaal het Woord Gods genoemd wordt, een naam, dien hem de aanbidders
der Egyptische of Oostersche Philosophie plagten te geeven. Na dat MUHAMMED de
on-
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bevlekte geboorte van MARIA, haare opvoeding in den Tempel, de verkondiging der
geboorte van JOANNES den Dooper, en het stom worden van ZACHARIAS verhaald
hadt, zoo meldt hy Sur. III. vs. 40-43. De Engel hebbe tot MARIA gezegd: God belooft
u zyn WOORD, wiens naam is, MESSIAS, JEZUS de Zoon van MARIA (LUCAS meld ook,
vs. 31. 32. breedvoeriger de naamen, die de Engel aan het beloofde Kind gegeeven
hebbe,) die vermaard zal zyn dit en het toekomend leeven (LUCAS ὁύτος ἔσται μεγας)
en uit hem die tot God durven naderen. Hy zal de lieden in de wieg aanspreeken,
als een oud Man, en zal van de Heiligen zyn - Zy hebbe daar op geantwoord: Myn
Heer hoe zal ik eenen Zoon baaren, vermits geen Man my heeft aangeraakt, en,
(gelyk hy 'er, Hoofdst. XIX. 20. by voegt,) ik geen Hoer ben. De Engel hebbe
geantwoord: God schept wat hy wil, en wenneer hy spreekt: wordt! zo wordt het,
enz. In het negentiende Hoofdstuk wordt zelfs het gesprek in diervoege voorgesteld,
als of de Engel MARIA, afgezonderd van de haaren, in een gestalte hebbe gevonden,
welke haar noodzaakte den sluier over te werpen: en dat zy het eerst voor haare
kuischheid bezorgd geweest zy, en tot hem gezegd hebbe, ik vlugt voor u tot God,
(dat is om Godswille benadeel my niet) indien gy Godvreezend zyt. Men zal in den
Coran nog meer overblyfzels van de valsche Euangelien vinden, waar uit men
FABRICIUS Codex Apocryphus konde vermeerderen. MUHAMMED veranderde ze maar
een weinig, en droeg ze in zynen styl voor.
Het geen wy, Luc. XVII. 20. 21. leezen, zonder dat het een ander Euangelist
meldt, schynt eene verbetering van 't valsche verhaal te zyn, 't welk in het Egyptische
Evangelie gevonden werdt, en by FABRICIUS aldus luidt: daar vraagt iemand aan
den Heere, wanneer zyn Ryk zou komen? en hy sprak: wanneer gy het kleed der
schande met voeten treed (dat is, uwe naaktheid niet meer bedekt maar naakt gaat,)
wanneer twee één worden, (dat is denkelyk wanneer het manlyk en vrouwlyk geslacht
ophoudt en alle Menschen wederom Hermaphroditen worden) en het uiterlyke zo
als het innerlyke, en de man met de vrouw, noch man noch vrouw. Deeze vraag
was aan JESUS gedaan, maar het antwoord was verkeerd gemeld, en dat geeft ons
LUCAS echter.
De tegenwoordige Vyanden van den Godsdienst,
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VOLTAIRE en anderen, pleegen van de Apocryphe Euangelien, waar van zy een zeer

groot getal opgeeven, veel ophefs te maaken, en te vermoeden dat daar in wie weet
wat gestaan mogt hebben, welk verlies voor ons onherstelbaar is. En wat dan?
Wanneer men uit hunne overblyfzels zal oordeelen, veel belachlyks en klaarblyklyk
fabelagtigs, dat toch deeze mannen, die zich aan den Godsdienst, gelyk hy is, aan
de verstandiger Euangelien stooten, niet zouden voortrekken en gelooven willen!
Het ging, gelyk haar het algemeenlyk gaat, eene geschiedenis welke veel opspraaks
maakte en uit hooren zeggen door yverige bewonderaars, die anders van eene
verschillende denkwyze waren, verhaald, was onder het verhaalen gelyk een
sneeuwbal aangegroeid en veranderd. Zy is daarom niet onwaar, want dit geschied
ook by waare gebeurtenissen, dat zy in het begin in mondelyke verhaalen wassen.
Men lette slechts op de eerste berichten van Veldslagen, voor zo veel als dezelve
niet echt, maar uit hooren zeggen zyn. LUCAS heeft ons eenen grooten dienst
beweezen, dat hy deeze berichten zuivert, en hy gedraagt zich hier by gelyk men
zich gedraagen moet, hy onderzoekt tot dat hy ooggetuigen vindt, en vraagt die,
wat aan de geschiedenis waarheid, wat een byvoegzel van het verhaalend gerugt
zy? Het gevolg is, door zyne echtere berichten verdweenen grootendeels de slegte
en ligtgeloovige Euangelien. Kan dit een waar verlies voor de Geschiedenis van
CHRISTUS zyn?’

Boet-predikatien over Jerem. XLV, gedaan te Utrecht, door den
Godzaligen Leeraar J.V. Lodenstein, niet lange voor het bittere
noodjaar 1672, thans in niet ongelyke kommerlyke omstandigheden
van ons Vaderland, uitgegeeven met eene Voorreden, weinige
Aantekeningen, en twee Leerredenen, door Corn. Brinkman,
Bedienaar van het Heilig Euangelie, te Dirksland. Te Utrecht by S.
de Waal en G.v.d. Brink Jansz. 1779. In gr. 8vo. 175 bl.
De Eerw. JODOCUS LODENSTEIN, voor meer dan honderd jaaren Leeraar der Gemeente
te Utrecht, en bekend door zyne Beschouwinge Zions, Weegschaal der
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Heiligen, Gedagten over den Sabbath, en bovenal door zyne Gezangen, heeft in
de jaaren 1664 en 1665, op een tyd, waar in Nederlands Koophandel ter Zee deerlyk
benadeeld werd, vooral door de Nabuurige Engelschen, zestien Boetpredikatien
gedaan, die de Eerw. BRINKMAN, thans tydig keurt den Nederlanderen aan te bieden.
De wyze waar op zy hem in handen gekomen zyn, geeft hy zelve in deezervoege
op. ‘Voor zeven- en twintig jaaren, toen ik Proponent was, geraakte ik in kennis met,
en genoot toen, en vervolgens, beroepen en Predikant te Ingen zynde, de gulle en
Christlyke Vriendschap van den uitmuntend Godvrugtigen Heer JAN DE WAAL, Droogist
en eerwaardig Ouderling der bloeiende Gemeente te Utrecht. Myne verplaatzing
brak wel, den tyd van twintig jaaren, de oefening van Vriendschap af; maar rukte
geenzins den wortel der Liefde en der dankbaarheid uit myn hart. 's Heeren goede
Voorzienigheid bragt my voor vier jaaren weder te Utrecht ter bekominge van eene
noodige en aangenaame Hulpe tegen over my: toen wierd onze onderlinge en
nuttige Vriendschap weder hernieuwd: dan voor twee jaaren op den 16 Junius 1777,
behaagde het den Hemelschen Vader dit zyn geliefd Kind, zeer schielyk en zagt,
zyne Vrouwe en twee Kinderen en ook ons, te ontrukken, en in zyne Zalige nabyheid
en onmiddelyke gunstgenieting over te brengen. Uit den nagelaaten schat van
deezen zaligen Vriend, hadt de Zoon SAMUEL DE WAAL, een naarstig Boekhandelaar
en Drukker te Utrecht, de goedheid van my, ter gedagtenisse van zynen waardigen
Vader, dat Handschrift, tot een zeer bevallig geschenk toe te zenden. Voor zo verre,
Weduwe en Kinderen van mynen geëerden Vriend JAN DE WAAL my hebben kunnen
berichten, heeft een Grootmoeder, welke een der gemeenzaamste Vriendinnen van
den grooten LODENSTEIN geweest is, hetzelve geschreeven, het zy dan uit de
Schetsen van den waardigen Man Gods, het zy uit zynen Predikenden Mond het
zaaklyke verstandiglyk opvattende. - Hier uit kunt gy, geneegene Leezer, dan ook
opmaaken, dat dit wel te houden is voor een egt werk van Vader LODENSTEIN, hoewel
niet voor volkomene Predikatien; maar meer voor korte en zaaklyke Schetsen. Wy
hebben, om het Werk van dien zo beminnelyken Leeraar zoo zuiver mede te deelen
als mogelyk was,
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ons opzettelyk onthouden van alle veranderingen en aanvullingen, behalven die
noodig en zeer kort waren.’
In het doorleezen deezer Leeredenen, of liever Schetsen, hebben wy niet kunnen
vinden wat dezelve zo zonderling toepasselyk maakt op onze tegenwoordige
tydsomstandigheden. De zonden, die 'er in bestraft, en de pligten waartoe 's Lands
inwoonders opgewekt worden, zyn van zulk eenen aart en derwyze voorgesteld,
dat ze op alle tyden, wanneer een Land zondig is, en door gevaaren gedreigd wordt,
passen.
De eenige plaats, die rechtstreeks op de eenigermaate tegenwoordige
omstandigheden, door den Eerw. BRINKMAN in zyne Voorreden, aangeweezen, slaat,
is in de achtste Boet-predikatie, waar hy zich dus laat hooren. ‘Gaat nu eens weder
onzen toestand beschouwen, wat heeft de Heere nu veele jaaren wonderlyk met
ons getwist, door water, dan door droogte, dan door ongedierte, dan door pestilentie,
dan door branden. Het is u dikwyls gezegd; maar nu raakt het aan onze Neering,
aan onzen Koophandel, aan de Oostindische Compagnie; zouden wy het nog niet
zien? God heeft ons eenen wederpartyder verwekt, de Luipaard waakt tegen onze
(*)
Steden, die neemt onze Schepen weg . De Koophandel is onze Afgod, daar in komt
Hy ons nu bezoeken; wy zien het voor onze oogen, en het is klaarblyklyk, dat de
(†)
olie onzer regterhand roept , en het als met heldere zonnestraalen geschreeven
is.’ - Weinig laat hy zich over 's Lands toestand uit dan in algemeene bewoordingen:
wy zullen 'er nog een Stukje van ten voorbeelde opleveren. ‘Heeft,’ luidt zyne taal
in de zestiende Boet-predikatie, ‘Heeft de Hee-

(*)
(†)

Hier maakt de Eerw. BRINKMAN eene aantekening betreklyk tot de schaden ons door de
Engelschen in de Jaare 1664 toegebragt.
Dit is, zegt de Eerw. BRINKMAN, in eene Aant. een spreekwoord der Oosterlingen, dat SALOMO
gebezigd heeft, Spr. 27. 16, en dat te kennen geeft, eene duidelykste be endmaaking, welke
men niet verhinderen kan, alzo min als iemand die sterkriekende olie, balsem, zalve, in zyn
regtehand heeft, de verspreiding der reuk kan voorkomen. - De ongeletterde kan onze
Randschryvers raadpleegen; den Geleerden is het onschatbaare werk van SCHULTENS bekend.
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re niet in veele jaaren getoond, dat hy in tegenheid met ons wandelt? Ik bekenne.
Hy heeft ons verademing geschonken; waar voor wy Hem grooten roem toebrengen
moeten; maar die daar uit besluiten wil, dat God op ons niet vertoornd is, dat hy met
ons niet in tegenheid wandelt, die zoude wel dwaas zyn: men heeft zyne oogen
maar open te doen om het tegendeel te zien. God stuurt ons zulk een Oorlog toe
om ons klein te maaken, om ons tegen malkanderen in stukken te stooten. Wy
dryven als twee flesschen op Zee, en als die tegen den anderen stooten dan moeten
ze barsten: en ô hoe verschriklyk stooten ze nu tegen malkanderen! En merken wy
dat niet op? zoeken wy evenwel niet groote dingen? Ziet men dat de hovaardy
minder werd? Zyn de lieden niet bezig om maar goederen by een te schraapen,
even veel hoe zy ze verkrygen? En als gy die goederen vergaderd hebt, Zyt gy als
een Veldhoen, die eijeren vergadert, maar niet uitbroeidt, en op 't einde zult gy
dwaas zyn.... Hoe ziet men de Menschen draven om staaten? Wat zyn 'er niet al
Kuiperyen? een ieder zoekt de zynen maar groot te maaken!. Wat heerscht 'er een
pracht in het bouwen van huizen, en het kostlyk opcieren? Een ieder stelt zyne
huishouding zoo aan dat hy pas toekomt? Eischt dan een kwaade tyd dat men
schattingen geeven moet, dan is ieder even gevoelig.... De pragt in kleederen, waar
is die vermindert?
Men stygt in de hoogte, en dat in een tyd, waar in de Heere met Kanon blixemt
en dondert!’
Deeze Schetzen zyn, de een min de ander meer uitgewerkt, doorgaans vry
afgebrooken, en, uit dien hoofde, niet zelden duister. De taal en styl draagen
merktekenen van de voorgaande Eeuwe: gelyk de Leezers uit de boven gegeevene
stukken reeds zullen kunnen opmaaken.
Agter deeze Boet-predikatien heeft de Eerw. BRINKMAN twee zyner eigene
Leerredenen gevoegd; door hem in dit jaar te Utrecht uitgesprooken, en hem door
verscheidene ter leezinge verzogt, die hy het in geschrifte afsloeg; maar thans, by
wyze van toegift, in gedrukte Bladen, aan de Verzoekers, en aan allen die lust daar
a

toe hebben, schenkt. Deeze hebben tot Texten ps. XXXVII. 5. en JOAN. XVI. 12-13 .
en zyn, in den gewoonen trant uitgewerkt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

12

De Vriend der Jonge Juffrouwen, door den Eerwaardigen Heere
James Fordyce. Doctor in de Godgeleerdheid. Uit het Engelsch
vertaald. IIIde Deel. Te Amst. by Yntema en Tieboel. 1779. 300 bl.
in 8vo.
De Eerwaarde HULSHOFF merkt, in zyne Verhandeling over de Zedelyke Opvoeding,
aan. ‘Waarlyk het strekt der Vaderlansche jeugd niet tot Eer, dat ze zich tot hier toe
heeft kunnen verzadigen met maar twee of drie drukken van den Engelschen
Spectator of Guardiaan’. Is deeze bedenking gegrond, gelyk ze ons met de daad
voorkomt, dan strekt het der Nederlandsche Jufferschap tot Eer, dat zy den eersten
Druk van den Vriend der Jonge Juffrouwen, zo greetig gezogt hebbe, dat de herdruk
daar van noodig geworden is. In Engeland, 't is waar, werdt het met zo veel graagte
ontvangen, dat het, in weinig maanden, viermaalen moest herdrukt worden; doch
de naam van een hooggeagt Leeraar, by de eigen Natie, weet elk, is in deezen zeer
bevorderlyk. Wat hier van ook zyn moge, de eerste Druk van dit hoogstnuttig en
(*)
aangenaam Werkje was reeds voor eenigen tyd uitverkogt, en de Uitgeevers zyn
te raade geworden om het andermaal ter Drukpersse te geeven: en voegen 'er thans
een Derde Deeltje by. - Een Derde Deeltje daar het oorspronglyke slegts Twee
behelst! - Ja, Leezers, dit moge vreemd luiden: doch het Voorbericht des Vertaalers
heldert deeze duisterheid op: wy zullen 'er uit overneemen, 't geen dienen kan om
den oorsprong van dit Stukje te ontvouwen.
Volgens berigt des Vertaalers, heeft de Eerw. FORDYCE, ‘zints de uitgaave van
zyn Vriend der Jonge Juffrouwen, een en ander Stukje uitgegeeven, welke niet
ongevoegelyk een Derde Deeltje konden opleveren’. Deeze stellen, benevens de
Raadgeevingen eens Vaders aan zyne Dogters, uit eene andere pen gevloeid, dit
Deeltje zamen.
‘Het eerste Stukje van 't zelve Over het Character en Gedrag der Vrouwelyke
Sexe, en de Voordeelen, die

(*)

Van 't zelve hebben wy verslag gedaan in onze Nieuwe Vaderl. Letter-Oef. I. D. 1 St. bl. 105
en 259.
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Jonge Heeren kunnen trekken van de Verkeering met Deugdzaame Juffrouwen, is
oorspronglyk eene Redenvoering, genomen uit eene Verzameling van Leerredenen
voor Jonge Heeren, die de Heer FORDYCE, voornaamlyk ten hunnen dienste, hadt
opgesteld, en ten oogmerke hadt, in 't licht te geeven; gelyk hy met de daad gedaan
heeft, en die eerlang vertaald onder den tytel van de Vriend der Jongë Heeren, het
licht zullen zien. Doch die eerwaardige Heer deeze Redenvoering nader
overweegende, oordeelde dat ze even zeer de Jonge Juffrouwen betrof, en sprak
dezelve, voor 't grootste gedeelte, op den eersten dag des Jaars MDCCLXXV,
openlyk uit, in Monkwell-street Capel. 't Geen hy toen voordroeg, heeft hy naderhand
verder uitgebreid, en de Redenvoering kreeg daardoor zulk eene lengte, dat hy het
voor den Leezer dienstig keurde, die in drie Deelen te schiften; waar van wy, in onze
Vertaaling, drie Redenvoeringen gemaakt hebben. - Dit Stukje kwam ons voor, een'
geschikten overgang te maaken van den Vriend der Jonge Juffrouwen tot den Vriend
der Jonge Heeren.
Het tweede Stukje, getyteld Raadgeevingen eens Vaders aan zyne Dogters, door
wylen Dr. GREGORY van Edenburg, hadden wy oorspronglyk geschikt, om, als een
Aanhangzel, te voegen by de Tweede Uitgave van den Vriend der Jonge Juffrouwen;
maar de bovengenoemde Redenvoeringen deeden ons van besluit veranderen, en
dit klein, doch dierbaar, Stukje, tot een tweede in dit Derde Deeltje aanneemen. ‘Dat
de volgende Brieven’, dus drukt zich de Engelsche Voorredenaar uit; want deeze
Raadgeevingen zyn Briefswyze voorgesteld, ‘door eenen teerhartigen Vader, als
hy in een verzwakkenden Staat van Gezondheid was, tot onderwys zyner Dogteren
geschreeven, en oorspronglyk niet geschikt zyn, om openbaar uitgegeeven te
worden, is eene aanpryzende omstandigheid voor allen, die dezelve in 't licht van
vermaaningen en raadgeevingen beschouwen. In zodanig een gemeenzaam en
huislyk onderwys wordt niets aan vooroordeelen, aan gebruiken, en door gewoonte
gewittigde begrippen opgeofferd. Vaderlyke Liefde, Vaderlyke bezorgdheid, spreekt
hier vry uit, zonder eenig bedwang, zonder eenige vermomming. Eens Vaders yver
tot onderwys
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zyner Dogteren, in alles wat eene Vrouwe beminnelyk kan doen worden, met eens
Vaders vaardige bevatting van alle de gevaaren, die maar al te dikwyls ontstaan,
zelfs uit de pooging om beminnelyk te weezen, verschaffen zyne raadgeevingen,
en doen hem letten op duizend kleine bevallig- en welvoeglykheden, die den
keurigsten Zedenschryver zouden ontsnappen, als hy dit onderwerp alleen by
bespiegeling, en zonder daar in deel te neemen, behandelde. Alles is in beweeging,
wanneer het zo tedergeliefde voorwerpen betreft. - By den Schryver deezer Brieven
waren de Vaderlyke tederheid en waakzaamheid verdubbeld: dewyl hy, ten tyde
als hy ze schreef, Weduwenaar was; de dood had de Jonge Juffrouwen beroofd
van haare uitmuntende Moeder. Zyn eigene wisselvallige staat van gezondheid
boezemde hem de tederste bekommernis in voor haar welweezen’. - Toen eene
Fransche Vertaaling van dit Werkje, in den Jaare MDCCLXXV, te Leyden, het licht
(*)
zag, hebben wy het aangekondigd, en 'er een berigt van geplaatst . De Voorberigt
Schryver merkt aan, ‘dat de inhoud, de denkwyze, en de schryftrant, in deeze
Raadgeevingen zodanig zyn, dat elk dit Werkje een plaats by de hooggeschatte
Schriften van FORDYCE zal waardig keuren, en ons danken voor de bewaaring van
een geschenk, 't geen op zichzelve, als een klein Boekske, ligt zou verzworven, of
althans niet, naar verdiensten, behandeld zyn’.
Het derde en laatste Stukje, in dit Deeltje begreepen, De Tempel der Deugd, is
door den Eerw. FORDYCE opgesteld, ten dienste van een jong Heer, zyner opvoedinge
en zorge toevertrouwd, wiens speelend vernuft zodanig een leerwyze vorderde.
‘Het onderwerp, daarin behandeld, moet,’ gelyk de Schryver van den tweeden
[Engelschen] Druk verklaart, ‘zich aanpryzen by alle Liefhebberen der Deugd; doch
deeze maaken, zo te dugten staat, de grootste menigte niet uit, en hoe een gering
getal van deezen hebben ooit den naam van dit Werkje gehoord? Zy, die 'er van
hoorden, vonden zich, mogelyk, door den Tytel opgewekt, om 't zelve in te zien als
een Stukje, 't welk hun een voor-

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letter-Oef. IV. D. 1. St. bl. 231, enz.
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werp aanboodt, welks enkel vermelden hunne zielen met eerbied vervult. Indien zy,
op een nader inzien, bevinden, dat het hunner aandagt waardig is, of een aandoenlyk
hart smaakt, zullen zy, misschien, zich opgewekt vinden, om 'er voordeelig van te
spreeken by hunne vrienden, en bovenal by de Jeugd, wier bevordering zy zo wel
als de Uitgeever, beoogen, en ernstig wenschen te bevorderen. - Terwyl de
Voorstanders der Ondeugd, met den dekmantel des Vermaaks omhangen, alle
kunstenaaryen in 't werk stelien, om de Jeugd van beide Sexen te verlokken; zullen
de Voorstanders der Deugd zich benaarstigen, om hun onder hunne hoede te
neemen en tot haaren Tempel te geleiden, als de eenige verblyfplaats van waare
Gelukzaligheid: en zullen zodanige Reizigers mogelyk niet min behaagen vinden
in dat pad, daar het eenig vermaak aanbiedt, de streelende aandoeningen der
Verbeeldingskragt met de overtuiging van het Hart veréénigende: om aan te toonen,
dat die Godin, zo noodig geëerbied, haaren Dienaaren en Dienaaressen geen
genoegen ontzegt, en zo wel beminnelyk als agtenswaardig is.
Vermids in dit Stukje zo wel Vrouwlyke als Manlyke Characters voorkomen, heeft
men het niet oneigen gevonden 't zelve laatst te plaatzen en tot een overgang te
doen dienen tot den meergemelden Vriend der Jonge Heeren van den beroemden
FORDYCE, onzen Landgenooten, door zyn Vriend der Jonge Juffrouwen zo bekend,
en hooggeagt by het verstandigst en deugdzaamst gedeelte.
Hoe treffelyk, (om uit dit laatste, eene andere proeve op te geeven,) is de
Beschryving van den Tempel der Deugd. Derwaards heen gebragt, en dien, naa
het doorstaan van veelvuldige moeilykheden, en het overwinnen van een groot
aantal verzoekingen, bereikt hebbende, spreekt de Gids. ‘Deeze, myn Zoon, is de
Tempel der DEUGD, en de verblyfplaats der Gelukzaligheià. Van hier is voor altoos
het schriklyk Monster en diens rampzaligen Medegenoot, die u, korts, zo zeer deeden
beeven, uitgeslooten. Hier spreit de Zwaargeestigheid nooit haare vaale wieken uit.
Tot die zegeryke plaats mogen de Knaagende Zorgen en Vreesagtige Vooruitzigten,
met den helschen trein van bitteren Twist, blinde Woede, woeste Wraakzugt,
scheelziende Jalousy, felle Haat of knars-
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setandende Nyd, verslindende Zinnelyke lust, en bleek Berouw, nimmer naderen.
Noch de vadzige, noch de drukbezige Aanhangers van VERMAAK kunnen zulk een
zuivere lugt ademen. De volvrolyke Dienaars deezer Godinne, de Ingezetenen van
dit Gewest, slyten hunne uuren, in eene gestadige werkzaamheid, zonder
vermoeienisse; zy smaaken een nooit walgend vermaak, verdeeld in verscheide
feesthoudende hoopen, die beminnen en bemind worden, die wederkeerig elkanders
bevordering bewerken, zonder eenigen anderen stryd dan wie de diepste hulde, en
aanneemenswaardigste dienst zal betoonen aan hunne algemeene
Opperheerscheresse, die zy weeten dat haare edelste geschenken den
werkzaamsten en verdienstlyksten toereikt’.
Hier aan beantwoordt het Beeld der Godinne zelve, die beschreeven wordt, ‘als
de Dogter van onsterflyke Wysheid en Liefde. Zy werd te gelyk gebaard met
GELUKZALIGHEID, haare Zuster en Gezellin, en van den Hemel op aarde gezonden
als de grootste Vriendin der Menschen, en de veiligste Bestuurster des leevens, de
Beschermgodin der Jeugd, de Eer der Manbaare Jaaren, en de Troosteresse des
ouderdoms. Door haare onderwyzingen en wetten word de Menschlyke Maatschappy
gevormd en houdt stand, en de Menschlyke Natuur met haar verkeerende verkrygt
iets Godlyks’. In dien zelfden smaak vinden wy den geheelen stoet die haar omringt
afgebeeld.
Byzonder opmerkenswaardig zyn de Characters der Persoonadien aan deeze
Godin voorgesteld, wier gedrag ontvouwd en door de Deugd beloond wordt: onder
andere wordt ingevoerd, ‘een Jonge Vrouw, in de vaag van jeugd en schoonheid.
Zy hadt rouwgewaad aan, haar voorkomen toonde eene onbezorgdheid voor optooi,
waar aan een kwynend en nedergeslaagen oog wel beantwoordde. Zy hieldt het
op den grond gevestigd, terwyl de Voorleezer haar dit merkwaardig getuigenis gaf;
dat zy, een hoog bejaard en allerbraafst Vader hebbende, met twee jonge Broederen,
door den dood haarer Moeder aan haare zorge overgelaaten, door haare bestendige
oplettenheid en wakkeren vlyt, den eersten gekoesterd en de laatsten opgevoed
hadt, voor beiden, door eerlyken arbeid, een voegzaam onderhoud verschaffende;
dat zy, om deeze moeilyke taak des te beter te volvoeren,
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de verlokkendste Huwlyks aanbiedingen hadt afgeslaagen, door het vast besluit,
om den last, dien de Voorzienigheid op haare schouders gelegd hadt, nooit aan
eenen Man over te draagen; dat zy, ten laatsten, haars Vaders oogen geslooten,
en haare Broeders gelukkig bezorgd gezien hebbende door eene openlyke Stigting,
welker Bezorgers kennis hadden van haar verdienstlyk gedrag, het nu haare
voornaamste bezigheid was in hun eene loflyke eerzugt te ontsteeken, om huns
Vaders voortreflyke voetstappen te drukken, en dus diens nagedagtenis voor 't
sterven te bewaaren in de gevestigde agting zyner Kinderen.
Zulk eene ongemeene zelfverlochening en ouderliefde, in eene Persoon zo jong
en schoon, trokken de oogen van 't geheele Gezelschap; de verlegenheid daar door
verwekt, deedt haare aangeboore bevalligheid te treffender afsteeken, De GODIN,
haar met tederheid aanziende, zeide: “Beminnelyke Dogter! uwe braave
hoedanigheden en edelmoedige poogingen, zullen u grooter eere doen verwerven
dan de schitterende verrigtingen van zommigen, die men voor Heldinnen begroet
heeft, uw naam zal in toekomende eeuwen leeven, en als een voorbeeld van Ouderen Broederliefde vermeld worden. Uwe Kinderen (want gy zult eene schoone
naakomelingschap by een Man van verdiensten hebben,) zullen u tienvoudig
vergelden, en gelukkig die volmaaktheden, door u zo nuttig en beminnelyk ten toon
gespreid, navolgen”.
Hier op gaf haar de DEUGD een geheimzinnigen gordel, door de Bevalligheden
geweeven, en begaafd met zulk een vermogen, dat die denzelven droeg, elk
aanschouwer bekoorde. Zy ontving dien met een lieve blos van schaamte, en
vertrok’.
Wy besluiten deeze onze Aankondiging met de betuiging van den Heer Vertaaler,
die zich, met rede, druft vleien dat de Nederlander deeze schikking zal goedkeuren,
en dit derde Deeltje met dezelfde gunst bejegenen als de twee voorgaande: dat het
die verdiene durft hy verzekeren. FORDYCE spreekt hier, even zeer als elders, de
taal, de nadruklyke en inneemende taal, van het hart, en tot het hart. Zyne Schriften,
by zyne Landgenooten zo gewild, worden van de onzen met niet minder graagte
geleezen, en hy verheugt zich, en wy met hem, over
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dit blyk van hunnen goeden Smaak. ‘Ontvangt dan, schoone Sexe deezen onzen
arbeid, voornaamlyk ten uwen dienste geschikt; ontvangt dien, Jonge Heeren, in
zo verre dezelve is ingerigt om u de fraaije helft des Menschdoms te doen kennen
en waardeeren: om u, langs den weg des Verstands, ten Tempel der Deugd te
geleiden. Het zal eene voorbereiding weezen tot een Werk, u onmiddelyk betreffende,
gevloeid uit die zelfde welversnede pen, tot den Vriend der Jonge Heeren, die
welhaast, zo wy hoopen, tot u het woord zal voeren’.

Geneeskundige Proeven en Waarneemingen omtrent de goede
uitwerking der Electriciteit in verscheiden Ziektens; verzameld
door J.R. Deiman, M.D. Te Amsterdam by P. Hayman, 1779. In
groot 8vo. 308 bladz.
't Oogmerk van deeze verzameling van Waarneemingen is niet alleen om den
Geneeskundigen alle die gevallen onder 't oog te brengen, waarin men de Electriciteit
als een Geneesmiddel heeft aangewend, maar ook om derzelver aandacht meer
te doen vestigen op een onderwerp, 't welk op de huishouding van 't dierlyk lighaam
veel invloed heeft, en meer vermogen bezit, als geneesmiddel, dan men tot nog toe
geloofd heeft. Vooraf, eer dat de Heer DEIMAN overgaat tot de Waarneemingen,
handelt hy in eene byzondere afdeeling over de werking van de Electriciteit op het
menschlyk lighaam; hierin worden ons door den oordeelkundigen Geneesheer fraaije
Proeven en Aanmerkingen medegedeeld, die waardig zyn nader overwogen te
worden. Vooreerst onderzoekt hy welke werking de Electriciteit op 't dierlyk lighaam
heeft, en oordeelt dat dezelve bestaat in eene herstelling van de werking der
Zenuwen, en in eene bevordering van den omloop der Vogten, waardoor de
uitwaaseming en de natuurlyke warmte tevens vermeerderd worden. Deeze werking
van de Electriciteit wordt door overtuigende proeven bevestigd; de polsslagen van
den Autheur zelven waren natuurlyk 75 in één minuut; tog door zich te laaten
Electriseeren klommen dezelve in de eerste minuut tot 90, en in de volgende tot 98.
De oorzaak van deeze vermeerderde omloop des bloeds speurt hy vervolgens door
proeven op, en
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maakt, met veel waarschynlykheid, deeze gevolgtrekking: dat de werking van de
Electriciteit in 't vermeerderen van 't vermogen der Zenuwen en Spiervezels, de
eenigste algemeene oorzaak zy van den vermeerderden omloop des bloeds, en de
daar van afhangende uitwerkselen. Uit deeze algemeene uitwerksels der Electriciteit
op 't dierlyk lighaam verklaart hy niet alleen gemakkelyk de byzondere verschynzels,
welke by de geelectriseerde persoonen zyn waargenoomen, maar hy bepaalt hier
uit ook de algemeene gevallen, waarin men de Electriciteit als een Geneesmiddel
met voordeel kan bezigen. Deeze algemeene gevallen worden voornaamlyk, tot
vier Classen gebragt: waarin men de Electriciteit als een Geneesmiddel met nut
kan bezigen. De eerste is: in alle die ziekten, welken uit eenen vertraagden omloop
der Vogten voortkomen, het zy nu dat deeze vertraaging uit eene verslapping en
verminderde werking der vaste deelen alleen voortkomt, of dat eene verdikking der
Vogten daar mede gepaard gaat. - In de tweede plaats kan men ook van de
geneeskundige Electriciteit in die ziekten gebruik maaken, welken onmiddelyk uit
eene belette uitwaaseming ontstaan, op welke een scherpe stoffe, die in het ligchaam
huisvest, en welke niet zelden door eene vermeerderde uitwaaseming uit het lighaam
gevoerd word, ten gronde hebben. - Ten derden kan men ook onder behoorlyke
omzichtigheid de Electriciteit als een Geneesmiddel bezigen in die toevallen, welken
uit eene verplaatsing van een of ander stof, naa de inwendige en edeler deelen van
't lighaam, veroorzaakt worden. - Eindelyk kan men zich ook van de geneeskundige
Electriciteit bedienen in alle soorten van verlammingen. - Vervolgens deelt de Autheur
eenige algemeene regelen mede, die men by het Electriseeren noodzaakelyk moet
in het oog houden, en bepaalt dezelve tot tien, dog die wy hier niet kunnen
mededeelen, waarom wy onze leezers tot 't Werk zelve wyzen. - Ten laatsten wordt
deeze afdeeling besloten met proeven, om reden te geeven waarom de dieren zo
schielyk door een sterken schok van de Electriciteit gedood worden. Men leidt uit
deeze proeven een waarschynlyke gevolgtrekking af, dat naamelyk de oorzaak
daarvan in den oogenblikkelyken beletten omloop des bloeds, en de daarvan
afhangende belette ademhaaling,
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moet gezogt worden. Wy denken 't gemelde genoeg te zyn, om de aandagt der
Geneeskundigen op te wekken, en dezelve te overtuigen van 't belang van dit Werk,
't welk niet als een bloote verzameling van Waarneemingen kan aangemerkt worden;
schoon 't zeer dienstig zy dezelve, byeen vergaderd, zonder moeite te kunnen vinden
en met elkander te vergelyken. Dit maakt de tweede afdeeling van 't Werk uit, 't welk
uit agt Hoofdstukken bestaat, benevens een Aanhangsel.

Verhandelingen, ter naspooringe van de Wetten en Gesteldheid
onzes Vaderlands; waarby gevoegd zyn eenige Analecta tot dezelve
betrekkelyk, door een Genootschap te Groningen, Pro excolendo
Jure Patrio. Tweede Deel. Te Groningen by J. Bolt. In groot octavo.
Het Groninger Regtsgeleerde Genootschap, van welks uitsteekend oogmerk en
(*)
nutte inrigting wy voor eenigen tyd gewag gemaakt hebben , biedt ons in dit tweede
Deel aan, eene oordeelkundige Verhandeling van Mr. D.F.J.V. HALSEMA, over den
Staat en Regeringsvorm der Ommelanden tusschen den Eems en de Lauwers; van
derzelver eerste en vroegste opkomst tot op deze tyden; benevens eene
merkwaardige oude verzameling van Landwetten, getyteld, het aloude Ommelander
Wetboek van Hunsingo. - De opgemelde Heer en Mr. van Halsema heeft dit oude
Wetboek, in de oude oorspronglyke Friesche Landtaale, omtrent het midden der
dertiende Eeuw vervaardigd, uit een egt afschrift naar 't pergamenten, door den
druk gemeen gemaakt. Nadien veele onderzoekers der oude Landwetten van deeze
Gewesten voorheen vrugtloos gewenscht hebben dit Stuk te zien, was deszelfs
ontdekking reeds aangenaam; en gevolglyk kan deszelfs openbaare mededeeling,
door de drukpers, niet anders dan danklyk erkend worden, voor hun die zig op de
beoefening der oude Wetten toeleggen. Zulks heeft zyn Ed. in dit geval te meer te
wagten; daar hy in deeze afgifte niet alleen alle opmerkzaamheid en nauwkeurigheid
gebruikt heeft; maar 'er ook tevens op uit

(*)

Zie Hedend. Vad. Letter-Oef. III. D. bl. 162.
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geweest is, om hun, ten aanzien van de oude Friesche taal, de behulpzaame hand
te bieden. Hy heeft, naamlyk, een gedeelte van 't zelve in de Nederduitsche taal
vertolkt, en zyne overzetting met eenige ophelderende taalkundige aanmerkingen
verrykt; daarnevens heeft hy 'er nog bygevoegd, eene naamlyst van verouderde
Friesche woorden, die hunne betrekking hebben, op wondingen, beledigingen, en
leden of het lichaamsgestel; vertrouwende, dat zy, die in de aloude Friesche taal
eenige ervarenheid bezitten, nu met dit behulp wel verder te regt zullen geraaken.
Voor dit Stuk der Oudheid gaat 's Mans bovengenoemde Verhandeling, waarin
hy, by de ontvouwing van dat onderwerp, zig voorstelt, de grondbeginzels van het
Staats- en byzonder Regt der Ommelanden, voornaamlyk in de oudste tyden, gelyk
ook van dat van 't aloude Friesland, na te spooren en aan te toonen. Ter geregelder
behandelinge hier van slaat hy eerst gade, de oppermagt van 't Land, om te doen
zien, by wien dezelve berust heeft, en door wien ze uitgeoefend is geworden.
Vervolgens handelt hy over de bestelling der Overheden; waaromtrent de
Magistraatspersoonen en de Regters, die de beheering van burgerlyke en lyfstraflyke
zaaken hadden, in aanmerking komen. En ten laatste ontvouwt hy de Geregten,
met de daaraan verknogte regtspleeging. - Zyn oogmerk is verder hier in de volgende
tydvakken onderscheiden te beschouwen. (1.) Den allereersten staat en gestalte
deezer landen, van de oudste tyden herwaarts, onder de Romeinen, Frankische en
Duitsche Vorsten, en vervolgens onder den vryen onafhanglyken staat tot op de
tyden der Vorsten. (2.) Onder de regeering der Vorsten, en met de wederbrenging
van de Stad Groningen aan 't bondgenootschap der Nederlanden, in den jaare 1594.
Hierop zal voorts (3.) het derde tydvak zig vandaar uitstrekken tot op het jaar 1748.
En dan eindelyk, zegt zyn Ed., zullen we bespiegelen de tegenswoordige gedaante,
welke haar, door de treffelyke voorzorge van wylen Neerlands Vorst is gegeeven.
- Het thans in 't licht gebragte gedeelte bepaalt zig tot het eerste tydvak; en behelst
eene aaneenschakeling van oordeelkundige aanmerkingen over de gesteldheid en
bestuuring deezer Gewesten in die dagen. 's Mans uitgestrekte beleezenheid en
oplettende behandeling van
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alles toont hier duidelyk, dat deeze Verhandeling de vrugt is van eene onvermoeide,
langduurige, en gezette beoefening van dit onderwerp; indiervoege door hem
behandeld, dat hy op veelerleie manieren strekke, ter daadlyke ophelderinge van
de aloude regeeringswyze der Ommelanden. Daarbenevens zyn veelen deezer
ophelderingen van die natuur, dat ze, schoon inzonderheid betrekkelyk tot de Landen
tusschen den Eems en de Lauwers, ook in veele opzigten van dienst kunnen zyn,
ter verklaaringe van verscheiden soortgelyke oudheidkundige byzonderheden in de
nabuurige Gewesten; vooral in het daaraangrenzende Friesland; te meer daar dit
Gewest van oudsher zeer naauw verbonden was met de Ommelanden; waar van,
buiten andere stukken, de Upstalboomsche Wetten ten overvloedigen getuige
strekken. Ongevoelig dus geleid zynde tot het gewag maaken van deeze Wetten,
zullen wy ons, om nog eene byzonderheid uit deeze Verhandeling mede te deelen,
tot dit onderwerp bepaalen, en den Leezer ter deezer gelegenheid nog onder 't oog
brengen, het hoofdzaaklyke van 't geen ons de Autheur nopens die staatelyke
Landsvergadering, by den beroemden Upstalsboom, gemeld heeft.
De Heer Mr. van Halsema ons uit het voorgaande herinnerende, dat alle de
Friesche Volken, van de boorden des Wezerstrooms tot aan de killen van 't Flie,
(*)
schoon ieder in zyn Zeeland of Landschap onafhangelyk ware, en zyne byzondere
Overheden en Regeering hadde, egter naauw aan elkander verbonden waren, geeft
voorts een nader berigt van dat verband. Het had, naamlyk, gelyk hy aantoont, wel
inzonderheid ten doel de bescherming van de gezamenlyke Frieslanden tegen
allerhande buitenlands geweld, en vyandlyke aantasting van den Staat: tot welks
bescherming zy allen in 't gemeen onderling verpligt waren. Verder oogde het ook
tevens op de behoudenis van het Staatsweezen binnen 's Lands, ten opzigte van
de vereenigde Landschappen in 't algemeen; uit welken hoofde een Landschap,
dat zig te buiten ging in 't verstooren van de rust, door de

(*)

Men benoemde de Landschappen, door deeze Volken bewoond, met den naam van
Zeelanden, ter oorzaake van derzelver laage ligging, als bestaande meerendeels uit laag,
vlak en effen land, gelyk dat der Nederlanden doorgaans valt.
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andere Landschappen tot zynen pligt gebragt werd. Bovendien had het betrekking
op de inwendige gestalte van 't Staatswezen in de byzondere Landschappen;
waaromtrent de gezamenlyke Landschappen, zo 't geschokt wierde, de noodige
orde stelden. Ter verrigtinge van dit alles, vervolgt zyn Ed., hielden de onderscheiden
Landschappen tydlyks in de Pinksterweek, naar luid der Overkeure, bepaaldlyk,
éénmaal in 't jaar, dingsdag in de Pinksterweek, onder den blaauwen hemel, by den
(*)
Opstalsboom , raadsvergaderingen, om onderling te raad-

(*)

‘Deeze hooge gerechtsplaats, zijnde een zeker hoog stuk lands, is gelegen aan den open
weg westwaards een halve mijl van de Stad Aurik, of Anach, in Oostvriesland. Dit veld had
oudtijds negen honderd voeten in zijnen omtrek, en was beplant met groote eikeboomen,
waarvan deze versaamelplaats, ofte gerecht, den naam van gerechtsboom bekomen heeft.
Zie HARKENR. Oostfr. Oorsprongl. bl. 545.’ Ter nadere ophelderinge van deeze aantekening
des Autheurs, en zyne aldaar gegeeven verklaaring, diene de volgende inhoud van eene
laatere uitvoerige aantekening, waarin hy de afleiding en betekenis van 't woord Opstalsboom
breeder ontvouwt, by gelegenheid zyner ophelderinge van 't woord Opstalling, eene benaaming
der Edelen; waarvan we hier dan ook vooraf dienen te gewaagen.
Onze Autheur, over de waardigheid en 't aanzien der Edelen in 't Landbestuur handelende,
tekent daarby aan, dat ze, buiten andere benaamingen, ouwlings ook met die van Up of
Opstallingen, (gelykluidend met den eertytel van Hovelingen in laater tyd,) benoemd werden;
en dat deeze hunne oudste en allereerste benaaming is. Zulks beweegt hem den oorsprong
en afleiding van deezen eertytel na te spooren. Niet voldaan zynde met het geen anderen
deswegens bygebragt hebben, stelt hy de volgende aanneemelyker gedagten daaromtrent
voor. - Up of Ob (eene verwisseling die meermaals plaats heeft,) is by verkorting zo veel als
over, 't welk iets aanduidt, dat verheven of ergens over is; van waar het ook aan woorden
van gezag als Overheer (praefectus,) Overhoovd (superior,) Overbote (delegatus supremus,)
en dergelyken gekoppeld wordt. - Het daarmede in dit geval verbonden woord stale, stel, stol,
stul, (eene gewoone verwisseling,) zo veel als stoel, is een overoud Gothisch woord,
betekenende een throon, een zetel van gezag en gebied; uit welken hoofde het ook gebruikt
werdt, ter benoeming van het Geregt, of een Regtsgebied en Regtstoel. - Het byvoegzel ling
eindelyk is niets anders dan eene verlenging van het woord stal; door welke dit naamwoord
persoonlyk wordt, en dus iemand betekent welke tot deeze zaak behoort, als Kamerling van
Kamer. En hier uit volgt dan van zelve, dat de weezenlyke beduiding van Opstalling van letter
tot letter zy, Over- geregtspersoon, of iemand die tot de Overheid behoort. 't Is dus een tytel
van gezag, ter benoeminge van zulk eenen, die een mederegent of beftuurder van den Staat
zy. Onze Schryver, dit alles breeder beweezen en nader bevestigd hebbende, tekent ten
laatste nog aan, dat de wortel van dit stal opgeslooten ligt in 't woord stellen, bestellen,
constituere, praeponere. - En op dien eigensten grondslag vestigt hy, in eene daarby gevoegde
aantekening, zyne verklaaring van 't woord Opstalsboom.
Andere afleidingen van die benaaming, hem voorgekomen, ter zyde stellende, houdt hy zig
aan zyne afleiding van Ob in de betekenis van over; en stal, in Genitivus stals of stales voor
stoel of Regtstoel, verknogt met het woord boom. Dus is, zegt hy, Upstalsboom, Upstal-sbome,
Obstalboem, Obstalsbaem, of Opstalsboom, een Over-of Oppergeregtsboom, een boom,
waarby het algemeen of hoogste geregt der Friesche Natie gehouden werd. Zyn Ed. staaft
vervolgens deeze betekenis uit het gebruik van dit woord, en toont dat dezelve zeer wel
overeenkomt met de natuur dier Vergadering; als in welke, schoon ze eer voor eene
Staatsvergadering dan voor een Geregt te houden zy, niet alleen 's Lands algemeene zaaken,
maar tevens de Regtzaaken, behandeld werden. Ook droegen de gemagtigden, die tot deeze
zamening afgevaardigd waren, 't zy ze in hunne byzondere Landschappen al of niet Regters
waren, als Leden deezer Vergaderinge, den naam van Judices of Regters; ja deeze luisterryke
verzamelplaats noemde men het regt tot den Opstalboom, en de vergadering zelve heette
de Regtplaats. - Onder het aanvoeren zyner bewyzen beroept hy zig ook op voorbeelden van
andere Geregtsplaatsen, welken dienzelfden naam gedraagen hebben: en wel inzonderheid,
als eene beslissende proeve, op de Geregtseik in 't ampt Hagen, gelegen in 't Hertogdom
Bremen, die Staleke of Stal-eike getyteld was; welke henaaming ze veel zegt als Geregtseik;
ter aanduidinge van den Eikenboom, by welken aldaar ter plaatze het Geregt gehouden werd.
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pleegen en te besluiten. In deeze zamening, bestaande uit zekere gemagtigden,
ten dien einde uit de onderscheiden Landschappen afgevaardigd, welken den naam
van Zeelandschè Rechteren droegen, werd, zegt zyn Ed., ‘de gemeene toestand
van 't geheele Friesland overwogen: in 't byzonder zorgde men voor de handhavinge
van vrede, vryheid en rust. Ten dien einde wierden 'er wetten en rechten, aangaande
de gezamenlijke Landschappen, ontworpen en vervaardigd: ook wierden daar ter
stede de rechten van deze of gene Land-
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schappen, tot derzelver meerdere zekerheid, ende kragt, somwijlen nader bevestigd.
Van 's gelijken beregtte men op die sameningen alle zwaarwigtige rechtszaaken,
ende verschillen, welke in de byzondere Landstreeken niet konden werden beslist
en afgedaan. In 't kort al 't gene tot den welstand van 't geheele Friesland, en
deszelvs onderscheidene Landschappen in 't byzonder, diende, wierden aldaar ter
plaatse beraamd en besloten’. Gevolglyk had deeze aanzienlyke Vergadering, gelyk
de Autheur opmerkt en nader toont, by welke de hoogste magt berustte, waarvan
de onderscheiden Zeelanden, en de daarin gelegen Land- of Gemeenschappen,
eenigerwyze afhangelyk waren, een grooten invloed op de Staatsgesteldheid van
deeze Landen. - Wyders geeft ons de Heer en Mr. van Halsema nog het volgende
berigt van 't gemeene Wapen deezer plegtige vergaderinge.
‘Het zelve vertoonde eenen gewapenden man, staande onder eenen groenen
boom, houdende in zijne rechte hand eene staande spiets, en in de linke een
uitgetogen zwaard, daalende op den schouder. Dan 't is waarschijnlijk, dat de
Opstalsche sameninge nog een ander wapen gevoerd hebbe. Althans onder zeker
bescheid, roerende de Rustringer Friesen, ontmoet men een zegel, 't welk in den
briev den naam draagt van sigillum totius Frisie; vertoonende de jongvrouw Maria,
en aan beide zijden eenen krijgsman, houdende in de eene hand een rond schild,
en in de andere eene spiets, met 't omschrift; His signis vota sua reddit Frisia tota,
cui cum plebe pia sit clemens Virgo Maria. Een zeker oude steen aan de kerk te
Marienhoven is ook met zodanig wapen voorzien. - Vermoedelijk is dit het secreet
zegel van geheel Friesland geweest. Ten minsten onder de oude stempelen der
zegelen hier te lande wordt een secreet zegel van geheel Friesland tot de zaaken
bevonden, dat hier mede volledig overeenstemt; uitgenomen dat onder dit aan den
voet, een priester met zijn gewaad in eene biddende gestalte stonde, met de letteren
vbbo sacerdos. 't Randschrift behelsde deze woorden S. secretum: Tocius: Frisie:
ad cavsas. Veelligt zijn deze verschillende zegelen, naar den aart der zaaken, aan
de stukken gebruikt geworden. Of nu deze stempel bij 't houden der vergaderingen
hier te
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Lande overgebragt, dan of een ieder Landschap zodanigen stempel van 't gemeene
zegel bij den Opstalboom gehad hebbe, 't welk waarschijnlijkst is, kan men, bij
gebrek van volkomen narigt, niet bepalen’.
Wat eindelyk aangaat den tyd wanneer deeze byeenkomsten haaren aanvang
genomen hebben, en tot niet geloopen zyn. Nopens het eerste leert ons de Heer
en Mr. van Halsema, dat derzelver aanvang zig als 't ware in de oudheid verliest,
zo dat men denzelven waarschynlyk uit de allereerste gewoontes deezer Gewesten
hebbe af te leiden. Emo, de eerste Abt van Werum in Fivelgo, die in 't begin der
dertiende eeuwe bloeide, spreekt 'er al van, als iets dat geschiedde, more
vetustissimo, ‘volgens eene zeer oude gewoonte’. En schoon 'er geen genoegzaame
grond zy, om met zommigen de opregting deezer vergaderinge aan Karel den
Grooten toe te schryven; mag men egter het aanwezen dier hooge vergaderinge,
om over 's Lands staat te besluiten, en 't regt van 's Lands ingezetenen, om die
zameningen te bekleeden, veilig, ten tyde der Frankische heerschappy, en van 't
daarop gevolgde Duitsche oppergebied, stellen. - Voorts is het blykbaar, dat deeze
vergadering, bykans tot op het midden der veertiende Eeuwe voortgeduurd en stand
gehouden heeft. Dog ze is, omtrent dien tyd, allengs verwelkt, en vervolgens geheel
verdweenen; zo door 't aanranden van de aloude vryheid in zommige nabuurige
Zeelanden; waardoor eenige gewesten van de gemeenschap der overige Friezen
afgerukt werden; als wel inzonderheid door de inwendige zwakheid van den Staat,
en de opkomst der magtige Hovelingen van Broekmerland over den Eems. Men
ziet uit de handelingen dier vergaderinge in 't jaar 1327 duidelyk, dat het onderlinge
verband tusschen de Friesche Volken toen al zo naauw niet toegereegen was als
in voorige dagen; en de voorbeelden van dat jaar zyn de laatsten, welken in de
overgebleevene oude schriften voorkomen. Deeze plegtige verzamelingen daar ter
stede zullen des omtrent dien tyd opgehouden hebben; maar ze schynen met verloop
van eenigen tyd, hoewel uit een minder aantal van Landschappen bestaande, naar
Groningen verplaatst te zyn. Althans men ontmoet, gelyk onze Schryver ten laatste
nog aantekent, zo-
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(*)

danig eene zamening aldaar, ten jaare 1361 ; waarop onder anderen de voorige
Opstalboomsche besluiten vernieuwd en met eenige byvoegzels vermeerderd zyn:
zo dat die vorige aloude vergaderplaats, zegt hy, als toen geheel te niet gegaan zy.

Lyst van de gewoonlyke vaste Feestdagen der Roomsche Kerke;
dienende tot begrip der Dagtekeningen in oude Brieven. Door den
Historieschryver Jan Wagenaar. Te Amsterdam by Yntema en
Tieboel 1779. Behalven de noodige Tafelen 16 bladz. in gr. octavo.
Met eene tweede uitgave der Verzameling van Historische en Politike Tractaaten,
door den Historieschryver Wagenaar, geduurende de vroegere onlusten met de
Engelschen, nopens onze Scheepsvaart, geschreeven; en die, met betrekking tot
de tegenwoordigen, nog wel eene herhaalde leezing verdienen; heeft men 'er
(†)
bygevoegd , dit bovenopgenoemde kleine Geschrift van dien oplettenden Schryver;
dat in een ander opzigt zyne nuttigheid heeft.
Men was naamlyk oudtyds, zo lang de Roomsche Kerkgebruiken een genoegzaam
algemeenen invloed hadden, bykans aan alle Hoven, en zo ook hier te Lande,
mitsgaders in de nabuurige Gewesten, meermaals gewoon, de Charters, Brieven
enz. te dagtekenen, naar de vaste of ook wel verschietende Feestdagen, als mede
naar de benoeming der Zondagen en dergelyken, in den Kerkdienst gebruiklyk. Zo
lang die soort van telling, en benoeming der dagen, met de daar op gevestigde
dagtekening, (zelfs ook in gemeene handelingen,) in een heerschend gebruik ware,
was die manier van tekening over-

(*)

(†)

Zommigen hebben hier uit willen afleiden, dat Groningen op den Frieschen bodem gelegen
ware: dog de Heer en Mr. van Halsema toont duidelyk, hoe dit gevolg geenszins doorgaa,
en het uit alles ontegenzeggelyk blyke, dat de Stad Groningen altoos wel nadruklyk van de
genoemde Landstreek onderscheiden wordt.
Men heeft dit Stukje hierby gevoegd, om het dus by de andere Werken van den geagten
Wagenaar te bewaaren. Ook is het op zichzelve te bekomen.
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genoeg kennelyk onderscheidend. Dan zins zulks, vooral by de Protestanten, geheel
in ongebruik geraakt zy, gaat die oude dagtekening met eenige moeilykheid gepaard;
en 't vereischt niet zelden merkelyke oplettendheid, om daaromtrent niet mis te
tasten. Zulks schynt den Heer Wagenaar, dit meermaals in 't naspooren van oude
Papieren ondervindende, bewoogen te hebben, om naar een hulpmiddel om te zien,
dat hem in deezen gemak kon baaren. Hier uit is vermoedelyk dit Geschrift ontstaan;
't welk daar toe ook van een weezenlyken dienst kan zyn.
Zyn Ed. heeft ten dien einde, in de eerste plaatze, in eene Alphabetische orde
geschikt, eene lyst der benaamingen van de gewoonlyke vaste Feestdagen der
Roomsche Kerke, met aanwyzinge van den tyd, op welken dezelven vallen. Eene
volgende aantekening, met betrekking tot de verschietende Feestdagen, die zich
naar den Paaschdag schikken, toont, hoe hy van oordeel ware, dat men zich, tot
de hier toe vereischte berekening van den Paaschdag, best bediene van de regelen,
door den Heer Huydecoper voorgesteld, in zyne uitgave der Rymkronyk van Melis
Stoke, I D. bl. 331-345; en de zeer gemaklyke Tafels, by Du Cange in zyn Glossarium
op het woord Annus. T.I.C. 467. Verder gewaagt hy van de verschillende
benaamingen der Zondagen; en verleent ons, in een afzonderlyken Tafel, eene Lyst
van dezelven. Hier by komen voorts de verschietende Feestdagen, met de
benaaming der Zondagen, omtrent welken, en den bepaalden dag op welken, zy
invallen; benevens de Quatertempers en derzelver vastgestelden tyd. Ten laatste
tekent onze oplettende Schryver nog aan, dat men zomtyds dagtekeningen ontmoet,
by welken het 'er op aankomt, om juist te bepaalen, op welken tyd der maand de
aldaar genoemde dag invalt; en zyn Ed. voegt 'er twee Tafeltjes by, welken ter
berekeninge daarvan dienen. - Uit deeze opgave kan men genoegzaam afneemen,
dat dit Geschrift den Liefhebberen van oudheidkundige naspooringen, in zodanige
gevallen, tot een gemaklyk hulpmiddel kan verstrekken, des het wel der moeite
waardig ware, het zelve ten uitgebreider nutte het licht te doen zien.
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Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye
der Weetenschappen, te Haarlem XIX Deels 1 Stuk. Met Plaaten.
Te Haarlem by J. Bosch, Behalven het Voorwerk en de
Weerkundige Tafelen, 432 bl. In gr. 8vo.
Den Vaderlande nuttig te weezen is een eerst en standhoudend doelwit van de
hoogloflyke Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, en hier van zal het
XIX Deels 1 Stuk, 't geen wy thans den Leezer aankondigen, byzonder ten
voorbeelde kunnen strekken: in zo verre de Prysverhandelingen, daar in
voorkomende, rechtstreeks het welzyn onzes Lands beoogen.
Voor eerst, naamlyk, ontmoeten wy twee Antwoorden op eene Rivierkundige
vraag, van deezen Inhoud. Daar het door de Onderyinding bekend is, dat 'er uit de
Natuurlyke Gesteldheid, en andere omstandigheden der Rivieren van ons Vaderland,
voornaamlyk van den Neder-Rhyn of Lek, zekere gebreken noodzaaklyk
voortvloeijen, waardoor aan den eenen kant derzelver kanaalen, tusschen dezelfde
of soortgelyke Dyken beslooten, te eeniger tyd onbekwaam zouden kunnen worden,
om, behoudens de veiligheid der aanpaalende Landen, dezelfde hoeveelheid waters
of te brengen; en, aan den anderen kant, de Dyken, in buitengewoone gevallen, zo
van Ysdammen als anderzins, in gevaar gebragt worden van te bezwyken; zo word
gevraagd: Kunnen die gebreken zelven of ook derzelver gevolgen, door andere
middelen, dan door Afleidingen, voorkomen worden? Zo ja, welke zyn dan die
middelen? - Maar indien één of meerdere Afteidingen de eenigste middelen zyn
mogten, waar door zulk een oogmerk op eene duurzaame wyze bereikt kan worden,
zyn dezelve, naar de gelegenheid der Landen, mogelyk? Zo ja, waar, en op welk
eene wyze, moeten zy dan gemaakt worden, en kunnen zy veilig ondernomen
worden, zonder de vaarbaarheid der Rivieren te benadeelen? Deeze was reeds in
den Jaare MDCCLXXI, voor de eerste en in den Jaare MDCCLXXIII voor de tweede
reize voorgesteld. Het eerste Antwoord, met den Gouden Eerpenning bekroond, is
van CORNELIS ZILLESEN te Schoonhoven: die, daar, in veele opzigten, te weeten door
eene verkeerde Theorie, misbruikte Kunst, en eigen belang onze Rivieren bedorven,
en de wegen, die ons de Natuur zelve ter reddinge aangeweezen heeft, verwaarloosd
zyn, oordeelt dat 'er niets overschiet, ‘dan
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eerstlyk de gebreken der Rivieren van ons Vaderland, niet slegts oppervlakkig, maar
volgens natuurkundige en proefondervindelyke gronden te beschouwen, - en
vervolgens, ten tweeden, uit diezelfde gronden na te speuren, welke in dien staat
zo als de Rivieren zich thans bevinden, de beste middelen ter verbeteringe zyn’. Dit
is de grondslag zyns Antwoords waar in hy het door hem gestelde altoos tragt te
staaven, met zulke bepaalingen en ondervindingen, waar omtrent geen verschil
plaats heeft, en alle Theorie, op geene waarneemingen steunende, vermydt. - Op
zulk eene wyze getoond hebbende, ‘dat een welgestelde Rivier zodanig behoort te
zyn, dat haar geul of goot, door de Natuur gevormd, altoos in staat blyve, van de
diepte te behouden: het welk veroorzaakt wordt, wanneer men op de Rivier zo veel
waters kan houden, dat door deszelfs drukking en wryving het zinken der stoffen in
de geulen of gooten kan belet worden; t e r w y l zy tevens ruimte heeft, om zich ten
tyde van opperwater wyd en zyd te verspreiden, ten einde de daar aangelegene
landen als 't ware te mesten, en dusdoende van tyd tot tyd te verhoogen. Verder
dient zodanig een Rivier benedenwaards genoegzaame ruimte te hebben, om het
vloedwater in te laaten: want de ondervinding leert, hoe grooter verschil tusschen
Eb en Vloed, hoe dieper, en hoe minder verschil, hoe ondieper Rivier’, - gaat hy
dus voort:
‘Het is bekend, dat onze Voorvaderen, onkundig van hun waar belang, en dat
van hun nageslacht, tot voorkoming van overstroomingen, vooral des Zomers,
wanneer de vrugten op het veld stonden, eerst Zomerkaden om de Rivieren hebben
aangelegd, die men naderhand al meer en meer verzwaarende, na dat de Rivieren
al hooger wierden, tot dat het met 't gednurig verhoogen eindelyk dyken zyn
geworden. - Zy, geen kennis hebbende om die aan te leggen tot behoud der Rivieren,
noch denkende op de gevolgen, die hier uit konden voortkomen, lagen dezelfde
kaaden of dyken zeer irregulier, en niet altoos naar de geul of loop van het water,
maar na dat het met hun belang overeenkwam. - Hier van daan dat de dyken, langs
de Lecq, en andere Rivieren, op zeer verschillende wydtens van elkanderen liggen.
- Zo dra men nu de milde zegeningen der Natuure verwaarloosde, en, om zo te
spreeken, den mestwagen van de landen afkeerde,
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zo moest en deeze stoffen zich van tyd tot tyd in de Rivier nederzetten, ter plaatze
waar de snelheid des strooms verminderde en vooral daar de Rivieren van nauw
schielyk wyd wierden. - Hier van daan dat de Rivieren in haare oppervlakte wanstallig,
en de beddingen, in plaats van effen, vol met heuvelen en daalen geworden zyn,
het geen VELZEN in zyn bekend werk over de Rivieren breedvoerig heeft aangetoond,
en verder door het bloote oog en peilingen bevestigt wordt. - Uit dit een en ander
zyn die groote uiterwaarden, plaaten, zandbanken, die als geheele eilanden in de
Rivieren liggen, meerendeels gebooren, en daar door, over 't geheel genomen, de
beddingen der Rivieren, langzaamerhand verhoogd, vooral benedenwaards. Hier
door verminderde de vloed, en kwam niet meer tot die hoogte en verheid, als
voorheen, waar door de Eb te gelyk haar vermogen verloor, om de stoffen op de
kentering nedergezonken, op te neemen en na zee te voeren. Dit is, van tyd tot tyd,
zodanig toegenomen, dat thans een bekwaam Schipper, wanneer hy in geen jaar
de Lecq en vooral aan de Noord by Krimpen bevaaren heeft, by laag water
onmogelyk de droogtens, die daar geduurig weder op nieuws komen, vermyden
kan. En ware het niet dat het Pandersche Kanaal het water op de Lecq hadt doen
vermeerderen; zo zou het zeggen van bovengemelden VELZEN al zyn bewaarheid
geworden, dat, naamlyk, de mond van de Maas by den Hoek van Holland verzand,
en de Neder-Rhyn en Yssel, van leevendige Rivieren, in binnenlandsche Kanaalen
veranderen zouden’.
De Heer ZILLESEN wyst vervolgens aan dat men deeze gebreken, door de
aangewende hulpmiddelen eer verplaatst dan weggenomen heeft, en ook den
kostbaaren en gevaarlyken staat waarin zich de aan die Rivieren gelegene Landen
bevinden: en merkt te recht op hoe uit de vergelyking van eene welgestelde Rivier
met de gebreken van onze Rivieren, het genoeg te zien is, ‘dat het schranderste
vernuft niet in staat is dat alles in ééne te verbeteren. - Want wilde men, 't geen door
kunst bedorven is, nu alleen door de Natuur laaten redden, en onze dyken
wegneemen; dan zouden 'er niet slegts jaaren, maar zelfs eeuwen, kunnen
verloopen, eer ons nageslacht de vrugten daar van genoot: veele ingezetenen
zouden geheel geruïneerd raaken en het Land niet weinig van
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zyne inkomsten verliezen. - Neen! wy moeten, by het toeneemend bederf onzer
Rivieren, met de daad, naar zekere hulpmiddelen omzien, die langzaamerhand het
kwaad verminderen - terwyl men tevens daar by in 't oog houden moet, om de natuur
te doen mede werken; vermydende zorgvuldiglyk zulke middelen, die de vaarbaarheid
der Rivieren zouden kunnen benadeelen, in die onderstelling naamlyk (volgens de
vraag der Maatschappye) dat door het sluiten der Bywegen, langs den Boven Rhyn,
als het eerste en natuurlyke middel, niet alleen de vaarbaarheid der Rivieren
bovenwaards behouden; maar ook tevens eene geregelde verdeeling tusschen de
takken te wege gebragt zal worden.
De schadelykheid der Afleidingen of Aftappingen, als mede de kostbaarheid en
't geringe nut der Overlaaten voorgesteld hebbende, is hy van oordeel, dat, indien
men langs de boven Rivier, alwaar het hooge opperwater thans de meeste
overstroomingen veroorzaakt, een ontwyfelbaar hulpmiddel begeerde, het welk
altoos voordeelig noit nadeelig zyn kon, men dan doorgaans die landen, welke
boven het gewoone Rivierwater verheven zyn, in de rivier moest indyken; en door
hooge Zomerkaden bevryden voor iets meer dan gemeen opperwater. Hy wyst de
voordeelen hier dan aan voor de boven Rhyn en voor de beneden Rivier by en
omtrent Schoonhoven.
Voorts zoekt hy, volgens de voorgemelde gronden, een hulpmiddel te vinden voor
de Alblasser en Crimpener waarden, van zo veel belangs en in zo veel gevaars; en
daar het gebrek in 't algemeen daarin gelegen is, dat de Landen, aan de Rivieren
gelegen, thans te laag zyn in vergelyking van de bedding deezer Rivieren, zal ieder
moeten toestemmen, dat de middelen van herstel moeten strekken, om (zo zulks
uit hoofde van de gefteldheid der Landen mogelyk is,) dezelve door den tyd op te
hoogen, en te gelyk de beddingen der Rivieren te verdiepen. Een arbeid alleen uit
te voeren, als de Kunst het vermomogen der Natuure te hulpe neemt. Hier om wil
hy dat men zich van het Opperwater bediene: de wyze hoe moet in het Antwoord
zelve geleezen worden.
Eindelyk onderzoekt hy welke de middelen van herstel zyn voor het benedenste
gedeelte der Rivier de Lecq: en geeft in bedenking, dat, dewyl het uit de ondervin-
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ding bekend is, dat eene Rivier, daar zy het naauwst is altoos de meeste snelheid
en bygevolg de meeste diepte hebben moet, ‘zo men nu in plaatze van hoofden of
kribben, die altoos zo veel nadeel als voordeel geeven, kon goedvinden, een proef-te
neemen met het maaken van een paalwerk in de Rivier, tusschen welken deuren
gehangen worden, die met den Vloed van zelfs open- en met de Eb toevallen: zo
zou men door dat middel de Rivier ten tyde der Ebbe in eene schuinsche Rigting
zodanig kunnen vernauwen, dat de snelheid aldaar zo veel vermeerderd wierd, als
de ervaaring leerde, genoegzaam te zyn, om niet alleen de gezonke stoffen op te
neemen maar zelfs de gronden aldaar uit te schuuren. Deeze uitgeschuurde stoffen
zouden zich achter dit Paalwerk, even als een schuine krib nederzetten. Om dan
vervolgens voor te komen, dat achter de deuren geene verzanding kwam (waar
door anderzins de vloed insgelyks gekeerd zou worden, even als by een krib,) zo
behoefde men maar by verwisseling, van tyd tot tyd, eenige deuren by de Eb open
te houden, als wanneer 'er altoos eene genoegzaame schuuring zyn zou, om achter
dezelve deuren de diepte te behouden. - Ja zelfs zou men op die manier de stoffe
kunnen dwingen; zich in 't midden en langs den kant neder te zetten, waar door de
Rivier zich aldaar in tweën verdeelen, en eene behoorlyke diepte in haare geulen
houden zou’.
In dit gegeeven antwoord hadt de Heer ZILLEZEN, ten aanziene van deeze en
geene byzonderheden, nadere ophelderingen beloofd, als de Maatschappy ze
verlangde. Dit was haar begeerte, en hier aan voldoet hy in een keurlyk Byvoegzel
ruim zo groot als het Antwoord zelve, en wordt alles door bygaande Afbeeldingen
opgehelderd. Byzonder opmerkenswaardig is het geen hy daar in voorstelt ten
opzigte van de Ysdammen in de Rivieren, en kan zulks ten vervolge dienen van
een Project door hem, en den Heer JAN VAN DER GEER, voorheen, der Maatschappye
(*)
medegedeeld .
Een tweede Antwoord op dezelfde Vraage is van den Heer CORN. REDELYKHEID,
en met een Zilveren Medailje beschonken: het verdient, niet min dan het voorgaande,
de aandagt der Rivierkundigen, en der geenen, die

(*)

XV. Deel der Verhandelingen, bl. 513.
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de aangeweezene middelen doen te werk stellen. Ons bestek laat niet toe hier van
een Schets te geeven: alleen berigten wy den Leezer dat dit Antwoord vergezeld
gaat van eene keurige Kaart van de Bylandsche Waard, het benedenste gedeelte
van den Boven Rhyn, Waal en 't Pandersche Kanaal: en van den Kleefschen Polder
de Pley.
De tweede Vraag, in dit XIX Deel beantwoord, is: Welke Boomen, Graanen,
Wortels, Peulvrugten en Planten, ons noch by aankweeking onbekend, zou men
met vrugt in ons Land kunnen invoeren? En welke van dezelve, en van de geenen
die wy bezitten, kunnen, naar de gesteldheid der Lucht en der Gronden, met het
meeste voordeel, tot voedzel van Menschen en Dieren, in onze Gewesten geteeld
worden? Het eerste Antwoord schreef de Heer JOB BASTER, in leeven waardig Lid
der Hollandsche Maatschappye; doch de Gouden Eerprys, zyn Antwoord
toegeweezen, is hem of zyne Erven, uit kragte van de Wet der Maatschappye, niet
geschonken: het was, naar zyne Zinspreuk, ter ondertekening gekoozen: Virtus sibi
ipsa proemium.
Te recht merkt de Plantkundige BASTER op: ‘Veele Menschen meenen, dat niets
waardig is gekweekt te worden, dan de Graanen, of zo zy al eenig Hout planten,
moeten het Eiken-, Essen-, Olmen-, of Beukenboomen zyn. En is hun land tot geen
van deeze bekwaam, dan wordt het van weinig of geen waarde gehouden: terwyl
men, indien men de natuur der gronden onderzogt, en 'er de daar mede
overeenkomende soorten van Gewassen op plantte, met verscheide stukken lands
zeer groot voordeel zou kunnen doen, die nu, zonder eenig nut, onbedbouwd,
verwaarloosd liggen. Doch men moet onderzoeken, met verscheidene proeven te
doen, en niet onbedagtlyk berusten; alles naalaatende, het geen by onze Voorouders
niet in gebruik was, juist of zy alles in de grootste volmaaktheid geweeten hadden,
en of hun doen ook nu een regel en voorbeeld moest weezen; en alles dus, zoo als
zy gewoon waren, en niet anders kon of moest gedaan worden.’
In het aanwyzen der Boomen, Graanen, Wortels en Planten, die, zyns agtens, in
aanmerking komen ter beantwoording der Vrage, wyst hy den onderzoekenden
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Landbouwer en weetgierigen Leezer, om zyne Verhandeling niet te groot te maaken,
na de Schryvers, die opzettelyk en breedvoerig over de voortkweeking en
behandeling van 't een of ander Gewas geschreeven hebben.
Wy zullen onze Leezers niet verveelen met een bloote Naamlyst der hier
opgenoemde Boomen, enz. doch, dezelve nagaande, van ieder één uitkippen, die,
byzonder onze aandagt trekt. De Tamme Kastanje Boom, (Castanea Sativa) pryst
hy dus aan. ‘Deeze Boom, die zeer wel in de Provintien van Gelderland en Utrecht
zoude tieren, plagt voor deezen in Engeland zeer menigvuldig gekweekt te worden,
en de meeste oude Gebouwen in Londen zyn van dit Hout gemaakt, waar van men
(*)
ten Noorden van die Stad, volgens oude Historieschryvers , een beroemd en groot
Bosch hadde. - Het is ongelooflyk, tot welk eene ongemeene dikte deeze Boomen
kunnen groeijen; te Wickware, vier uuren benoorden Bristol, groeide noch onlangs
een Kastanje Boom, die 19 voeten over kruis dik was, en die men dagt meer dan
(†)
500 jaaren oud te zyn . Zulks is niet ongemeen op het Eiland Sicilien, alwaar men
Kastanje Boomen vindt die 70 en meer voeten in den omtrek hebben; doch bovenal
is vermaard de zogenaamde Castango di cento cavalli, die 204 voeten in zyn omtrek,
(§)
en dus 68 voeten middellyns, heeft . - Ongemeen dienstig is dit Hout voor allerleie
Vaatwerk, om dat het eens doordrongen zynde, niet onderhevig is aan krimpen of
zwellen, en daarom worden in Italien, daar dit Hout in grooter agting is dan ander
Timmerhout, alle groote Tonnen en Vaten daar uit gemaakt; ook is het zeer bekwaam
voor Buizen, om water onder den grond te leiden, en zo 't zelve tot Hakhout geplant
wordt, is 'er geen Boom, die beter Hop- of Boon-staken geeft: dewyl die zeven jaaren
kunnen dienen. - Ik laat my over de aankweeking van deezen Boom niet uit, maar
om den Leezer te overtuigen, dat dezelve hier in zom-

(*)
(†)
(§)

FITS STEPHEN, die in de twaalfde Eeuw ten tyde van Hendrik den II leefde, Beschryving van
Londen.
Tegenw. Staat van Groot Brittanje, II. Deel, bl. 138.
BRYDONE, Reize door Sicilie en Maltha, I. Deel, bl. 90. Phil. Transact. Vol. LX. 1770 p. 9.
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mige Provintien zeer wel willen aarten en groeljen, wyze ik hem tot de meergemelde
(*)
Verhandeling van den Heer BERKHEY , en tot de zeer goede on nuttige
onderrigtingen, die de Heer MILLER in zyn Kruidkundig Woordenboek geeft’.
Onder de Graanen telt hy de Geele en Witte Geerst, (welke laatste ook Oostersche
Manna genoemd wordt,) en zegt 'er van, ‘deeze wordt hier te lande wel veel geëeten,
maar te weinig gecultiveerd, schoon het een zeer gezond en lekker voedzel is,
voornaamlyk voor die geenen, wiens ingewanden door eenen langduurigen en
sterken afgang verzwakt zyn. Als dezelve in 't begin van Mey gezaaid wordt is zy
in September ryp, en behoeft, gelyk de Turksche Tarw, (door BASTER ook
aangepreezen,) maar gering Land.’ - Over de verdere culture daar van, en van nog
een derde soort, Sorgo genoemd, (het welk in de slegtste gronden groeit, en
uitneemend voedzel voor Duiven en andere Gevogelte is,) kan men MILLER,
Kruidkundig Woordenboek, en de Nieuwe Wyze van Landbouwen, II. St. bl. 195,
nazien.
Van de Wortelen spreekende, laat hy de Rhabarber niet onaangeroerd; doch
merkt op, ‘het is volkomen zeker, dat de waare en rechte soort van deezen Wortel,
die zulk een ongemeenen nut in de Medicynen heeft, tegenwoordig met zeer goed
succes in Braband voortgekweekt wordt, waar van eenige uit zaad opgekomene
Worteltjes my toegezonden zyn, en, in myn tuin geplant, de Winters verduuren en
zeer wel tieren. - Zy moeten in eenen eenigzins droogen grond, drie a vier voeten
op zyn minst van elkander geplant worden, om dat zy zo ongemeen groote bladen
hebben, waar van zommige by my tot 33 duimen lang en 28 duimen breed gegroeid
zyn. De in Braband groeiende Wortelen tot drie a vier duimen dikte gekomen zynde,
zyn bekwaam om in February en Maart, eer zy beginnen te schieten, uitgegraaven
te worden, behoevende in kragt op geenerhande wyze voor de Chineesche te wyken.
Het zou, derhalven, voor onze Noordwyker Kruidboeren, veel voor-

(*)

Verhandelingen deezer Maatschappye, VIII. Deel, II. St. Dezelve groeien ook zeer tierig op
de Buitenplaats Groenhoven van den Heer L.T. GRONOVIUS, Schepen der Stad Leyden, by
Voorhout.
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deel, en voor het algemeen eene groote nuttigheid zyn, deezen Wortel, die de koude
van ons climaat zeer wel kan verdraagen, onder meer andere Geneeskundige
Kruiden voort te kweeken.
Maar ééne Peulvrugt, waardig om aangekweekt te worden, telt de Heer BASTER
op, te weeten de Magazanse Boonen: waar van hy zegt: ‘Deeze zyn eerst van
Magazan eene kleine vesting in Africa, den Koning van Portugal toebehoorende,
te Lissabon, en van daar na Engeland, overgebragt. - Zy zyn van alle soorten van
Boereof Roomsche Boonen, de kleinste, de lekkerste en het vroegste ryp. - Men
plant dezelve in 't laatst van October, of 't begin van November, tegen een muur of
schutting of in een koude bak; men aardt dezelve, na dat zy opgroeijen, wat aan,
en beschut haar met Erwtstroo, enz. tegen de koude, waar door zy in maatige winters
kunnen blyven doorgroeijen; anders verplant men die in Maart uit de bak in den
kouden grond, twee by een, en een voet van elkanderen, wanneer men in 't laatst
van Mey of begin van Juny 'er reeds rype Boonen van trekt. Zy groeijen omtrent
twee voeten hoog, doch wat slenteragtig, waarom men tusschen de ryën hier en
daar een pektouwtje langs bindt, om de Boonen voor het nedervallen te bewaaren.
Verscheide Liefhebbers in Engeland zetten het geheele jaar geene anderen, dan
die soort; om dat zy dezelve boven alle andere Roomsche Boonen praefereeren.
Men diende het Zaad alle jaaren wel uit Engeland te ontbieden, alwaar het 's jaarlyks
versch uit Portugal aan de Zaadverkoopers gezonden wordt: want als men hier te
lande twee jaaren agter een Zaad wint, worden de Boonen grooter en laater ryp.
Men heeft hier te lande ook kleine Roomsche Boonen, welke sterk laaden, en maar
ruim een voet hoog groeijen; doch hard van bast en gansch niet smaaklyk zyn.’
Van de veelvuldige Planten door den Heer BASTER aangeweezen, neemen wy
alleen de Italiaansche Bloemkool, Broccoli. ‘Dit gewas, 't welk men hier en daar in
Holland begint te cultiveeren, is overwaardig algemeener bekond te worden,
inzonderheid de Witte soort of Calliflower Broccoli; waar van ik verscheide jaaren,
van het laatst van February of 't begin van Maart, tot het laatst van April, Bloemkoolen
gehad heb van 5 tot
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7 duimen over kruis, en veel smaaklyker, dan de gemeene Bloemkoolen in den
Zomer. - De zydspruitzels van de purpere soort geschild, gebroken, gekookt en met
boter en notemuscaat gestoofd, geeft in bovengemelde maanden, wanneer 'er zelfs
nog geene uitgebroeide groentens zyn, een gerecht, dat van veele lekkere tongen,
boven de gestoofde Aspergies, geprefereerd wordt. De zeer gemaklyke culture daar
van heeft de Heer MILLER in zyn Kruidkundig Woordenboek breedvoerig beschreeven:
en het Zaad daar van in 's Hage en re Rotterdam in winkels, daar men Engelsche
Tuinzaaden verkoopt, is nu overvloedig te bekomen’.
Op deeze Vraag is een tweede Antwoord gedrukt, door den kundigen Heer WILLEM
VAN HAZEN opgesteld: Hy pryst eenige hier nog onbekende Planten aan, en dringt
sterk op de sterker bebouwing onzer ledig liggende landen en duinen, daar toe de
beste Gewassen aanwyzende. Wegens de Kastanje Boom, door Dr. BASTER gemeld,
geeft hy zeer ieezenswaardige onderrigtingen. 't Is doorgaans de Ondervinding die
door zyne pen spreekt, 't welk aan zyne Verhandeling eene overtreffende waarde
byzet, en op zommige plaatzen het ontbreekende in 't voorgaande Antwoord aanvult.
By voorbeeld, de Heer BASTER gewaagt van een nieuwe soort van altyd groenen
Eikenboom, dien hy alleen uit onze Hedendaagsche Letteroefeningen kent, en het
daar gegeevene berigt mededeelt. VAN HAZEN voegt 'er by: ‘Deeze Boom is my voor
vier jaaren uit Engeland toegezonden, gezoogd op een ordinairen Eikenstam: zoo
dra ik denzelven bekomen had, heb ik 'er verscheide op gemeene Eikenstammen
gezoogd, en met zeer groot genoegen den ongelooflyk sterken groei myner
Zogelingen beschouwd, welke alle my bekende Eiken zeer verre in snelheid
vangroeijinge overtroffen’.
Behalven die Beantwoordingen der Prysvraagen, treffen wy hier aan eene
Waarneeming van eene onbekende Buikziekte, door den Heer GERHARDUS
WESTENBERG, Med. Doct. te Deventer. Deeze moet in de Verhandelingen zelve
geleezen worden; dit zelfde heeft plaats ten opzigte van
De Verhandeling over eene binnenst huiten gekeerde enbuiten ket lichaam
geplaatste opene Pisblaas, in een eerstgebooren Vrouwlyk Kind, door A. DE BOSSON,
Heelmeester te
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Amsterdam. Vergezeld van twee Waarneemingen over Kinderen met eene
wanschapenheid aan de Teeldeelen ter wereld gekomen: welker eene met eene
Plaat wordt geschilderd.
Iet meer moeten wy zeggen, schoon wy, naar ons gewoon bestek, genoeg uit dit
Werk opgeleverd hebben, van de Verhandeling over eene soort van Appelboomen,
welke Vrugten voortbrengen zonder te bloeien, (ten minsten naar de gewoone wyze)
door P.E. SWAGERMAN.
Van deezen Boom werd in 't Jaar MDCCXXIV aan de Koninglyke Societeit, door
den Heer DUDLEY, een berigt gezonden; en schynt in vergetelnisse gebleeven tot
den Jaare MDCCXXXVII. Wanneer de Heer Hofraad CHRISTIAAN WOLF des melding
maakte, en dit verschynzel onderzogt. Nader werd het verklaard door den Heer
GLEDITSCH, in den Jaare MDCCLIV. Van welk alles de Heer SWAGERMAN verslag
doet; doch tevens aanmerkt, dat, reeds in de voorige Eeuw, deeze soort van
Appelboomen in ons land al bekend geweest is; ten getuigen hier van MUNTINGS
waare oefening der Planten aanhaalende. Hy gaat de gedagten van WOLF na en
die van GLEDITSCH, en geeft zyne eigene keurige Waarneemingen op: waar uit blykt
dat men dit soort van Boomen geenzins als niet Bloemdraagende kan beschouwen:
dat de manlyke deelen in den bloezem ontbreeken, dat zy alle deelen, die tot een
Vrouwlyke Bloem behooren, bezitten, maar alle verschillende van het welgestelde:
en waarschynlyk, in dit gebrekkig en eenvoudig voorkomen, het oog der meeste
Liefhebberen ontdooken zyn. Eene weluitgevoerde Plaat heldert deeze
Waarneemingen op.
De Proeve van C.A. KLOEKHOF over den Aart en de Wettigheid van de Inënting
der Kinderpokjes, beantwoordt, in 't breede en op 't onderscheidenst, deeze twee
Vraagstukken: ‘I. Is de Inënting der Kinderpokjes, in persoonen van bepaalde
hoedanigheden te verrigten, en vergeleeken met de afwagting der gewoone
besmetting, die ziekte veroorzaakende, voordeelig dan wel hadeelig, voor het leeven
en den tegenwoordigen welstand van de Ingeënten zamengenomen, of van elk
hunner in 't byzonder, en van hunne medeleden in de burgerlyke Maatschappye.
II. Is de Inënting der Kinderpokjes zo en invoege als zy
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in 't antwoord op de eerste Vrage wordt opgegeeven, wettig of onwettig?’
Ten slot van dit Stuk, dient, Een Bericht, wegens het snyden en afhaalen van den
Steen der Blaaze in twee byzondere tyden, door G. TEN HAAF.
Naar gewoonte volgen agter aan de Weerkundige Waarneemingen op
Zwaanenburg in den Jaare MDCCLXXVII en MDCCLXXVIII.

Verhandelingen van het Bataafsche Genootschap der
Proefondervindelyke Wysgeerte te Rotterdam. Vierde Deel. Te
Rotterdam by R. Arrenberg 1779. Behalven het Voorwerk 289 bladz.
In gr. quarto.
Een drietal van Prysverhandelingen maakt een aanvang van dit Deel. Zy gaan over
de gewigtige Vraag: Welke zyn de geschiktste middelen, om den gemeenen Man
in ons Vaderland, zoo ten platten Lande, als in de Steden, tot het gewillig gebruik
maaken van de Inëntinge der Kinderpokjes aan te moedigen, en om deeze practyk
op de minst kostbaare wyze, en zonder gevaar van de besmetting te verspreiden,
aan hun toe te dienen? - Elk deezer Verhandelingen heeft haare weezenlyke waarde,
en levert verscheiden bedenkingen op, welken haare nuttigheid, nopens dit
onderwerp, hebben. Dan het Genootschap heeft, (en derzelver keuze schynt niet
te wraaken,) de voorkeuze gegeeven aan de Verhandeling van Johannes Veirac,
Med. Dr. te Rotterdam, enz., en hem den gouden Eerprys toegeweezen; terwyl het
egter, de verdienste der twee andere Verhandelingen erkennende, aan ieder
derzelven, als een Accessit, de zilveren Medaille heeft toegekend. De Autheur van
't eerste Accessit heeft zig niet gelieven te openbaaren, dan aan de Heeren
Directeuren van 't Genootschap; en de Schryver der laatste Verhandelinge is A.
Ypey, Lector Botanices, &c. te Franeker. - Het Geschrift van den Heer Veirac is ons
dermaate nuttig voorgekomen, dat het ons uitlokte, om 'er een gezetter berigt van
te geeven; dan wel dra bemerkten we, dat een zo beknopt verslag, als hier vereischt
zou worden, in geenen deele aan ons oogmerk zou beantwoorden; des het ons
raadzaamer voorgekomen zy, den Leezeren, vervolgens, in ons Mengelwerk,
desaangaande mede te deelen, eene Beknopte opgave der Aanmerkingen van den
Heer VEIRAC, over dit Stuk.
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Op deeze Verhandelingen volgen verder, gelyk ook aan 't einde der Verzamelinge
in dit Deel eenige Geneesen Heelkundige Waarneemingen, welken den
Beoefenaaren deezer nuttige Weetenschap te stade kunnen komen. In twee
onderscheiden Stukken levert hier de Heer Jacob van Lil, Stads Heelmeester te
Rotterdam, eerst etlyke Proeven, welken staaven, dat het gebruik van de Colophonia,
met Alcohol Vini vermengd, van de grootste nuttigheid zy, in 't geneezen van 't
Boongezwel der Gewrigten; als mede, dat het gebruik van dit middel zig niet tot het
Boongezwel alleen bepaalt; maar ook van groot nut kan zyn in andere gevallen,
waarin de opgehouden vogten zagt zyn, en nog geene scherpte aangenomen
hebben. Voorts behelst het tweede Stuk 's Mans Waarneemingen van zonderlinge
verzweeringen, die hy, buiten andere tusschenkomende aanmerkingen over de
verschynselen, tot het inprenten der volgende leeringe doet strekken.
‘Dat men eenige stof ontdekkende, en de plaats het toelatende om dezelve te
ontfangen, nimmer zulks behoort uitgesteld te worden, op dat dezelve niet, door
haare scherpte, de nabijgelegene deelen aansteeke en verteere. - En dat men in 't
geheel geen staat op de hoegrootheid van de scherpte der vochten maken kan:
noch ook, welke deelen, 't zij harde of zachte, zij meest aandoen zal; nademaal de
ondervinding in de opgegeevene gevallen heeft doen zien, welk vermogen dezelve
heeft, om beenderen te kunnen verbrijzelen; terwijl zij spieren en ingewanden weinig,
immers minder, aandoet; gelijk zij wederom, in andere gevallen, de huid, spieren,
en andere zachte deelen verteert, en aan de bijzijnde beenderen nauwlijks eenig
nadeel toebrengt’.
Wyders ontmoeten we, met betrekking tot deeze Klasse, in dit Deel, eene, door
den Heer Lambertus Bikker, Med. Dr. Directeur en eersten Secretaris, by uitstek
keurig vervaardigde beschryving eener doorgaande Scharlaken Koorts, gemeenlyk
Roodvonk genoemd, zo als die in de laatste maanden van 't Jaar 1778, en in de
eerste maanden van het Jaar 1779, te Rotterdam, geregeerd heeft. Zyn Ed. geeft
hier een juist verslag van zyne bevinding desaangaande, met melding van de
voornaamste verscheidenheden, die hem daarin voorgekomen zyn, welken hy
inzonderheid tot drie Klassen
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brengt; als mede de merkwaardige toevallen en verschynselen, mitsgaders gevolgen,
door hem in deeze ziekte waargenomen. Verder draagt hy hier nog voor, 't geen hy
aangetekend heeft, wegens de Epidemie, of heersching deezer ziekte. En daarby
gevoegd hebbende, 't geen hy, betreffende de geueezing, noodig agtte te melden,
wyst hy ten laatste nog aan, wat men uit dit alles, nopens deeze ziekte, hebbe op
te maaken. - Naast deeze Verhandeling komt ons nog voor een berigt van eene
afscheiding van bykans het gantsche Elleboogsbeen, met behoud van eene
genoegzaame beweeging des Onderarms, door Dirk Scholl, Stads- en Gasthuis
Chirurgyn te Delft. Om dit byzonder geval, waarin de Natuur zigzelve wonderlyk
gered heeft, te begrypen, dient men, zegt hy, ‘te onderstellen, dat alleen het lighaam
zelfs van dat been weggenomen zijnde, de inplanting evenwel der spieren, die den
Onderarm buigen, uitstrekken, voor- en agterover beweegen, gebleeven zij, en dat
de aanmerkelijke tusschenruimte, van het eene uiteinde tot aan het andere, door
een Callus van de Natuur zij ingevuld; hoewel het lidteken vrij ingetrokken, en de
Callus naauwlijk te voelen zij’. - Eene vooronderstelling, waartoe hy te gereeder
overhelt, om dat 'er, gelyk hy in 't slot aanwyst, verscheiden voorbeelden zyn, die
getuigen, dat de Natuur, in zulke gevallen, meermaals, op eene dergelyke wyze,
tot haar eigen behoud werkt.
Buiten de tot dus ver gemelde Stukken, komt ons hier nog voor een Geschrift van
den Heer Agge Roskam Kool, betrekkelyk tot den Landbouw. In 't zelve maakt die
onvermoeide Landbouwkundige gemeen, zyne Aantekeningen van twee Proeven,
de ééne met Garst gezaaid en geplant, op een Stukje Geestland, groot 317
Rhynlandsche Roeden, in den Jaare 1774; de andere met Tarw, in den Jaare 1775,
in Breezaap onder Velzen, op de Boerdery genaamd Onrust. - Deeze aantekeningen
behelzen verscheiden byzonderheden, die geschikt zyn, om de Liefhebbers der
Landbouwkunde tot nadere proefneemingen te noopen; bovenal met betrekking tot
het voordeel, dat het planten der Graanen, boven het zaaien derzelven, naar
zommiger gedagten, zou hebben; welk gevoelen, door deeze proefneemingen van
den Heer Kool, geenszins begunnstigd wordt.
Eindelyk staat ons hier nog gewag te maaken van ee-
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ne Verhandeling van opgemelden Dr. Bicker over de Molenroeden. Het Genootschap
naamlyk had, in den Jaare 1775, de volgende Vraag voorgesteld. Welke Middelen
zyn 'er om voor te komen, dat de Roeden der Windmolens niet zoo dikwijls, als
gewoonlijk geschied, bij den As breeken, en om te weeg te brengen, dat dezelfde
Molens met korter Roeden, dezelfde breedte van Zeilen, en dezelfde kracht van
Wind, even sterk werken, en, bij eene onvoorziene verheffing van Wind, haare
snelheid uit zichzelven maatigen? De Antwoorden in den Jaare 1776, en, by nader
aanzoek van 't Genootschap, in 't Jaar 1777, hier op ingekomen, zyn door 't
Genootschap niet voldoende gekeurd; egter heeft hetzelve aan vyf dier
Verhandelingen, om dat ze voor 't overige verscheiden nutte Aanmerkingen
behelsden, ieder een zilveren Medaille toegekend. Voorts heeft het, overeenkomstig
met ééne der Grondwetten van 't Genootschap, beslooten, dat de eerste Secretaris,
uit alle deeze Antwoorden, gepaard met eenige eigen bedenkingen, eene voldoende
beantwoording deezer Vraage op zal stellen. En hieraan is men deeze Verhandeling
verschuldigd; in welke de Heer Bicker zig met lof van deezen last gekweeten heeft;
voegende nog, by 't geen hy deswegens had voorgedraagen, de byzondere
gedagten, die een geagt Lid van 't Genootschap hem omtrent dit onderwerp had
medegedeeld. - Men vindt des in deeze Verhandeling, welke met de noodige
Figuuren vergezeld gaat, oordeelkundig byeengebragt, 't welk oplettende Schryvers
desaangaande van den meesten dienst geoordeeld hebben; waaruit men, op goeden
grond, iets van weezenlyke nuttigheid schynt te wagten te hebben.

Le Destin de l'Amerique ou Dialogues Pittoresques, dans lesquels
on developpe la cause des evenements actuels, la Politique et les
interets des Puissances de l'Europe, relativement a cette guerre;
et les suites qu'elle devroit avoir pour le bonheur de l'Humanité.
Traduit fidelement de l'Anglois. London printed for J. Bew. 122
pp. in 8vo.
Naar luid van deezen breedvoerigen Tytel heeft men in dit Geschrift te verwagten
eene ontvouwing van 't lot van Amerika; by eene opheldering van de oorzaak der
tegenwoordige gebeurtenissen, de Staatkunde en de belangen der Mogenheden
van Europa, ten opzigte van deezen oorlog, mitsgaders de gevolgen, welken dit
alles behoorde te hebben, tot heil van 't Menschdom. 'Er is ook van dat alles min of
meer een woord in 't zelve te vin-
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den; maar zo oppervlakkig, dat het geen weezenlyke onderrigting verleene. Het
voornaamste is de schildering van Engelands toestand, als ware dat Ryk
genoegzaam tot de uiterste verlegenheid gebragt: en het gevolg van alles, waaruit
men zig een groot geluk voor 't Menschdom belooft, is eene algemeene bewerking,
om alle de bezittingen der Europische Mogenheden in Amerika onafhanglyk te
maaken. 't Is vry duidelyk dat dit de weg zou zyn, om die bronwel van onlusten,
welke thans maar al te dikwils ontspringt, te dempen; doch 't is niet zo klaar, dat het
heil van 't Menschdom daar door grootlyks bevorderd zou worden; veelligt zou 'er
de Nieuwe Waereld meer by winnen dan de Oude; dan wy willen de beslissing van
dit voorstel liever voor diepzinnige Staatkundigen overlaaten.

Echt verslag der voornaamste Levensbyzonderheden van John
Paul Jonus, Zee Kapitein, in dienst der Vereenigde Staaten van
Noord-America. Te Amsterdam by D. Schuurman. 1780. In groot
octavo 51 bladz.
By aldien men af mag op de geloofwaardigheid der berigten, welken den Opsteller
deezer Leevensbeschryvinge ter hand gekomen zyn, en waarvan hy zig bediend
heeft, zo is John Paul Jones hoewel van geene aanzienlyke egter eerlyke afkomst,
van der Jeugd af wild, en als onhandelbaar, geweest. Tot jaaren gekomen zynde,
vermengde hy zig met de Smokkelaars; werd eerlang, niet alleen een voornaam
Smokkelaar; maar tevens een Zeeroover in zyne soort; en leidde voorts meerendeels
een woest losbandig leeven, het zy hy zig eenigen tyd te Lande ophielde, 't zy hy
op Zee zworve, om door smokkelen of rooven buit te behaalen. Met het ontstaan
der Amerikaansche onlusten, bediende hy zig van die gelegenheid, om zyn Fortuin
te beproeven, door briefwisseling met de Hoofden der misnoegde Amerikaanen te
houden, en hun zynen dienst aan te bieden. Hier in slaagde hy, naar zyn oogmerk,
dermaate, dat hy eerlang na Amerika ontbooden, en hem aldaar het bevel
opgedraagen wierd, over een Kaaper, die bestemd was, om op de Engelsche Kusten
te kruisen; waarin hy het Amerikaansche Congres zo wel voldeed, dat hy voorts
een aanzienlyker Schip, en eene uitgebreider magt verkieeg; 't welk hem, na verloop
van eenigen tyd, zelfs met een klein Esquader, onder zyn bevel, in Zee deed steeken.
Vervolgens ontving hy daar benevens eene Commissie van 't Hof van Versailles,
waarby hy gerechtigd wierd om de Engelsche Schepen weg te neemen; waardoor
hy in staat gesteld werd tot het onderneemen van gewigtiger aanslagen, die hem
meerendeels vry wel gelukt zyn. Onze Schryver, van 't een en 't ander gedeelte in
deezen leevensloop, etlyke byzonderheden gemeld hebbende, bepaalt zig in dit
geval tot de laatste togt van Kapitein Jones; welke hem eindelyk in Texel heeft doen
binnen loopen; waardoor hy hier te Lande merkelyk gerugts gemaakt heeft; en 't
welk den Landzaat te sterker noopt tot het inzien van dit verslag van 's Mans
leevensbyzonderheden, dat voor een Geschrift van die natuur vry wel opgesteld is.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Brieven tot Verdeediging van de Voortplanting des Christlyken
Godsdiensts, door R. Watson, D.D.F.R.S. en Koninglyk Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid op de Hoogeschool te Cambridge. Naar den
tweeden Druk, uit het Engelsch vertaald. Te Amst. by Yntema en
Tieboel, 1779. In gr. 8vo. Behalven het Voorwerk 277 bladz.
Onze Landsgenooten hebben blyk van hunnen goeden smaak gegeeven door het
gunstig ontvangen, en pryzen der Brieven over den tegenwoordigen Staat des
Christendoms en het gedrag der Ongeloovigen, met beantwoording hunner
voornaamste Tegenwerpingen, als mede een Vertoog aan de Ongeloovige Schryvers,
(*)
en eene Redenvoering door A.J. ROUSTAN . De Vertaaler van dat Stuk, zo wonder
wel voegende by de sterk gezogte Brieven van eenige Portugeesche en
Hoogduitsche Jooden, biedt hun hier eene andere vrugt zyns arbeids aan,
eenigermaate strekkende tot een Vervolg op ROUSTAN. ‘Deeze laatstgemelde
Schryver, naamlyk, stelt, gelyk een ieder, die zyne Brieven geleezen heeft, zich,
buiten twyfel, herinnert, zeer veel in het bewys voor den Christlyken Godsdienst,
ontleend uit de spoedige en zonderlinge Voortplanting van denzelven. Een bewys,
in de daad, van veel gewigts, indien het recht voorgedraagen, en, met de vereischte
zorgvuldigheid, aangedrongen worde: een Bewys waar tegen ook, uit dien hoofde,
het Ongeloof zich niet zelden verzette om het van kragt te berooven: met die
verbaazende omwenteling, in de Wereld, veroorzaakt door de Leer van CHRISTUS,
aan geheel andere oorzaaken, dan Hemelsche, toe te kennen. - De Geleerde GIBBON

(*)

Door de Drukkers deezes, in den Jaare 1774, uitgegeeven. Men zie ons berigt in de
Hedendaagsche Vaderl. Letter-Oefeningen, III. Deel. 1ste Stuk bl. 473.
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de Verzwakking en Val des Romeinschen Ryks, in een uitsteekend Werk, 't geen
zyn Naam vereeuwigen zal, beschryvende, laat zich breed uit over de Tweede
Oorzaaken, waar door de Christlyke Leer zo grooten en spoedigen opgang zou
gemaakt hebben: dit bewoog den Hoogleeraar WATSON, die egter GIBBON niet onder
het getal der Ongeloovigen optekent, de Verdeediging van de voortplanting des
Christlyken Godsdiensts op zich te neemen: en de kragt der Tweede Oorzaaken,
door GIBBON aangevoerd, te onderzoeken’. Dit is de gelegenheid waar by deeze
Brieven het licht zien.
‘Menigmaal wenschte de Vertaaler’, gelyk hy zich in zyn Berigt laat hooren, ‘dat
zyn Schryver, die leevendigheid van Verbeelding, die schilderagtigheid van Styl
bezat, waar in ROUSTAN zo zeer uitsteekt; doch hy vondt vergoeding voor dit gemis,
in de juistheid van oordeel en de kragt van Taal, WATSON eigen’. De Nederlandsche
Leezer zal, nogthans, denzelfden vloeienden trant, in de Vertaaling ontdekken: en
den Vertaaler bedanken, dat hy, ook, in dit opzigt, aan deeze Brieven eene
gelykvormigheid met die van ROUSTAN gegeeven hebbe, gelyk hy, om deeze te
verschaffen, betuigt, ‘den Korten Inhoud der Brieven voor aan en boven elken,
geplaatst te hebben, 't geen in het oorspronglyke niet gevonden wordt. Desgelyks
heeft hy op den voet der bladzyden de Schriftuurplaatzen aangetekend, en overal,
waar, in het Werk zelve, de Aanhaalingen uit vreemde Schryveren niet genoegzaam
overgezet waren, de vertaaling dier plaatzen onder aan gevoegd. Ook hier en daar
eene kleine Aanmerking geplaatst, en den Nederduitschen Leezer geweezen tot
Werken, waar in hy, ten opzigte van deeze en geene byzonderheden, nadere
voldoening kan vinden.’
In 't geheel bevat dit Werk zes Brieven, aan GIBBON ingerigt; en een zevende aan
de Bestryderen van den Christlyken Godsdienst. De Geleerde GIBBON hadt vyf
Tweede Oorzaaken bygebragt, ontleend uit de roerzels van het Menschlyk Hart, en
de algemeene omstandigheden des Menschdoms, om reden te geeven van de
verbaazende gebeurtenis, de schielyke Voortplanting des Christendoms.
De EERSTE OORZAAK, door hem aangevoerd, is, ‘de onbuigzaame, en, indien hy
deeze spreekwyze mag ge-
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bruiken, de onverdraagzaame yver der Christenen: wel is waar, ontleend van den
Joodschen Godsdienst; doch gezuiverd van den bekrompen en onvriendlyken geest,
die, in stede van de Heidenen uit te lokken, ter omhelzing van MOSES Wet, hun daar
van hadt afgeschrikt’. Dit denkbeeld gaat WATSON, in zynen eersten Brieve te keer.
De TWEEDE OORZAAK, waar aan GIBBON den schielyken opgang des Christendoms
toeschryft, is, ‘de Leer van een Toekomend Leeven, gepaard met alle bykomende
omstandigheden, strekkende om gewigt en kragt aan die groote Waarheid by te
zetten’. Dit te wederleggen is de inhoud van WATSON's tweeden Brief.
Als een DERDE OORZAAK, telt GIBBON, ‘de Wonderdaadige kragten aan de eerste
Kerk toegeschreeven’. Het wederspreeken hier van, is de stoffe van den derden
Brief.
Een VIERDE OORZAAK, door GIBBON opgegeeven, ‘zyn de Deugden der eerste
Christenen’. Deeze Oorzaak, in de daad zo pryslyk, verdonkert hy, met hunne
Deugden te vertoonen als voortkomende uit hunne Bekeering: dewyl zy de
overgegeevenste Zondaars geweest waren, of uit de loflyke begeerte, om de Agting
op te houden der Maatschappye, in welke zy getreeden waren. Bondig wederlegt
WATSON dit, in zyn vierden Brief.
‘De Eenigheid en Tugt der Christlyke Kerke, of van het Christlyk Gemeenebest’,
is de VYFDE en laatste der tweede OORZAAKEN, waar aan de Heer GIBBON de snelle
en uitgestrekte Voortplanting des Christendoms toekent. - Breedvoerig wordt dit
denkbeeld ontvouwt, en kragtig wedersprooken, in den vyfden Brief.
De zesde Brief béhelst: ‘Aanmerkingen over de Verdraagzaamheid der Romeinen
in het stuk van den Godsdienst. Getuigenissen ter wederlegging daar van. De
Christenen beschuldigd van Godverzaakery - van gevaarlyke onderneemingen
tegen den Staat - van de gruwelykste misdryven - de grond en valschheid deezer
betygingen aangeweezen. Het getuigenis van den Landvoogd PLINIUS, wegens der
Christenen onschuld, opgehelderd.
Eindelyk neemt de Heer WATSON deeze gelegenheid waar om 'er een Brief by te
voegen, niet aan den Heer
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GIBBON;

‘maar aan eene soort van Menschen, die alle Gezelschappen verstooren
met hun schendziek uitvaaren tegen het Christendom; die, op hunne reizen, of uit
de Schriften der Deïsten, eenige versleete tegenwerpingen verzameld hebbende,
met hun verstandloos en oneerbiedig gelach, de harten van het opkomend Geslacht
bederven’. - Een Brief, waar in, gelyk in alle de voorgaande, de gewigtigste zaaken,
op den bondigsten trant, behandeld worden. Wy kunnen, om plaats te winnen, den
Inhoud daar van zo min als die der andere opgeeven.
By deeze Brieven is een Aanhangzel gevoegd, behelzende Aanmerkingen op
eenige plaatzen in Mr. GIBBON's Werk, door R. WYNE Rector van St. Alphage te
Londen, den Heer WATSON medegedeeld. Zy betreffen den Brand te Rome door
NERO gestigt, en den Christenen ten laste gelegd; een schuld waar van GIBBON NERO
zoekt vry te pleiten: en leveren voorts eenige Aanmerkingen op GIBBON's verslag
van de handelwyze, door PLINIUS DEN JONGEN en den Keizer TRAJANUS, ten opzigte
van de Christenen, gehouden.
De Heer Vertaaler heeft goedgevonden, ten slot, twee Redenvoeringen hier aan
te hegten van den Eerw. WILLIAM LEECHMAN, over Gods Wysheid in de Euangelische
Openbaaring; derzelver inhoud heeft overeenkomst genoeg, om met de Brieven
van WATSON en teffens te verschynen; zy zyn verstandig opgesteld, en verdienen
eene aandagtige Leezing.
Dit is de hoofdsom van 't geen dit Bockdeeltje begrypt. Wy deeden 't zelve, ons
Werk en den Leezer te kort, wanneer wy, uit den grooten voorraad van keurige
Waarneemingen, welke ons hier voorkomen, niet het een en ander opleverden.
‘Gy’, dus schryft WATSON, in zyn vyfden Brieve. ‘Gy verwondert u zeer, en staat
niet weinig versteld, dat TACITUS en PLINIUS de Jonge zo laag van het Christen Stelzel
gesprooken hebben; dat SENECA en de Oude PLINIUS zich niet verwaardigen 'er
eenig het minste gewag van te maaken. Deeze zwaarigheid schynt by anderen zo
wel als by u opgekomen. Ik zou u, tot het verkrygen eener volkomene voldoening
op dit stuk, kunnen verzenden tot het Slot des Tweeden Deels van Dr. LARDNER's
Verzameling van Oude Joodsche en Heidensche Getuigenissen, voor de Waarheid
van den Christlyken Gods-
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dienst: doch misschien zal eene en andere bedenking genoegzaam weezen, om
uwe verbaasdheid te doen bedaaren.
Geringe aankleevers van zuivere Zeden vallen, wanneer zy zich van den
Godsdienst des Lands afzonderen, niet spoedig onder de opmerking der Geletterden.
De Geschiedschryvers vreczen de waardigheid huns Geleerden arbeids te verkorten,
en het glansryke verhaal der roemrugtigste voorvallen te ontluisteren, als zy, in 't
zelve, het verveelend verslag doen van deeze en geene gebeurtenissen, den
Godsdienst betreffende: en de Wysgeeren zyn doorgaans al te hoog opgetoogen
in afgetrokkene beschouwingen, of al te zeer bezig met het naspeuren van de
verschynzelen der natuure, om zich te bemoeijen met het geen zy, misschien te
voorbaarig, als Bygeloovigheden des laagen Gemeens aanmerken. Men zou, zo ik
geloof, Geschiedschryvers en Wysgeeren van geen geringen Naam kunnen
opnoemen, die Tydgenooten waren van LUTHER en de eerste Hervormers, en, met
eene agtloos of veragtend stilzwygen, hunne stoute en van den gemeenen weg
afwykende onderneemingen, om den Stoel van den Heiligen PETRUS te doen
waggelen, voorby gingen. De wederstreeving van den Volks-godsdienst moet
algemeen worden, eer dezelve tot kennisneeming van de Burgerlyke Overheid komt:
en vóór dit gebeure, zal zy meestal beneden de aandagt van uitsteekende Schryvers
gerekend worden.
Deeze aanmerking is byzonder toepasselyk op ons tegenwoordig onderwerp. De
eerste Christenen waren, gelyk hun Meester voorspeld hadt, om zyns Naams wil
by alle Menschen gehaat: het was de Naam zelve, 't waren geene Misdaaden, dien
Naam aankleevende, welke PLINIUS strafte; overal leefden zy in de uiterste
versmaadheid, tot dat hun aantal de aandagt der Wereldlyke Magten opwekte. - De
Wysgeeren merkten de Christenen aan als Geestdryvers, en versmaadden hun; de
Priesters stelden zich tegen de Geloovigen, als tegen invoerders van nieuwigheden,
te weere, en braakten lasteringen over hun uit; by de Geleerden waren zy voorwerpen
van veragting, en de Weetgierigen alleen, die onderzoek deeden op den grond van
hun Geloove, omhelsden 't zelve. Doch het verzuim van eenige Schryvers, (waar
van de meesten, nogthans, by toeval,
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getuigenis geeven aan de waarheid van verscheide gevallen, de Christenheid
betreffende,) die geen omstandig verslag doen van den oorsprong, voortgang, en
instellingen eens nieuwen Aanhangs, is eene zeer ongenoegzaame rede, om, of
de beginzels, op welke dezelve steunt, of de bovennatuurlyke magt, die ze
onderschraagde, in twyfel te trekken.
De Romeinsche Geschiedschryvers, daarenboven, waren niet alleen
onverschoonlyk nalaatig omtrent de Christenen; maar ongelooflyk onkundig van 't
geen hun, of de Jooden, betrof; ik zeg, met nadruk, onvergeeflyk onkundig; dewyl
zy de middelen, om 'er kennis van te krygen, in hun bereik hadden: de Schriften
van MOSES konden over al in Grieksch bekomen worden, en de Werken van JOSEPHUS
zagen het licht, eer TACITUS zyne Geschiedenis schreef, en, nogthans, is TACITUS
zelve tot eene groote ongerymdheid, en het schryven eener lompe tegenzeggelykheid
vervallen, in zyn berigt van de Jooden’. - Dit toont onze Schryver met de stukken,
en merkt aan, dat men dergelyke onnauwkeurigheden zou kunnen aanwyzen by
PLUTARCHUS, en andere Schryvers, die van de Jooden gewaagen; ten slot deezer
bedenkingen betuigende: ‘Waarom zullen wy, naa dit alles, het vreemd vinden, dat
eenige weinige beroemde Schryvers, die de Christenen aanmerkten als een'
veragtlyken Aanhang onder de Jooden, en de Jooden beschouwden als een
barbaarsch en gevloekt Volk, wiens Geschiedenis niet leezenswaardig was, en die
daarenboven bezig waren met het verhaal der groote Gebeurtenissen, welke den
val huns Ryks veroorzaakten of vergezelden, waarom, zeg ik, zullen wy het vreemd
vinden, dat Mannen met zo gewigtige onderwerpen bezig, en dermaate door
diepgewortelde vooroordeelen ingenomen, ons maar korte en gebrekkige
beschryvingen, van 't geen de Christenen betreft, hebben naagelaaten’?
Byzonder verdient onze opmerking, 't geen WATSON, in zynen laatsten Brieve,
mededeelt. ‘Ik kan, niet nalaaten stil te staan op een bewys, waar mede onlangs
eenige Wysgeeren het geheele Stelzel der Openbaaringe hebben zoeken 't onderst
boven te keeren: en 't is te noodzaaklyker deeze hunne tegenwerping te
beantwoorden, dewyl dezelve eene algemeene stoffe van wysgeerig
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onderhoud geworden is, bovenal onder de zodanigen, die het Vaste-land bezogt
hebben. De tegenwerping strekt, gelyk men veronderstelt, om het gezag van MOSES
kragtloos te maaken, door aan te toonen, dat de Aarde veel ouder is dan beweezen
kan worden uit zyn berigt wegens de Schepping en de Tydrekening der Heilige
Bladeren. Wy beweeren, dat 'er, zints de Schepping, nog geen zes duizend jaaren
verloopen zyn: en deeze Wysgeeren houden staande, een ontwyfelbaar bewys in
handen te hebben, dat deeze Aarde ten minsten een' ouderdom van veertien duizend
jaaren bereikt, en zy klaagen, dat MOSES hun zeer in den weg staat, en hun yver in
(*)
't onderzoek fnuikt .
‘De Kanunnik RECUPERO, die, zo 't schynt, bezig is met het schryven eener Historie
van den Berg Etna, heeft de bedding van een Lava of Vuurstroom ontdekt, die, zyns
oordeels, ten tyde van den tweeden Punischen Oorlog, of omtrent twee duizend
jaaren geleden, uit dien Berg vloeide: deeze bedding is nog met geene genoegzaame
hoeveelheid van aarde bedekt, om Koorn voort te brengen, of 'er Wyngaarden te
planten: twee duizend jaaren, zegt RECUPERO, zyn 'er, overzulks, ten minsten noodig
om de bedding eener Lava in een vrugtbaar veld te veranderen. Een put, digt by
Jaci, in de nabuurschap van den Berg Etna, delvende, hebben zy duidlyke
merktekens van zeven onderscheidene Lavas ontdekt, de een boven de ander
gelegen; derzelver oppervlakten liepen evenwydig; en de meeste derzelver waren
bedekt met eene dikke bedding van ryke aarde: de uitbarsting nu, die de benedenste
deezer Lavas vormde, vloeide (indien wy, betuigt RECUPERO, uit de overeenkomst
mogen redekavelen,) ten minsten veertien duizend jaaren geleden uit den Berg.
Kortlyk zou men, op deeze tegenwerping, mogen antwoorden, met te onkennen,
dat 'er, in de Geschiedenis van MOSES, iets voorkomt, strydig met deeze hooge
oudheid der Aarde: want, schoon de opkomst en voortgang der Kunsten en
Weetenschappen,

(*)

BRYDONE's Travels [in 't Nederduitsch vertaald onder onder den tytel. Reis door Sicilie en
Maltha, door P. BRYDONE, by de Drukkers deezes in 't licht gegeeven.]
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en de schaarsche vermenigvuldiging des Menschlyken Geslachts, het bykans
betoogbaar waarschynlyk maaken, dat de Menschen deeze Aarde niet langer
bewoond hebben, dan het verhaal van MOSES uitwyst, kan, nogthans, volgens het
gevoelen eeniger Wysgeeren, uit den oorspronglyken Text der Schriftuure, niet
beweezen worden, dat de Aarde toen uit niet geschappen was, wanneer de Mensch
daar op geplaatst wierd: wy mogen, zeg ik, met deeze Wysgeeren, die gedugte
tegenwerping des Kanunniks beantwoorden, met dezelve geheel en al toe te staan.
Wy vinden ons, egter, niet genoodzaakt om dit denkbeeld te omhelzen, ter
aantooninge van de zwakheid der rekenkavelinge van RECUPERO.
Want, in de eerste plaats, heeft de Kanunnik, de groote hoofdzaak, dat de Lava,
van welke hy handelt, dezelfde Lava is, welke DIODORUS SICULUS vermeldt, dat uit
den Berg Etna, ten tyde van den Tweeden Carthaagschen Oorlogs, vloeide, niet
voldoende beweezen. - Ten anderen, staat hier aan te merken, dat de tyd, om Lavas
in vrugtbaare Velden te veranderen, zeer verschillend moet weezen, naar de
verschillende stoffen waar uit de Lavas bestaan, en derzelver onderscheidene
liggingen, ten opzigte van de hoogte en laagte, als mede naar gelange zy
blootgesteld zyn aan wind, regen, en andere omstandigheden: even gelyk de tyd,
waar in de hoopen Zindeles, (die zeer naar een Lava gelyken) met groente begroeien,
zeer verschilt op onderscheide plaatsen, naar dat de Zindeles, en de plaats waar
dezelve ligt, gesteld is: iets van deezen aart kan men afneemen uit dit berigt van
RECUPERO zelve; naardemaal de spleeten van deeze berugte bedding vervuld zyn
met een' ryken en goeden grond, waar in vry groote boomen groeijen.
Maar, indien dat alles niet genoeg is om de tegenwerping kragtloos te maaken,
zal ik den Kanunnik eene overeenkomst onder 't oog brengen, tegen zyne
overeenkomst aangekant, en gegrond op vastgaander proeven. De Etna en de
Vesuvius gelyken zeer op elkander, in de oorzaaken, die de uitbarstingen verwekken,
in de natuur der Lavas, en in den tyd, noodig om ze tot een vrugtbaaren grond te
maaken: of, wanneer 'er, ten deezen opzigte, eenig verschil plaats heeft, is het
waarschynlyk niet grooter dan 't geen men waarneemt tusschen de onderscheide
Lavas van één en denzelfden Berg. Dit

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

53
toegestaan zynde, zal RECUPERO's redenkaveling, uit de overeenkomst afgeleid,
niets in 't minste bewyzen: indien wy een voorbeeld kunnen bybrengen van zeven
onderscheide Lavas (met tusschenbeide liggende beddingen van vrugtbaare aarde,)
uit den Berg Vesuvius gevloeid, niet in den tyd van veertien duizend, maar in een
bestek van iets minder dan zeventien honderd jaaren: want dan kan, volgens onze
overeenkomst, de bedding van eene Lava met groeibaaren grond bedekt worden,
in omtrent twee honderd en vyftig jaaren, in stede dat 'er twee duizend toe zouden
vereischt worden. - De uitbarsting van den Vesuvius, die Herculaneum en Pompeii
verdelgde, is te bekender, door den dood van PLINIUS, van zynen Neef vermeld in
eenen Brieve aan TACITUS: deeze viel voor in 't Jaar LXXIX; 't is, overzulks, nog
geen zeventien honderd jaaren geleden, dat Herculaneum werd ingezwolgen; doch
een onwraakbaar getuigenis verzekert ons, “dat de stoffe, die de oude Stad
Herculaneum bedekt, het voortbrengzel niet is van ééne enkele uitbarsting; want
'er zyn duidelyke merktekens, dat de stoffe van zes uitbarstingen heen geloopen is
over die, welke onmiddelyk de Stad bedekt, en oorzaak was van derzelzer
verwoesting. Deeze beddingen zyn ieder Lavas, of verbrandde Stoffe, met aderen
(*)
van goeden grond tusschen beiden”. . - Ik zal hier geen woord meer byvoegen, ten
opzigte van dit onderwerp; dan alleen, dat de Bisschop dier Landstreeke niet geheel
mis hadt in zyn Raad aan RECUPERO, om zorge te draagen, dat hy zyn Berg niet
ouder maakte dan MOSES: schoon het ruim zo goed zou geweest zyn, dat hy hem
den mond geslooten had door reden, dan door bedreiging van kerklyke straffen’.

(*)

Zie WILLIAM HAMILTON's Remarks upon the Nature of the Soil of Naples, and it's Neighbourhood,
in the Philos. Transact. Vol. LXI. p. 7.
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Een tiental van Predikatien, door den Hoogeerwaardigen, zeer
Geleerden en Wydberoemden Heere J. Stapfer, Hoogl. der H.
Godgel. te Bern in Zwitserland. Uit het Hoogduitsch vertaald, en
met eene Voorrede en eenige Aantekeningen uitgegeven, door
W.H. Nummer, Predikant in den Ouden Bosch. Vierde Stuk. Te
Utrecht by G.T. en A.v. Paddenburg, 1779. Behalven de Voorreden,
232 bladz. in gr. octavo.
By de voorige reeds uitgegeven Leerredenen van den Hoogeerwaerden Stapfer,
van welken wy meer dan eens, als zeer wel uitgewerkte Stukken, met lof gewag
gemaekt hebben, komt in dezen nog een tiental, dat gezegd mag worden 'er aen
te evenaren; als gaende over gewigtige onderwerpen, die de Hoogleeraer met
oplettendheid uitgevoerd, en met nadruk behandeld heeft. De onderwerpen zyn, de
werking des H. Geestes, Rom. 8. 15; het eenig Euangelie, Gal. 1. 6, 7; de
dagelyksche vreeze Gods, Spr. 23. 17, 18; de koelheid omtrent het Christendom,
Matth. 24. 12; het verzuim van 't lezen der H. Schrift, Joh. 5. 39; het gebed van
Hiskia voor de verzoening des Volks, 2 Chron. 30. 18, 19; eno overdenking van 't
voorgaende jaer, Ps. 143. 5; 's Menschen verlossing door Jezus Christus, Matth.
18. 11; een Zegewensch voor de Overheid en het Vaderland, Ps. 122. 6; mitsgaders
ten laetste ene Voorbereiding tot het H. Kersfeest, Marc. 1. 3. - Om uit alle dezen
een gedeelte te verkiezen, dat tot een stael der wyze van voorstellinge kan strekken,
noopt ons het gebeurde in ons Gewest, met het afloopen van 't voorgaende jaer,
om den Lezer eene van 's Hoogleeraers overdenkingen van 't voorleden jaer onder
't oog te brengen. Men leze, met oplettendheid, en overbrenging op onze eigen
omstandigheden, het volgende:
‘God heeft ons in het voorgaande jaar kastydingen toegezonden, die wy tot ons
best moeten aanwenden. Ik zal maar zommige van dezelven melden. 'Er zyn Ouders
alhier, die den vroegtydigen dood van één hunner Kinderen met heete traanen
betreuren; en Kinderen, die over het verlies van hunnen gelievden Vader of Moeder
klaagen; en Mannen, welker Egtgenooten een een-
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wig afscheid van hun genomen hebben; en Vrouwen, welker Mannen uit haare
armen gerukt zyn, en haar als bedroevde Weduwen, en haare kinderen als weesen
nagelaten hebben; en andere, welker broeders of zusters of nabestaanden, die zy
hartelyk lief hadden, in de eeuwigheid overgegaan zyn. ô Onder alle bezoekingen
Gods is 'er byna geene, die gevoeliger is, of smertelyker, dan wanneer die gene
sterven, die onze hope, onze vreugde, en ons vergenoegen waren. Maar stuit uwe
traanen over het verlies van deeze gelievde persoonen. Gedenkt, dat het God
gedaan heeft, en onderwerpt U met eene stille gelaatenheid aan synen Heiligen
wille, en trekt daaruit een heilzaam nut voor uwe zielen.
Gy Ouders, die den doodt van uwe kinderen beweent, ofschoon het onuitspreeklyk
droevig voor U is, dezelve in deeze wereld niet meer te zien, en hunnen
beminnenswaardigen omgang niet meer te genieten, soo zyt nogtans te vreeden;
want God heeft hun tot zig genomen, en ze zyn in Christus, die ook een Heiland
der kinderen is, ontslapen. Zy zyn, door een vroegtydigen doodt, veele zonden,
veele zorgen en verzoekingen, veel kommer en ellende ontvlooden, en, in tyds, in
de plaatse der eeuwige ruste overgebragt geworden; heft uwe traanende oogen op
na den Hemel, alwaar uwe lieve kinderen zyn, en dankt Godt, dat Hy hunne zielen
reets met syne zalige gemeenschap en het gezelschap der Engelen verwaardigt
heeft, dat gy dezelven maar voor een kleinen tyd verlooren hebt, om hun voor eeuwig
met onuitsprekelyk genoegen weder te vinden. Zy roepen U, uit de wooninge hunner
zaligheid toe, niet voor hun, want sy zyn by hunnen Godt en Heiland eeuwig wel
verzorgd, maar voor Uzelven en uwe overige kinderen bekommert te zyn, en zorg
te dragen, dat gy ook eens by hun in den Hemel moogt komen. Zorgt voor uw eeuwig
welzyn, en voor het welzyn van uwe nog levende kinderen, en laat dit uwe grootste
en gewigtigste bezigheid zyn, dat gy eens met Godt, en uwe zalige Kinderen, in de
Heerlykheid moogt vereenigt worden.
Gy kinderen, die in het voorgaande jaar uwen Vader of uwe Moeder verlooren,
en dezelven, met troostloos kermen en weeklagten, na het grav geleid hebt, stort
uw hart, dat vol treurigheid en weemoedig-
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heid is, uit voor Godt, en gedenkt, met een kinderlyk vertrouwen: myn Vader of
Moeder hebben my verlaten, maan myn Hemelsche Vader leevt, die zal my niet
verlaten. Hy zal my bystaan, en voor my zorgen, en my synen zegen schenken; en
myn getrouwe Godt en genadige Vader zyn, als ik Hem van harten liev heb. Soo
stilt dan uwe traanen, gy gelievde kinderen, over den doodt uwer Ouders, en leevt
in de vreeze en in de lievde Godts, en in de genade van uwen Vader en Heiland,
soo zal Hy U lievderyk en zalig leiden, en gy zult Hem danken, dat syne wegen
enkele goedheid en trouwe zyn, den geenen die Hem liev hebben; en Hy zal uw
Godt en gy syne lieve kinders zyn, en gy zult eens uwe Godtzalige Ouders, wanneer
gy hunne vermaningen en hun voorbeeld volgt, voor den throon Godts wederzien,
en uw hart zal zig eeuwig met hun verheugen.
Gy Egtgenooten, heeft Godt in het voorige jaar uwen band verbrooken, en een
van U beiden in de eeuwigheid opgeëischt, soo leert, uit deeze smertelyke
scheidinge, de nietigheid van alle aardsche goederen, de edelheid des levens en
de zekerheid des doods erkennen, leert uw hart van de schepselen aftrekken, en
uwe liefde en vertrouwen op Godt, uw hoogst en eeuwig goed te rigten. Leert U
zelven aan syne wyse en heilige regeeringe met stille gelatenheid, ook in dat geene,
't welk U het hardst schynt, te onderwerpen, en laat u door hunnen doodt opwekken,
om uwe gedagten ook met de eeuwigheid beezig te houden, en soo te leeven, dat
gy vrolyk en gemoedigt sterven kunt. Intusschen troost U, gy verlatene Mannen, gy
bedroevde Weduwen, Godt zal voor u zorgen, als gy van harten uwen toevlugt tot
Hem neemt. Hy heeft gezegt: Ik zal U niet begeeven, ik zal U niet verlaaten, soo
dat gy vrymoediglyk kunt zeggen, de Heer is my een helper. Heb. 13. Hy is een
Vader der Weesen, en een Rigter der Weduwen; Godt in de woonsteden syner
heiligheid. Ps. 68.
Een andere kastydinge, die Godt zommigen van ulieden in het voorgaande jaar
toegezonden heeft, is deeze geweest, dat Hy de uwen met krankheden bezogt
heeft, en dat eenigen van hun nog tegenwoordig te huis op een bedde van smerten
leggen. Godt wil u daardoor van de zwakheid en sterfelykheid van zulke arme
schepselen, als wy zyn, en van de noodzakelykheid, om zig, in ge-
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zonde dagen, tot krankheden en tot den dood te bereiden, overtuigen. Hy wil U,
door hun voorbeeld leeren, van de vaderlyke handt Gods alles met gedult aan te
nemen, uw vertrouwen alleen op Hem te stellen, en uwe gezontheid soo aan te
wenden, dat gy te eenigen tydt op het krankbedde gerust en welgemoedt zyn moogt.
Intusschen staat hun met uwe hulp en troost by, en vermaant hun tot eene opregte
bekeering, tot een standvastig Geloov, tot eene stille gelaatenheid, en bidt voor hun,
dat de Godt aller genade hun bystaa, en hun in 't leven behoude, als het syne Heilige
wille is; en als sy sterven zullen, dat Hy hun helpe den stryd des doods overwinnen,
en hun in syne eeuwige zaligheid opneeme.
Zommige van ulieden zyn zelfs in het voorgaande jaar met krankheden bezogt
geworden. Godt wilde daardoor de magt der zonden in U verbreeken, U van uwe
dwaalwegen aftrekken, uwen hoogmoed vernederen, uwe zielen van de vleeschelyke
lusten geneesen, uwe boose begeerlykheden dempen, U tot Bekeering, tot Geloof
en tot Godtzaligheid opwekken, en U bewegen, om met ernst aan de dood en de
eeuwigheid te gedenken. Hebt gy aan dit genadig oogmerk van Godt beantwoord?
hebt gy, toen Godt U uwe vorige gezondheid wederschonk, uw voornemen, om in
het toekomende vroom te leeven, gehouden? Ach, gy hebt het mogelyk reets weder
vergeeten, en gy leeft in de zonden en iedelheid gelyk voorheen. Maar vreest gy
niet, als gy uwe beloften vergeet, als gy in uwe zonden voortvaart, dat God U in
uwe zorgelooze gerustheid daar heenen zal laaten leeven, tot dat de doodt en het
oordeel u plotseling overvallen zullen. Bidt God, uit het binnenste uwer ziele, dat
Hy U die genade geeve, om uwen nog overigen leevtyd in syne vreese door te
brengen, en hetzelve, door de overwinning uwer verdorvenheid, door Geloov en
Godzaligheid, te heiligen.’
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Kerkreden, ter inwijding der nieuwe en verbeterde Psalmberijming,
in de Gemeente van St. Anna Land, in den Eilande van Tholen.
Uitgesprooken door J. Scharp, Dienaar van 't H. Euangeli aldaar.
Op den 16 Mei 1779. Te Leyden by T. Koet, 1779. Behalven het
Voorwerk 51 bladz. in gr. octavo.
Bkomende omstandigheden hebben de invoering der nieuwe Psalmberyming in de
Gemeente van St. Anna Land vertraegd; ter dier gelegenheid is deze Kerkreden
eerst op den bovengemelden tyd uitgesproken; en dezelve ziet dus zo veel later
het licht, dan een aental van andere Leerredenen, over dit zo heuchelyk onderwerp
voor de Kerk van Nederland. Dit echter strekt dezer Redenvoeringe niet ten nadeele;
gemerkt het den Eerwaerden Scharp, schoon hem, in zommige opzichten, het gras,
gelyk men zegt, als voor de voeten afgemaeid ware, niet ontbrake aen 't vermogen
ener verstandige keuze, van ene op zich zelve nutte, en naer de tydsomstandigheden
welgepaste stoffe; welke zyn Eerwaerde indiervoege met oordeel behandeld heeft,
dat zyne Kerkreden wel geteld moge worden, onder de Leerredenen over dat
onderwerp, die men oordeelt, dat bewaerd verdienen te worden.
Tot een grondslag zyner Redenvoeringe, dienen de woorden van den wyzen
(*)
Prediker, Hoofdst. VII. 10. Zeg niet, wat is 'er , dat de voorige dagen beter geweest
zyn dan deze? want gy zoud naer zulks niet uit wysheid vragen. Naer laid van dit
voorstel schikt zich onze Leeraer, om te toonen: - ‘Hoe dwaas zulk een mensch
denkt, en werkt, die, verliefd op alles wat oud is, alles wat nieuw is, daarom alleen
veracht en verwerpt; altoos murmureert tegen zijn eigen tijd; en het onmoogelijk
oordeelt, dat het oude in zijne dagen zou kunnen verbeterd worden.’ - Met dit
oogmerk ontvouwt hy de bovengemelde leering van Salomo, zo als men dezelve
in den t'zamen-

(*)

Of, welke is de reden? wat is de reden daar van? gelyk zyn Eerw. dit nader verklaert.
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hang met het achtste vers kan opneemen; doch, of liever, als ene afzonderlyke les,
waarmede de wyze Koning hier in 't algemeen veroordeelt, ‘dat misnoegen over
onzen staat en leeftijd, 't welk bij duizend menschen heerscht; waardoor het
voorleedene alleen aan de beste, en het tegenwoordige alleen aan de slechtste
zijde bekeeken wordt; als hadden onze Voorouders, als hadden wij zelf in de voorige
dagen niets genooten, dan alles goeds, en als hadden wij thans niets dan rampen.’
Na ene beknopte doch echter volledige ontvouwing van des Predikers woorden
in dien zin, betoogt hy, op eene overtuigende wyze, de regtmatigheid van deze
bestraffende vermaenlesse, zo door 't nagaen van de dwaze en zondige gronden,
waer uit men, in honderd gevallen, de vorige dagen boven dezen verheft, als door
de dwaesheid en zondigheid van de daed zelve te beredeneeren. - De Eerwaerde
Scharp, hier mede, de verklaerde uitspraek van den Koninglyken Prediker ten volle
gebillykt hebbende, voegt, eindelyk, in 't laetste deel zyner Kerkreden, nog enige
korte aenmerkingen, waer toe de behandelde Stoffe hem aenleiding geeft, en de
tydsomstandigheden hem noopen. - ‘Elk onzer’, zegt hy, ‘behoort deze wyze les
van den wyzen Koning, in zyne betrachtingen, in acht te nemen; en men leert daar
uit onze harten niet te hegten aan de dingen dezer Wereld; wetende dat een
volmaakter Wereld, en betere goederen, voor ons bereid zyn’. Verder doet hy zyne
Toehoorders opmerken, hoe 't zeggen, dat niets algemeen waer is, ook hier plaets
heeft. 'Er zyn byzondere gevallen, gelyk hy opwekkelyk aentoont, waervan men
zeggen mag, de voorige dagen zyn beter dan dezen: doch daer zyn ook anderen
van welken men zeggen mag, de tegenwoordige dagen zyn in vele opzichten beter
dan de voorigen. En dit laetste brengt zyn Eerwaerde, naer zyn bepaelde doelwit,
over, tot de verbetering van 't Psalmgezang in 's Neêrlands Kerk. By die gelegenheid
gewaegt hy eerst van 't Godsdienstig zingen in 't algemeen: toont voorts, dat men,
niet uit wysheid, het Gezangboek der voorige tyden boven het tegenwoordige
verheffen, en de gemaekte verandering voor onnoodzaeklyk houden zou. Verder
deelt hy der Gemeente nog enige lessen mede, betreffende het Gode welgevallig,
en voor de menschen stich-
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telyk, zingen; waer op hy zyne Redevoering ten laetste met ene gepaste dankzegging
aen 's Lands Staeten, benevens Z.D.H., en vermaenlesse aen zyne Gemeente
besluit.

Leerrede op eenen Biddag over Jez. V. 3, 4. Uitgesproken door J.
Hinlopen, Predikant te Utrecht. Te Utrecht by A.v. Paddenburg en
J.v. Vlooten, 1779. In gr. octavo 96 bladz.
Ene stichtlyke Leerrede, ter overtuiginge van een zondig Volk, ten einde hetzelve
te bewegen tot vernedering en verbetering. De Eerwaerde Hinlopen, 's Propheten
tael opgehelderd hebbende, brengt de daer in aengekondigde Leer tot vier stellingen.
‘1. Elk volk en elk mensch moet onpartydig oordeelen over het geen God aan hen,
en zy, daar voor, aan God gedaan hebben. 2. Elk volk en elk mensch, welk, de
genademiddelen genietende, in 't kwade volhardt, is onverschoonelyk. 3. Zulk een
volk en mensch is ryp voor de geheele verwoesting. En 4. Zoo groot is de liefde en
goedertierenheid van den Heiland, dat hy ze daar van nog eerst overtuigt en
waarschouwt.’ Deze vier stellingen nader bevestigd hebbende, schikt hy zyne
overbrengende Toepassing naer dien leidraed; en dringt ieder gedeelte van 't zelve
ten ernstigste opweklyk aen.

Christus alles en in allen. Door E. Meiners, in leven Predikant te
Embden. Vierde Druk, vermeerderd met eene aanpryzing van den
Weleerw. Heer C. Brinkman, Predikant te Dirksland. Te Utrecht by
G.v.d. Brink Jansz. 1779. Behalven het Voorwerk en Register 1373
bladz. in octavo.
In dit Geschrift levert de Eerw. Meiners ene geregelde en gemoedlyke ontvouwing
van 's Heillands Algenoegzaemheid ter zaliginge des Zondaers, welke stoffe zyn
Eerwaerde niet alleen bespiegelender wyze, maer vooral practicael, behandelt; 't
welk zyne voorstellingen
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van des te meerder nuttigheid doet zyn. Hy heeft zyn Geschrift ten dien einde
drieledig opgesteld. Het eerste gedeelte gaet over de Algenoegzaemheid van Jezus,
voor den Uitverkooren Zondaer, om hem uit den staet der Natuur tot dien der Genade
over te brengen. In het tweede handelt zyn Eerwaerde, over des Verlossers
Algenoegzaemheid voor Begenadigden, ten opzichte van het Geestlyke en
Lichaemlyke Leven. En ten laetste vestigt hy het oog op Christus, als Algenoegzaem
voor Begenadigden, ten opzichte van het Eeuwig Leven. Hierby komen vier
Predicatien tot dit onderwerp betrekkelyk. In de eerste, over Col. III. 11, geeft hy
ene korte schets van dit geheele Werk. De volgende over Spr. VIII. 17, wyst de
Persoonen aen, die deel hebben aen de Algenoegzaemheid van Jesus. Hierop
draegt ons de derde, over Spr. VIII. 36, de Persoonen voor, die 'er nog van vervreemd
zyn, mistgaders derzelver verderflyk gedrag. En de laetste, tot dit stuk behoorende,
over Hand. XVI. 31, ontvouwt het eenig middel om 'er deel aen te verkrygen, naemlyk
het Zaligmakend Geloof. Eindelyk vind men hier nog geplaetst ene Predicatie over
Ps. CXLV. 5, gedaen, ter gelegenheid van een Dank-en Bededag, den 1 Aug. 1725,
wegens de herstelling van Oostvrieslands Dyken; waer in zyn Eerwaerde 's Lands
Ingezetenen ter dankbare Godsvrucht aenspoort.

Verhandelingen over de schynbaar Gestorvenen. Vertaald en
vermeerderd door den Heer J. Voegen van Engelen, M.D. enz. Te
Leyden by J. van Tiffelen en B. Onnekink, 1779. In groot 8vo. 348
bladz.
Deeze Verhandelingen, over de schynbaar Gestorvenen, vervatten verscheide
onderwerpen van aanbelang, die men nu nauwkeuriger nagespoord heeft, waar
door verscheiden menschen weder hersteld zyn tot het leeven, die, in voorgaande
tyden, door gebrek aan gepaste opwekkende middelen, de geringe maat van 't nog
overgebleeven levensbeginsel onherstelbaar verlooren hebben. Dezelve zyn in vyf
Afdeelingen verdeeld; de eerste bevat een onderzoek naar den dood der
Drenkelingen, en de middelen om denzelven te voorkomen. - De
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tweede: naar den dood van Lieden, die door den damp van koolen gestikt zyn, en
de middelen om denzelven te voorkomen. - Derde Afdeeling. Onderzoek naar den
schynbaren dood, veroorzaakt door rottige en gistende lugten, door stikdampen,
enz. en middelen, om deeze verstikten in het leven te herroepen. Vierde Afdeeling.
Onderzoek naar den schynbaaren dood, veroorzaakt door gemoedsbeweegingen,
door wurging, door het verslikken van vreemde lighaamen, door schokken van de
herssenen, door eene felle koude, enz. en middel om deeze schynbaar gestorvenen
wederom in het leven te herroepen. - Vyfde Afdeeling. Over den schynbaaren dood
van eerst gebooren kinderen, en de middelen om dezelven uit deezen schyndood
op te wekken. De twee eerste Afdeelingen zyn vertaald en gevolgd naar de Memorien
van den Heer GARDANE, geplaatst in het Journal de Physique van den Abt ROZIER.
By de tweede Afdeeling, komt ook een Verhandeling van den Heer TROJA, over den
dood van dieren, die door den damp van glimmende koolen gestikt zyn, en over de
middelen om dezelven weder in 't leven te herroepen, die ook in 't gemelde Journal
gevonden wordt. De overige Afdeelingen zyn door den Heer VOEGEN VAN ENGELEN
wel eenigzins gevolgd naar 't Fransch, ten tytel hebbende: Avis au Peuple, maar
voor 't grootste gedeelte evenwel door hem zelf opgesteld. Verder vindt men veele
fraaije aanmerkingen en waarneemingen, door den gemelden Uitgeever 'er by
gevoegd; als ook eene naaukeurige aanhaaling der Autheuren. Wy oordeelen
derhalven dit een Werk van veel nut te zyn, en dienstig byzonder voor 't gemeen,
dewyl alle menschen dienen te weeten wat men in dergelyke voorkomende gevallen
van schynbaar gestorvenen 't eerst ter herstelling moet by de hand vatten, dewyl 't
wagten naar hulp hier veelmaalen een onherstelbaar verlies van leeven veroorzaakt.
Men is niet altyd in staat, zo schielyk als vereischt wordt, in deeze gevallen, een'
geneeskundigen te kunnen raadpleegen. Men vindt in deeze Verhandelingen de
noodige onderrigting, hoe men de schynbaar gestorvenen weder moet tragten te
doen bykoomen en op te wekken, door Voorbeelden en Waarneemingen gestaafd.
Men zal, met verwondering, vinden, wat geduld en aanhouden, met gepaste
middelen, in de wanhoopigste gevallen, uitgewerkt hebben, ter behoudenis en
herstelling van een leeven, dat reeds scheen verlooren te zyn.
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Alchymistische Brieven van den Heer J.F. Meijer. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door P.J. Kasteleyn, Apotheker. Te
Amsteldam by A.J. van Toll, 1779. 72 bladz. in gr. 8vo.
Wie de Scheikundige Proeven en Natuurkundige Verhandelingen van den Heer
(*)
MEIJER geleezen, of uit ons gegeeven Berigt , kennis aan de Schriften deezes
Natuuronderzoekers heeft, zal hier, door het by woord Alchymistische, niet afgeschrikt
worden, of in de gedagten krygen, dat deeze Brieven handelen over den Steen der
Philosophen, en de dwaaze kunst die zo veele hoofden op hol gebragt, en zo veele
buidels geledigd heeft. ‘Geen zugt tot Goudmaaken,’ schryft de Vertaaler, ‘heeft
ooit, noch CONSTANTINI, noch MEIJER in deeze stoffe doen arbeiden, aan zulk eenen
trek is men den oorsprong deezer Brieven niet verschuldigd,’ ook deeze was
geenzins de dryfveer, die den Heer ANDREA noopte dezelven, in Duitschland, naa
MEIJER's dood, uit te geeven, ‘dit is ook geenzins het doel des Vertaalers; hun
oogmerk was der Scheikunde en der Waarheidliefde nuttig te zyn.
Dr. CONSTANTINI, Arts in Melle, door den Hoogleeraar Boerhave in de Geneesen Scheikunst onderweezen, hadt, toevallig, uit zekere bereiding, die in den eersten
Brieve kan geleezen worden, ‘een halve dragma van het fynst, hoogstverwigst Goud,
dat in alle uittedenkene proeven, die 'er mede gedaan wierden, Goud bleef, bekomen;
doch door een Diefstal, dit Goudklompje, benevens andere kostbaarheden, verlooren.
De Scheikundige MEIJER was van de opregtheid des hem medegedeelden Verhaals
van Doctor CONSTANTINI te wel verzekerd, dan dat hy aan de waarheid kon twyfelen.
Dit zette hem aan om daar van de Proeve te neemen: dan hy betuigt,’ dat deeze
Transmutatie der Metaalen zeker voor den rykdom niet geschikt is, dewyl het uitschot
grooter dan de ontvangst is, en de wyze van bewerking ook der gezondheid nadeelig
zyn kan. Hy

(*)

Zie de Algem. Vaderl. Letter-oeff. I. Deel, I. St. bl. 145.
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deelt, in den tweeden, derden, vierden en vyfden Brieve, zyne Kunstbewerkingen
aan zynen Vriend de Heer ANDREA mede, waar in veele byzonderheden voorkomen,
die de aandagt der Liefhebberen van de Scheikunste verdienen: dewyl hier in, meer
dan ergens anders, Proeven, tot een zeker bepaald einde genomen, ongezogte en
onverwagte verschynzels opleveren. Het Goud, door CONSTANTINI gevonden, is ook
door hem ontdekt. Naa deeze Constantynsche bewerking, gelyk hy ze noemt, dus
beoefenend onderzogt te hebben, gaat hy in den laatsten Brieve over, om ze
Bespiegelend, naar zyne tegenwoordige scheikundige grondstellingen, te
beschouwen.
Wy hebben van dit kleine Stukje genoeg gezegd, en alleen nog te melden, dat
de Heer MEIJER, by wiens Scheikundige Proeven en Natuurkundige Verhandelingen,
deeze Brieven zeer wel voegen, den tienden van Slachtmaand des Jaars 1765
overleden is.

Een Samenspraak tusschen twee Perzoonen, reizende van
Nieuwendam te voet na Durgerdam, en over het Ye wederom na
Amsterdam, over de toestand van het Ye. Te Amst. by D. Swart en
I. Scholten, 16 bl. in gr. 8vo.
Ye-Spiegel, waar in de gebrekkigheid van het Ye, de
noodzaaklykheid van het redres, en de middelen daar toe te zien
is, opgehelderd en aangedrongen door aanmerkingen op verkeerde
denkbeelden van den Liefhebber der Waterloopkunde, en
gevoelens van den Wel Ed. Heer P. Steenstra, door Laurens
Brandligt. Te Amst. by D. Swart en I. Scholten, in gr. 8vo, 106 bladz.
Het eerste deezer twee byeengevoegde Stukjes, hetzelfde Onderwerp betreffende,
is eene zeer eenvoudige Zamenspraak tusschen een Amsterdammer en
Zaandammer over den tegenwoordigen toestand van het Ye. De Zamenspreekers
stemmen zeer overéén in het wraaken en beschimpen van de middelen, thans tot
verbetering gebruikt, veel eer ze als schadelyk dan voordeelig te keuren: het voorstel
van zekeren Visser aan te pryzen; en het tegenwoordig plan belachlyk te doen
voorkomen.
Het tweede Stukje van L. BRANDLIGT strekt mede om
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de tegenwoordige handelwyze te wederleggen. De Schryver, ‘die,’ gelyk hy, in den
loop van zyn Werkje, betuigt, ‘al veertig jaaren, en mogelyk duizende maalen het
Ye op en neder heeft gevaaren, en wel zedert eenige jaaren niet zonder groote
opmerking,’ hadt deeze zyne gevoelens en aanmerking, in den Jaare 1777, reeds
zamen gebragt, met oogmerk om ze in 't licht te geeven, voor dat het plan van den
Heer STEENSTRA daadlyk was aangenomen; doch was, in de uitgave, door zyne
bezigheden, verhinderd, wanneer hy hoorde dat het op het poinct stond om by haar
Ed. Gr. Mog. eene finaale resolutie te neemen: weshalven hy 'er van afzag om het
te laaten drukken; doch eenige Aanzienlyken der Stad, gehoord hebbende, dat hy
zyne gedagten deswegens op 't papier gesteld hadt, verzogt men hun 't zelve ter
lectuure over te geeven, het werd met goedkeuring geleezen, en men wenschte dat
hy het zes weeken eerder vertoond hadt. - Nadere aanzoeken hebben hem
overgehaald, om, schoon de keuze op het nu gemaakte gevallen was, het zyne het
licht te doen zien: te meer, daar de Ondervinding niet aan de verwagting des
omhelsden plans beantwoordt. - Op de Vraag: ‘Wie durft een gevoelen, het welk
dat van den Heer STEENSTRA contrarieerd, opgeeven, zonder zich aan
onaangenaamheden bloot te stellen?’ betuigt hy ‘dat die Vraag hem zeer absurt
voorkomt, alzo hy vertrouwt dat haar Ed. Gr. Agtb. en de Heeren Gecommiteerdens
over 't Ye, ja ook de Heer STEENSTRA zelfs, geen ander oogmerk hebben dan het
beste der Stad te bevorderen.’ 't Welk hem, vrymoedigt om met het zyne voor den
dag te komen: in dit vertrouwen vindt hy zich bevestigd: door dien hy, eenigen tyd
geleden, de eer had den Wel Ed. Gr. Agtb. Heer J.V.D. POLL, Burgemeester der Stad
Amsterdam, over het Ye te spreeken, en over de legging van de Laag der Schepen.
Hy stelde zyn gevoelen strydig met de daar op gegeevene ordes voor, en bewees,
dat de Scheepen, hoe hooger zy tegen en op de Modderbank lagen, hoe beter en
voordeeliger het aan 't oogmerk hunner Wel Ed. zoude bevonden worden. Dit
beschroomd doende, betuigde zyn Wel Ed. Gr. Agtb. ‘dat hy zyn gevoelen vry en
onbeschroomd mogt opgeeven; dewyl het altoos aangenaam was, de gedagten
van anderen te hoo-
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ren, ja hoe meer hoe liever, alzo het een of ander nut daar uit konde voortkomen.’
Ook zag hy zyn gevoelen, door de Contra orders aan de Schippers gegeeven,
aangenomen. - Dit alles bewoog hem om een Plan of Project, welke reeds 't contrarie
zyner gevoelens is uitgevoerd, in 't licht te geeven.
Hy spoort de oorzaaken der Verdrooging van het Ye na, en geeft zyne middelen
tot voorkoming van 't zelve op. - Dit gedaan hebbende, zet hy zich tot het
wederleggen eeniger Stellingen, te vinden in de Aanmerkingen op de Verbetering
der Ontlasting van Rhynlands Boezemwater in 't Ye. Door een Liefhebber der
(*)
Waterloopkunde . - De Heer BRANDLIGT, zyne Aanmerkingen opgemaakt hebbende,
kreeg in handen de Memorie en Consideratien van den Heer STEENSTA; deeze wel
ingezien hebbende, dagt het hem niet ondienstig, dezelve kortlyk door te gaan, en
de Stellingen deezes Heers, in zo verre die betrekking hadden tot zyne voorgaande
Aanmerkingen, aan te haalen, ten einde daar uit ieder onpartydig Leezer van de
gegrondheid zyner gevoelens te overtuigen, als mede van het nut der middelen tot
redres door hem voorgedraagen. Dit maakt, als 't ware, een tweede Deel van dit
Stukje uit. Waar in hy ook eenige remarkes maakt op het Antwoord door den Heer
STEENSTRA aan den Heer BRUININGS gegeeven.
Allen, wier zaak het is, dit Stuk, zo gewigtig voor de Stad Amsterdam, enz. te
overweegen, die daar op eenigen invloed hebben, zullen wel doen, met deezen
Ye-Spiegel in te zien. 't Ware, intusschen, te wenschen, dat de Schryver, zich
bepaalder by de zaak gehouden, en veele persooneele Aanmerkingen, welke eer
na- dan voordeel doen, agterwege gelaaten hadt. Weinig betekent het, wanneer
men alles haatlyks gezegd heeft, tot eene heelpleister daar op te leggen. ‘Dit zeg
ik geenzins om hier mede den een of ander te bedoelen,’ en den Leezer dan te
wyzen op deeze sterke zet tegen de verkeerdwerkende Eerzugt en Eigenliefde, uit
den Belisarius ontleend. ‘Beschouw hoe een Roofvogel des morgens over de Velden
zweeft, en met greetige oo-

(*)

Zie hier over onze Hedend. Vaderl. Letter Oef. III. Deel, I. Stuk, bl. 171. 414.
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gen, uit duizend beevende Dieren, een verkiest, waar mede hy goed vindt, zich te
voeden: even zo beraadslaagt de Eerzugt, wanneer zy wakker wordt, welke deugd
zy zich ten offer zal verkiezen. - De Eigenliefde, die zo natuurlyke neiging, wordt
gruwzaam in een Persoon, zo dra zy met drift vergezeld is; daar zyn menschen,
die, om zig te bevorderen, een gansch krygsheir en 't lot van een Koningryk in de
waagschaal stellen zouden, nydig zynde omtrent alle voordeelen, die men hen niet
schuldig is, zy zyn altoos bevreesd, dat hen de eer eener luisterryke daad zal
ontnomen worden; indien zy durfden, zouden zy zelfs die, van welke zy geen glorie
krygen, doen mislukken; het algemeen welzyn is voor hen een onheil, zo 't hen niet
toegerekend wordt. Een deugdzaam mensch, daarentegen, betragt zyn pligt, zonder
omzien, God en zyn Ziel zyn de getuigen wier goedkeuring hy tragt te verdienen.’

Beschouwende vergelyking tusschen de Watermolens, met
hellende en staande Schepraders, zoo als dezelve in deeze Landen
gebruikt worden tot het drooghouden en droogmaaken van Poelen:
waar in deeze twee Werktuigen getoetst worden aan de weezenlyke
vereischten, waar aan alle Water-Werktuigen behooren te voldoen.
Met Fig. In 's Gravenhage by J.H. Munnikhuizen, in Fol. 34 bl.
Het opgemelde Stuk dient, ter beslissing van een geschil, 't welk reeds, zints den
Jaare 1771, gehangen heeft, toen de Heer ECKHARDT zyne uitvinding van het hellend
Waterscheprad openbaarde. Wy hebben, in den loop onzer Letter-oefeningen,
(*)
wanneer 'er iets daar omtrent het licht zag, melding van gemaakt .
In 't zelve stelt de Schryver deeze hoofdhoedanigheden vast, waar aan alle
Water-Werktuigen moeten voldoen.
1. Dat het Water opgenomen worde van de juiste diepte, dat is, op zodanige wyze,
dat 'er zoo weinig

(*)

Zie de Hedend. Vad. Letter-oeff. III. Deel, I. St. bl. 401. IV. Deel, I. Stuk, bl. 410.
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verval of verhang als immers mogelyk is ontsta in het Water, dat geligt moet worden:
op dat de Werktuigen in hunne grootste vermogens, wanneer zy op 't snelste
beweegen, den noodigen toevoer van Water bekomen, en zich dus zoo spoedig
mogelyk laaden.
2. Dat het Werktuig zich in zulk eene hoeveelheid met Water belaade, als welke
hetzelve, door eene zekere kragt gedreeven, in staat is op te brengen.
3. Dat het Water opgevoerd worde op de eenvoudigste wyze met de minste
schokking, zoodanig dat hetzelve den minsten tegenstand biede aan het Werktuig,
en daar aan de minste wryving in zichzelve veroorzaaken.
4. Dat het Werktuig zich van het opgenomen Water ontlaste in den kortsten tyd,
of zoo spoedig als hetzelve wordt opgenomen, als mede zoo naby op de bepaalde
hoogte of zoodanig, dat het zelve niet over het Buitenwater gestort, maar alleen tot
die hoogte geligt worde, dat het Binnenwater in het Buitenwater konne dringen of
inschuiven, of wel dat het Binnenwater het Buitenwater konne wegstooten, en zich
dus ruimte van uitloozing verschaffe.
5. Dat de Samenstelling van het Werktuig zoodanig zy, dat hetzelve zyne Werking
het langst, of met de minste Slytagie, konne uithouden, en dat de toestel en het
onderhoud van hetzelve de minste kosten vereische.
Aan deeze vyf grondregelen worden de Molens met het staande en het hellend
Waterscheprad getoetst, en, om alle mogelyke klaarheid aan deeze proeven te
geeven, gaat 'er voor, eene beschryving van deeze beide Water-Werktuigen, met
daar tusschen gedrukte Plaaten, die ook het geheele stuk door, tot opheldering van
elke gewigtige byzonderheid, daar in gevoegd zyn.
Het hellend Scheprad hadt, volgens de eerste Constructie, in den Jaare 1774,
op de proeve, niet voldaan; doch, in den Jaare 1776 verbeterd, den voorrang, in
alle opzigten, bekomen: dit wordt gestaafd door op hoog gezag genomene proeven,
met deeze Uitvinding tegen de allermeest verbeterde ordinaire Watermolens in
Bleiswyk, in het Jaar 1776, van den 8 Maart tot in de maand September. By welke
Proefneemingen, van welke de datum en Aantekeningen door acht beëedigde
Lieden zyn opgeschreeven, bevindt men het meerder vermogen van de hellende
Schepraders in alle gevallen en omstandighe-
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den van bemaalinge onwederspreeklyk te blyven. Dezelven zyn thans door kundige
Lieden berekend, waar uit een Raport geformeerd is, het welk is overgegeeven aan
hunne Edele Mogenden, de Heeren Commissarissen der Droogmaakerye van
Bleiswyk. - En ‘by Resolutie van Hunne Edele Mogenden de Heeren Gecommitteerde
Raaden van de Staaten van Holland en West-Friesland, van dato 5 Jan. 1779, is
het bovengemelde Raport en Verhandeling (beschreeven door den Heer B.J. DOUWES,
Mathematicus in dienst van het Edele Mogende Collegie ter Admiraliteit te
Amsterdam, enz.) voor juist verklaard: zynde in deeze Verhandeling aangetoond,
dat de Proportien by deeze Proefneemingen aldus zyn uitgekomen, dat uit dezelve
veilig het besluit kon opgemaakt worden, dat voor het minste drie der Hellende
Schepraderen, zo veel uitwerking kunnen doen als vier gewoone Staande
Schepraderen, dergelyke dezelve alomme in onze Provintien hunne uitwerking
verrigten; en, voor het meeste, dat twee en een halve Molen, met Hellende
Schepraderen, zo veel kunnen uitwerken als vier ordinaire Staande Scheprad
Molens.’
Dat deeze nieuw uitgevonde Hellende Schepraden aan minder slytagie en bederf
onderhevig zyn, wordt bevestigd door de getuigenissen van twintig der kundigste
en onpartydige Molenmaakers Baazen uit verscheide Provintien, agter dit Werk
gevoegd.
By de verklaaring en tegenoverstelling der Staande en Hellende Scheprad-Molens,
wordt, in een Aanhangzel, een nadere vergelyking voorgesteld van beider uitwerking
in 't geval, wanneer zy zeer diep in hun Achterwater staan, het geen voornaamlyk
plaats heeft in het droogmaalen van Plassen; by welke het voordeel der
laatstgemelde blykt. En heeft de Uitvinder, altoos oplettend wat nog zou kunnen
dienen tot verligting in de bewerking van zyn Werktuig, nog twee middelen uitgedagt:
waar door het Hellend Scheprad, by het droogmaalen van Plassen, in zyne werkinge
nog ten hoogsten verligt en bevoorregt zal worden. Het eerste bestaat in eene
schikking, waar door de zuiging der Lepels, door eene groote krul waters gaande,
voor het grootste gedeelte wordt weggenomen. Het tweede daarin, dat men, by de
constructie der Molens, met Hellende Schepraden, het gebruik van Paarden ook te
passe kan bren-
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gen, door middel van een tweede Scheprad; het welk teffens met het eerste, dat de
wind doet werken, zyne werkinge verricht, en ook zelfs wanneer 'er geen wind altoos
is, als wanneer, door het gebruik van vier Paarden, men vermeent de helft van het
effect van een goeden gestelden Molen, die met een styven wind maalt, te zullen
(*)
kunnen doen . Dit voorregt zal ook mede te pas kunnen komen by Poldermolens,
om, wanneer des Zomers, door onweêrsbuien, de landen dras raaken, en men geen
wind heeft om te kunnen maalen, dit door Paarden te laaten verrigten.
Dit Stuk is onontbeerlyk voor allen, wier Beroep of Belang het medebrengt, zich
op de kennis deezer Werktuigen, in ons Gewest van de grootste noodzaaklykheid,
toe te leggen; en in het formaat, waar op doorgaans de Memorien, Bestekken van
en Raporten over Molenwerken gedrukt zyn, uitgegeeven, om daar by gevoegd te
kunnen worden.

Aardrykskunde voor Kinderen, door J.G. Raff, uit het Hoogduitsch
vertaald, en met aanmerkingen en verbeteringen voorzien, door
E. Bekker, Wed. A. Wolff. Te Amst. by J. Allart, en in 's Gravenhage
by J.v. Kleef, 1779. In II Deeltjes, in 8vo. te zamen 525 bladz.
Zeer onlangs schonk de Beemster Dichteresse aan de Nederlandsche Moeders,
(†)
een allernuttigst Huis- en Handboek, haare Proeve over de Opvoeding . Thans
stelt zy den Kinderen, voor welke men in deezen tyd zo veel schryft, een niet min
dierbaar geschenk ter hand. Daar zy de Aardrykskunde voor Kinderen, van den
Heer RAFF, in een Nederduitsch kleed stak, en meer dan eene enkele Vertaaling
van dit Werkje gaf
Op eene wys haar' gaven waardig,
Heeft zy 't in Neêrduitsch uitgedruikt,

(*)
(†)

Van deeze verbeterde Molens is by den Uitvinder een volledig Model te zien.
Zie onze Alg. Vaderl. Letter. Oeff. I.D. 1ste St. bl. 615.
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In 's Lands Historie onderweezen,
Weêrlegt zy, met bescheidenheid,
't Geen zy ontdekt door 't Werk te leezen
Dat RAFF verkeerd van Holland zeidt.

gelyk J.E. GRAVE, in een daar voor geplaatst versje aan den Leezer, zich uitdrukt.
De trant, op welken deeze Aardrykskunde is ingerigt, is vry van dat dorre en drooge,
't welk doorgaans de Kortbegrippen dier Weetenschappe ongevallig doet worden.
Meer dan naamen van Landen en Steden komen hier voor. Weetenswaardige
zaaken, naar der Kinderen bevatting geschikt, treffen wy allerwegen aan. Juffrouw
WOLFF weet haar hof aan de Kinderen te maaken, en dit is, schryft zy, al haar Eerzugt.
- Haare Kleine Landgenootjes moeten haar bedanken, dat zy, omtrent ons Land,
zich byzonder bevlytigd en door een aantal korte, doch zeer duidelyke,
aanmerkingen, de misstellingen van RAFF verbeterd, en 'er buiten dat ophelderingen,
den jeugdigen Hollandschen Leezer dienstig, bygevoegd heeft. Terwyl zy, in
Duitschland de lieve Kinders geleidende, het Werk bekort: en daaromtrent in eene
Aantekening zegt: ‘Van de Bisdommen Spiers, Fulda, Straatsburg, Bazel is niets
der moeite waardig aangetekend. Want wat hebben onze Kinderen aan die lastige
herhaaling, zo een Landje of Bisdom is zo veele mylen lang, zo veele breed? De
Vorst is Luthersch, Roomsch. Waarlyk dit gedeelte des Werks is bedroefd schraal!
't Kan zyn dat 'er niet veel van tezeggen is, en dan heeft de Heer RAFF geen schuld,
doch ik heb die ook hier [zal dit geen niet moeten weezen] als ik zyne dorre
Beschryvingen niet belief te copieeren’.
Beide deeze Deeltjes betreffen Europa: en worden de Landen, die Europische
Mogendheden bezitten, by elken Ryk of Staat aangeweezen. De Nederlanden, by
voorbeeld, afgehandeld hebbende, laat de Onderwyzer zich indeezervoege hooren.
‘Hebt gy, lieve Kiaderen, ook geen nieuwsgierigheid, om eens te zien wat voor
(*)
bezittingen de Hollanders verder in de overige Waerelddeelen hebben?

(*)

Met den aanvang van de Beschouwing der Nederlanden, maakte de VERTAALSTER deeze
Aanmerking, welke hier ook eenigzins geldt, ten opzigte van den Naam Holland. ‘De Heer
RAFF vervalt hier in den misslag van veele, ja van de meeste Buitenlandsche Schryveren, als
zy van de Vereenigde Gewesten spreeken: want zy passen op Holland toe het geen Holland
en de zes overige Provintien betreft. By hun leest men dat Amsterdam de Hoofdstad is van
Holland. Ik twyfel of 'er in Holland wel Hoofdsteden zyn. Dordrecht zou dien naam best
verdienen: om dat zy de voorzittende Stad dier Provintie is’.
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geef my dan de platte Globe-kaart, Coosje; zo myn Meisje, leg gy haar zelfs eens
op de tafel. Waar zyt gy nu altemaal? Dit deel der Waereld, heb ik u gezegd, is
America. Dit Zuidelyke gedeelte behoort aan de Hollanders, het is Guiana. Hier in
dit oord hebben zy drie Plantagien [beter ware hier het woord Volkplantingen
geweest] Suriname, Berbice en Essequebo. Deeze twee Eilanden, daar ik op wys,
Curassau en St. Eustatius, bezitten zy ook, van alle deeze Landstreeken haalen
zy, 's jaarlyks, eene overgroote menigte Suiker, Tabak en Catoen.
In Oost-Indiën, hebben zy geheele Koningryken. Dit Land is hun schatkamer. Van
daar brengen zy zulke waaren, die de weelde voor ons reeds onontbeerlyk gemaakt
heeft.
Op dit Eiland Ceilon, wascht alleen de lieflyke Kaneel. Deeze Eilanden hieten
Molukken. Hier groeien de kostlyke Speceryen, zy hebben voorts door geheel Asiën
menigvuldige Steden, Sterkten en Magazynen. Het Eiland Java is byna geheel in
hunne magt.
Batavia is de Hoofstad van Indiën. Zy ligt op het Eiland Java, is groot en schoon:
men telt 'er honderd duizend Inwoonders. De Gouverneur Generaal resideert hier.
Zyne Hofhouding is Koninglyk. Batavia is de Stapelplaats van byna alle Goederen,
die uit Asiën naar alle de deelen der Waereld verzonden werden. De Oost-Indische
Waaren heb ik u reeds gedeeltlyk opgenoemd. De jaarlyksche inkomsten bedraagen
(*)
omtrent twaalfmillioenen Guldens .
In Africa hebben de Hollanders deezen geheelen uithoek: ettelyke honderd mylen
in den omtrek groot. Het is het Paradys der Waereld. Dit Voorgebergte

(*)

Of de Heer RAFF van dit laatste wel onderricht zy, weet ik niet, en my is 't volmaakt onbekend.
DEVERT.
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wordt de Kaap de goede Hoop genaamd. De Kaapsche Wyn wascht hier in groote
menigte: men heeft hier ook zeer veele Graanen, en allerleie soorten van Groentens
en Vrugten. Men meent dat de eerste Wynstokken, die men hier geplant heeft, uit
Duitschland gebragt zyn; anderen zeggen uit Vrankryk; hoe het zy, de grond heeft
ze tot die volmaaktheid doen opwassen. In Guinea hebben de Hollanders ook
Bezittingen, en eenige Kasteelen’.
Uit dit kleine staaltje zien onze Leezers dat deeze Aardrykskunde niet by wyze
van Zamenspraak geschreeven, maar in den trant eener zeer gemeenzaame
Onderrigting opgesteld is, in welke de Kinderen, op eene bevallige wyze, deel
neemen, en by wylen het woord voeren: door aartige vraagen te doen op die
ingebeelde Reize; en gedaane vraagen te beantwoorden.
Het slot geeft ons hoope om meer van deeze Aardrykskunde te wagten: immers
de Heer RAFF laat zich dus hooren. ‘Nu is onze Reis door Europa afgedaan. Indien
gy nu, lieve Kinderen, eenigen tyd wilt uitrusten, het is my wel: alleen! herdenk
dikwyls het geen ik u gezegd heb. Als gy nu naarstig dit Boek leest, en 'er my het
Aanmerkelykste uit verhaalen kunt, dan zullen wy mogelyk eens een Reis naar de
drie overige Waerelddeelen onderneemen: want ik ben van gedagten om weder
Kinderen mede te neemen; doch ik reis niet dan met zoete, geschikte en vlytige
Kinderen. Ik twyffel niet of gy zult my het vermaak geeven dat ik erlang door u te
onderwyzen. Op de Reis, die ik voorneeme, myne Kinderen, zullen wy Menschen
ontmoeten van geheel andere Gedaanten, Kleur en Zeden, dan die wy in Europa
gezien hebben. Wy zullen geheel andere Dieren, Vrugten, Kruiden, en Geboomten
ontdekken. Wy zullen Landen bezoeken, bewoond door Zwarte, Geele, Koperkleurige
en Bontverwige Menschen, en zelfs zullen wy Menscheneeters ontmoeten. In 't kort
wy zullen zeer veele Zeldzaambeden beschouwen. Het zal maar alleen van u
afhangen, om met my te gaan’.
Wy hebben dit Stukje met genoegen doorleezen, en behalven eenige ligt
verhelpbaare onnauwkeurigheden, uitmuntend in zyne soort gevonden. Dat de
Ouders, dit Werkje van Tante BEKKER, gelyk haare Vriendin A. DEKEN, in een
Gemeenzaam Versje-aan een Lief Kind, voor 't zelve gevoegd, de VERTAALSTER
noemt, koopen, hunne
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Kinderen schenken, en de moeite neemen om ze op den weg te helpen, ja zelf met
hun voort te reizen; zy zullen, het bekende zich herinneren, ook hier en daar wel
iets hunner aandagt waardig aantreffen. Groote Kinderen, gelyk Juffrouw BEKKER
onkundige Bejaarden noemt, zulien, met vrugt, dit Werkje, in handen neemen. Wy
sluiten ons berigt met de laatste regelen van GRAVE.
Dankt RAFF dan, die dit heeft geschreeven,
Dankt BRKKER, die het heeft vertaalt.
Vriendin! wil ons gestaâg iets geven.
Daar Oud en Jong veel nuts uit haalt.

Inleiding tot de algemeene en byzondere Staatkunde van Europa,
door M.E. Tozen, Justitieraad en Hoogleeraar op de Universiteit
te Butzow. Eerste Deel, van Europa in 't Algemeen, Spanje, Portugal
en Frankryk. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by B. Wild,
1779. In gr. 8vo. 372 bladz.
Het woord Staatkunde wordt, op bovengemelden Tytel, in eenen zeer ruimen zin
genomen. De Hoogleeraar TOZEN verstaat 'er door, volgens zyne bepaaling, in het
Voorberigt. ‘De nieuwste geschiedenis van eenen staat, en de beschryving van
deszelfs tegenwoordigen toestand. Zy bevat het merkwaardigste van het Land, het
Volk, de Regeeringswyze, en het Staatsbestuur in het gesstlyke en waereldlyke,
van wetten en geregtshoven, van de Krygsmagt, van de inkomsten, van
manufaktuuren en den Koophandel, van de binnen- en buitenlandsche belangen of
het gemeenlyk zo genoemd Staatsbelang, en stelt, kortlyk, de waare gesteldheid
van eenen staat voor, nevens de oorzaaken, waar door hy dezelve bekomen heeft’.
- Wy geeven deeze Bepaaling op, om dat ze den korten Inhoud uitmaakt van 't
geheele Werk, welks Eerste Deel wy thans aankundigen. Met regt merkt de Heer
TOZEN op, ‘dat de Staatkunde eene menigte van daaden en veele menschlyke
schikkingen in zich bevat, die, volgens derzelver natuur, toevallig, en, uit dien hoofde,
veranderlyk zyn, blyven veele zaaken, die in werke,
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van deeze soort, als waar beschreeven zyn, zeer dikwyls niet lang waar. Een kort
tydsbestek, een jaar, eene maand, ja een dag, maakt niet zelden onwaar, 't geen
men, kort te vooren, als ontwyfelbaar waar erkend en gezien hadt’. - Deeze
veranderingen hadden de eerste uitgaaf van dit Werk onder den Tytel van, de
Tegenwoordige Staat van Europa (Der gegenwartige Zustand von Europa), in 't licht
gekomen, byna onbruikbaar doen worden. Dit en het meerder licht 't geen hy zedert,
uit zo veele geschied en staatkundige Schriften van geleerde en beroemde Mannen
hadt kunnen krygen, heeft hem genoodzaakt om een groot gedeelte van het Werk
geheel over te gieten.
Dank heb zynen Arbeid daar aan besteed. Wy hebben 't met het uiterste genoegen
geleezen: en twyfelen niet, of het zal door de klaarheid, beknoptheid en
onpartydigheid voldoen. Hy heeft uit de beste bronnen geput, en wyst ze den Leezer
aan, die daar door gelegenheid heeft om te gereeder en te gemaklyker uitvoeriger
bewyzen of berigten van deeze of geene merkwaardige zaak in te zien.
Voorloopige Grondregels der Staatkunde dienen tot een Inleiding; dezelve zyn
kort, maar veel bevattende.
Het Eerste Hoofdstuk handelt van Europa in 't algegemeen; en beschouwt dat
Werelddeel, in alle de opzigten, begreepen in de reeds gemelde zeer wyduitgestrekte
bepaaling van Staatkunde. Men hoore, ten voorbeelde, wat hy vermeldt van de
Algemeene, byzondere en buitenlandsche belangen der Europische Staaten en het
Evenwigt van Europa.
‘De tegenwoordige staat en regeeringskunst der Europische Mogendheden is
van de oude zeer verschillende. Eertyds had men geen regt denkbeeld van de waarə
middelen, waar door een staat groot, ryk en magtig kan worden. Thans weet men,
dat een bloeiende handel, manufaktuuren en fabrieken, de akkerbouw en de
landhuishouding, de kunsten en weetenschappen, het meest daar toe bevorderlyk
zyn. Dit alles, en het onderhouden van eene sterke krygsmagt te water en te land,
is daarom ook tegenwoordig de meest geliefde bezigheid der Vorsten. - Ten aanzien
der binnenlandsche byzondere belangen, die de behoudenis der regeeringsvorm
raaken, hebben, zommige Staaten, inzonderheid Portu-
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gal, Zweeden, Polen, eene groote verandering ondergaan, gelyk, ter behoorelyke
plaatze, zal aangetoond worden.
In de handelwyze en het gedrag der Europische Mogendheden omtrent elkander,
zyn, in de laatste tyden, veele veranderingen gekomen. Eertyds bekommerde een
staat zich weinig of niets om den anderen, en had byna in 't geheel geen
gemeenschap en verbindnis met de verafgelegen Staaten. Maar toen Spanjen, in
de zestiende eeuw, tot zulk een verbaazenden trap van grootheid steeg, werd
gansch Europa daar door oplettend en ongerust. FRANCISCUS I stoot, tegen KAREL
V, een verbond met zeer verafgelegen Mogendheden, met de Turken, met
Deenemarken, en Zweeden. In dien tyd nam men in Europa ook dien grondregel
aan: dat de te groote magt van cenen staat voor de vryheid en onafhanglykheid der
overigen gevaarlyk zy, dat men zig, met veréénigde kragten tegen dezelve moet
verzetten, wanneer hy anderen wil onderdrukken, en zich, daar door, nog meer
(*)
vergrooten. Hier op is het Evenwigt van Europa gegrond ; en HENDRIK DE VIII, Koning
(†)
van Engeland, beroemde zig dat het in zyne handen was . De geduurige oorlogen,
tusschen KAREL V en FRANCISCUS I, maakten het inderdaad voor hem noodzaaklyk,
de balans tusschen hen te houden: en hy was ook nu op des eenen, dan op des
anderen zyde, doch meer door byzondere oorzaaken van haat of liefde, dan door
staatkunde gedreven.
‘Met deze oorlogen ontstonden tevens magtige verbonden en tegenverbonden,
welken, dikwyls, aanleiding gaven tot langduurige onderhandelingen. En daar door
werd het een gebruik, dat zedert altoos stand gehouden heeft, gestadig gezanten
aan vreemde hoven te hebben. Door deze gezanten verneemt een hof alles, wat
aan het andere voorvalt, en dikwyls de gewigtigste geheimen. Zedert heeft onder
de Europische staaten eene altoosduurende gemeenschap, en een zamenhang,
plaats, waar door alles, als aan een' keten, veréénigd is; en 'er behoest slegts eene
geringe beweeging ergens in Europa te ontstaan, zo word dezelve ras van het eene
tot het andere eind uitgebreid. Aanstonds treden bemiddelaars toe, om, door
onderhandelingen of door wapenen, het zwakker

(*)
(†)

LUDOV. MART. KAHLE Dissert. de Trutina Europae, praecipua Belli et Pacis norma, Gottingen
1744. 4to.
HUME, Geschied. van Engeland, Deel. III.
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gedeelte tegen het magtiger te beschermen, en het evenwigt te behouden of weêr
te herstellen. Verscheiden toevallen hebben in het evenwigt van Europa eenige
groote veranderingen gemaakt. In het eerst bestond het in de behouding van zulk
eene evenredigheid der magt tusschen de Kroonen Frankryk en Spanjen, dat de
eene niet ganschlyk door de andere mogt overweldigd worden. Maar door de
verheffing van eenen Franschen Prins op den Spaanschen troon, (1700) geraakten
die beide Ryken in het nauwste verbond, waar mede het evenwigt, dat tot daar toe
had plaats gehad, ophield. In de twee groote Oorlogen, uit den uitersten wil van
KAREL II, en de Pragmatieke Sanctie van KAREL VI ontstaan, stelde Groot-Brittanje
zig met het Huis van Oostenryk tegen deze verënigde magt, (1701. 1713. 1740.
1748.) en ondersteunde, met medehulp der Verënigde Nederlanden en andere
Mogendheden, het Oostenryksche Huis op het kragtigst. Maar des niet tegenstaande
trad, eindelyk, Oostenryk ook tot het verbond tusschen Frankryk en Spanjen. (1756)
Dus waren nu de drie Mogendheden, die tot daar toe vyanden waren geweest,
vrienden geworden. Deze magten, nevens Rusland, Zweeden, en het grootste
gedeelte van het Duitsche Ryk, maakten, in de laatste Oorlogen, tusschen de
Engelschen en Franschen, en tusschen de Pruissischen en Oostenrykers de eene,
en Groot Brittanje en Pruissen, de andere party uit. Het oud Europeesch Evenwigt
hadt dus geheel opgehouden. Binnen kort volgde eene nieuwe verandering. De
Poolsche Koningsverkiezing bragt Rusland en Pruissen (1764), om die verkiezing
naar hunnen zin te buigen, in een verbond, en de onlusten, naderhand in Polen
ontstaan, trokken ook Oostenryk in hetzelve. (1772) Op die wyze werden deze drie
magten, die te vooren geheel anders jegens elkander gezind waren, onverwagt
verënigd; (1773) waarvan de uitvoering van derzelver aanspraaken op zekere
gedeelten van Polen, en eene nieuwe regéringsvorm, die aan dit Koningryk gegéven
werd, een gevolg was.
In deezen toestand der zaaken komt het niet meer op het evenwigt aan. De meeste
en magtigste Europesche Vorsten zoeken hunne zekerheid in de sterkte, die hunne
talryke Krygslegers hun geven; en, het welk thans meer dan ooit de eerste regel
hunner Staatkunde schynt te zyn; zy zyn, om den Vrede te bewaren, steeds tot den
Kryg toegerust.
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Het II Hoofddeel overweegt, in 't breede, de Staatkundige gesteltenis van Spanje;
het III, die van Portugal; het IV, die van Frankryk. In alle wordt bykans dezelfde orde
gevolgd en wel deeze: Ligging, Grootte en grenzen, - Lugt en Weder, - Bergen, Vloeden, - Vrugtbaarheid in het Dierenryk, Plantenryk, en dat der Delfstoffen, Verdeeling des Koningryks, Bylanden in andere Werelddeelen, - Korte Schets der
Geschiedenis, - Aart der Ingezetenen, - Taal, - Bevolking, - Adel, - Regeringsvorm,
- Tytel der Oppermogenheid, - Wapen, - Amptenaaren en Hofbedienden, Ridderorden, - Staat des Godsdiensts, - Universiteiten, Akademien der
Weetenschappen, Dichters, Wysbegeerte, Godgeleerdheid, Regtgeleerdheid,
Geneeskunde, Schilder- en Beeldhouwkunde, - Wetten, - Regtsoefening, - Krygsstaat
te Land, en Zeemagt, - Munten, - Inkomsten, - Staatsschulden, - Akkerbouw, Manufactuuren, - Binnen- en Buitenlandschen handel, - Waarneemingen der
Regeeringszaaken, - Binnen- en Buitenlandsche zaaken, - Verbonden met andere
Staaten.
Elk deezer zou, in ieder der behandelde Ryken, ons nog eene proeve, uit dit nuttig
Werk, kunnen verschaffen: dan de straks bygebragte aanmerking van den
Hoogleeraar TOZEN, dat de tegenwoordige Mogenheden in Europa in de Krygsmagt
hunne zekerheid en veiligheid stellen, beweegt ons, om de Land- en Zeemagt der
drie Ryken op te geeven: twee derzelven, thans met Engeland in Oorlog, trekken
het oog van geheel Europa.
Volgens algemeen bekend gemaakte berigten van het Jaar 1776, bedroeg in Spanje
het getal

46

der Koninglyke huistroepen

9900

Man.

regimenten te voet

61425

-

Artillery

3355

-

Ingenieurs

150

-

Ruitery en Dragonders

13700

-

Landmilitie

29700

-

Stadmilitie nevens de Invaliden

15000

-

_____

_____

_____

te zamen

133230

Man.

In 't Jaar 1778 heeft men van de Spaansche Zeemagt deeze lyst gezien.
Schepen van Linie, een van 112, zes van 80, één-
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en veertig van 70, vyf van 64, zes van 60 Stukken
geschut.

59.

Fregatten van 32, 26, 24 en 20 Stukken.

32.

Xebekken van 30, 26, 16 en 12 -

12.

Bombardeergaljooten van 8 -

4.

Galjooten en Korvetten.

3.

Halve Galeien van 3 Stukken.

7.

Hoekers van 18 tot 12 -

17.
_____

_____

te zamen

134.

Volgens berigten van den Jaare 1772, telde men in Portugal
38 Regimenten te voet, elk van 821

Man.

=

31198

12 - te paard, - 400

-

=

4800

_____

_____

te zamen

35998

In den Jaare 1776 werd de Portugeesche Zeemagt gesteld,
Schepen van Linie.

10

Fregatten.

20
_____

_____

te zamen

30

In Frankryk bedroeg de Fransche Krygsmagt in 't Jaar 1774. Voetvolk, Ruitery,
Zeetroepen en Invaliden daar onder gerekend, in alles . 223067 Man.
Van de Fransche Zeemagt, heeft men, in den Jaare 1778, de volgende lyst bekend
gemaakt.
Schepen van Linie, één van 116, één van 110, één
67
van 90, vyf van 80, zeven- en twintig van 74, één van
70, één van 68, vier- en twintig van 64, één van 60, vyf
van 50 Stukken geschut.
Fregatten van 40, 32, 26, 24, 20 Stukken.

49.

Korvetten van 16, 14, 10 -

16.

Hoekers van 12, 6, 4 -

8.

Praamen van 36 en 20 -

10.

Proviant-en Transportschepen van 32 tot 12 -

23.
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Snauwen van 12, 10, 8, 4 -

9.

Bombardeergaljooten van 8 -

4.

Chebekken van 24, 20, 18 -

8.

Galeyen van 3 -

4.

Halve Galeyen.

8.

Kanonnenboots.

5.
_____

_____

te zamen

211.
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Henrici Fagel Dissertatio de origine & usu Juris Romani in
Hollandia, nec non J.C. van der Hoop Dissertatio de Necessario
Romani Juris & subinde quoque Canonici Juris in Hollandia studio.
Editio altera. Hagae Comitum apud J. Mensert, 1779. In 8vo. Ch.
Maj. 170 pp.
Twee Verhandelingen, de een over den Oorsprong en 't gebruik des Roomschen
Regts in Holland, de ander over de Noodzaaklykheid der Beoefeninge van het
Roomsche en het Kerklyk Regt in Holland, door de Wel Ed. Heeren FAGEL en VAN
DER HOOP opgesteld, toen zy hunne Studien op de Hoogeschoole voltrokken hadden,
zien, hier byééngevoegd, andermaal het licht: en hebben dus een geheel ander Lot
dan veele Dissertatien, by dergelyke gelegenheden opgesteld, te beurte valt, als
welke rondgezonden, aangenomen, ingezien, nedergelegd en bykans noit weder,
dan om ze in paketten te binden, aangeroerd worden. Zy werden, om derzelver
gewigtigen Inhoud, van veelen gezogt, en het krygen viel bezwaarlyk. Zy strekken
om tegen te gaan het denkbeeld der geenen, die het aanneemen des Roomschen
Regts in twyfel trekken, als mede om het gevoelen der zodanigen, die een gansch
nieuw stelzel van Regtsgeleerdheid willen invoeren, te wederleggen.
In de eerste vinden wy aangeweezen, voor I. Op welke eene wyze het Roomsche
Regt uit Italie, door Frankryk en Bourgondie, tot ons gekomen is. Ten II. Wordt
onderzogt of het Roomsche Regt enkel door gewoonte, of met uitdruklyk wettig
gezag, by ons is aangenomen? Ten III. Voorgesteld in hoe verre het Roomsche
Regt by ons plaats hebbe.
Deeze Verhandeling, eener herhaalde leezing overwaardig, gaf, onder meer
andere beweegredenen, aanleiding tot het opstellen van de Tweede, thans daarby
gedrukt, waar in de Wel Ed. VAN DER HOOP zich dikmaals op de Eerste beroept: en,
om 'er den korten inhoud desgelyks van op te geeven, voor I. Handelt van de
schaarsheid en 't gebrek der Voorvaderlyke Wetten. Ten II. Naagaat door welke
middelen het gebrek des Hollandschen Regts konde aangevuld worden. Ten III.
Het invoeren en aanneemen des Roomschen Regts voorstelt. Ten IV. De bewyzen
tegen het aanneemen des Roomschen Regts, ter toetze brengt. Ten V. Gehandeld
over het invoeren en aanneemen des Kerklyken Regts. Uit welk alles de Schryver
dit besluit trekt, ‘dat de beoefening des Roomschen Regts voor allen, die het Ampt
van Regtsgeleerden, in ons Gemeenebest, op eene waardige wyze zullen
waarneemen, volstrekt noodzaaklyk is; dat ook de beoefening des Kerklyken Regts
zeer nut by die des Burgerlyken gevoegd worde; dewyl het een zonder het ander
niet ten vollen en volkomen verstaanbaar is’.
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Wanneer men by deeze Dissertatien voege, de Verhandeling over den Oorsprong
en de Historie der Vaderlandsche Regten, inzonderheid van Holland en Zeeland,
(*)
door Mr. L.P. VAN DE SPIEGEL, in den Jaare 1769 uitgogeeven , waar toe ook het
Voorberigt ons wyst, zal men, ten aanziene van dit Onderwerp, alle voldoening
bekomen.

Verdere Papieren over de Drostendiensten in Overyssel, en 't
daaromtrent voorgevallen met Jonkheer J. Derk v.d. Capellen,
Heer van den Pol.
Behalven eenige bladen, die tot een vervolg van 't Geschrift, de Regent genaamd,
strekken, en de Overysselsche Resolutien, by gelegenheid van de Dispositie en
laatere Missive van Zyne Doorlugtige Hoogheid, met de daartoe behoorende Stukken,
behelzen, ziet, nopens deeze zaak, nog het licht, een Regtsgeleerd Instructoir Advys
raakende dit onderwerp, gegeeven door de Regtsgeleerden B.V.J. en C.V.E. - Dit
Advys, 't welk Regtskundig opgesteld, in deeze zaak der leezinge wel waardig is,
dient ter beantwoordinge van de volgende Vraagen.
‘1. Of tegens Jonkneer JOHAN DERK VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, wegens zijn
vertoog, over de onwettigheid der Drostendiensten in Overijssel, eene actie van
injurie gegrond zij?
2. Zo jaa, aan wien zulke actie, A. Of aan de Erfgenaamen en Kinderen der
overleden Drosten, die als de eersten en als de Voorgangers zijn geweest, om de
diensten, tegen de Staatsresolutie van 1631, op nieuw wederom in te voeren; dan
B. of wel mogelijk aan het gantsche Ligchaam der Heeren Staaten van Overijssel
zou competeeren?
3. Of de Heer VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, wegens zijn vertoog over de
onwettigheid der Drostendiensten, en zijne daaromtrent gehoudene handelwijze tot
uitdragt van zaaken, A. uit de vergadering van Ridderschap en Steden, de Heeren
Staaten der Provincie van Overijssel, en voorts mede B. uit de vergadering der
Heeren van de Ridderschap dier Provincie, afzonderlijk, heeft mogen gezet worden?
4. Zo niet, of dan niet A. aan zijn Hoog Welgeb., wegens deeze en andere met
hem gehoudene handelwijze, eene actie van Injurie, of welke andere Regtsmiddelen,
Competeeren? En zo jaa; B. hoe Hij als dan op het gevoeglijkst daarvan gebruik
zou mogen maaken?
5. Of schoon 'er ook geen actie van injurie, wegens voorsz.

(*)

Zie over dit stukje onze N. Vaderl. Letter-Oeff. III. Deel. 1ste Stuk, bl. 515.
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Vertoog, over de onwettigheid der Drostendiensten, tegens den Heer VAN DER
CAPELLEN TOT DEN POL, gegrond was; heeft zijn Hoog Welgeb. dan ook mogelijk in
het zelve zig van uitdrukkingen bediend, die ongepast, aanstootelijk of taxatoir zijn,
en de meerderheid der Ridderschap van Overijssel, en beide Steden, Deventer en
Campen, bevoegd maaken, om te kunnen eischen, dat Zijn Hoog Welgeb. dezelve
uit zijn Vertoog ligte en roieere’?
Deeze Heeren Adviseurs, in 't een en 't ander geval, de zaak van de zyde van
Zyn Hoog Welgeb. het gunstigste oordeelende, slaan, na 't beantwoorden deezer
Vraagen, nog voor, dat de Heer VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, by minzaam
accommodement, de inschiklykheid zou kunnen hebben, van uit zyn Vertoog te
roieeren, alles, wat aan de Ridderschap en beide de Steden, aanstootelyk mogte
toeschynen, blyvende inmiddels het substantieele in zyn geheel. Maar dan, zou ook
van de andere zyde insgelyks geroieerd dienen, het aanstootelyke ten opzigte van
Zyn Hoog Welgeb. in de Registers der Resolutien van de Ridderschap enz. En dit
accommodement zou niet wel kunnen geschieden, dan onder beding van Zyn Hoog
Welgeb. volkomen te redintregeeren. - Dan op dit voorstel vraagen ze niet ten
onrechte; ‘doch waartoe zullen alle deeze wederzijdsche roiementen strekken’? en
vervolgen daarop ten besluite van hun Advijs aldus.
‘Alles daarvan is immers door openlijken druk bekend, en de samenhang van het
gantsche beloop der zaake, zo als uit die Registers kan afgenoomen worden, is
zodanig met elkanderen verknogt, dat het eene buiten het andere duister zou blijven,
en genoegzaam voor de naakomelingschap onverstaanbaar worden. Weshalven
ons een dergelijk accommodement, waarbij men op wederzijdsche roiementen zou
willen aandringen, niet wel doenlijk voorkomt; maar wij veel gevoeglijker zouden
oordeelen alles, zo wel het Vertoog van den Heer VAN DER CAPELLEN, als de Registers
der Resolutien van Ridderschap en Steden in zijn geheel zonder eenige roiementen
te laaten blijven, en op de kortste wijze de wederzijdsch gesustineerde actien van
injurien de plano op te heffen: voorts Jonkheer VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, in
beide Hooge Vergaderingen der Heeren Staaten, en der Heeren van de Ridderschap
van Overijssel, te readmitteeren; de een den anderen niets verder daarover
verwijtende, maar zig elkanders onderlinge vriendschap edelmoedig verzekerende:
zo nogthans dat het poinct, van de wettigheid of onwettigheid der Drostendiensten,
als raakende de zaak eens derden, onder dit minzaam vergelijk geenzins mede
begreepen, maar, bij resumtie, ter verdere deliberatie, gereserveerd werdt’.
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Redenvoering by de Inwyding der Vrije Metzelaars Loge in
Sunderland, in het Graafschap van Durham, op den 16 van July
1779, door Broeder W. Hutchinson. Uit het Engelsch vertaald, en
opgedragen aan de groot agtbaare Loge la Vertu binnen de Stad
Leiden, met eene Aanspraak aan de Nederlanders in 't algemeen.
Te Leiden, by A. Koster 1780. Ingr. 8vo. 46 bl.
De getrouwe Broeder A.G.K. neemt de gelegenheid deezer vertaalde
Inwydings-Redenvoeringe waar, om zyne Landsgenooten, de verdenkingen tegen
de Vrymetzelary opgevat, en bezwaaren tegen dezelve ingebragt, zo veel mogelyk
te ontneemen: en bovenal aan te toonen, dat men die Orde en haare Aanhangers
niet beschouwen moet, gelyk hy verklaart, met afgryzen, onlangs uit den mond eens
openbaaren Euangelie-dienaars gehoord te hebben, ‘als een uitvaagsel van de
overgegeevendste booswichten, welken het zeker was, dat tot in den afgrond der
Helle zouden verdoemd worden’. De groote vraag, indien de zaak der Vry-Metzelaary,
zo schoon is, als hy dezelve heeft voorgesteld, waarom wordt zy dan niet openbaar?
Die Geheimen, welke de Vrye Metzelaars bezitten, waarom worden zy dan niet
kennelyk voor eenen ieder? beantwoordt hy indeezervoege: ‘Maar denkt gy, myne
Vrienden, dat het dan beter zyn zou? Zouden diezelfde onmenschelyke harten - die
nu in hunne onkunde, terwyl zy nimmer het licht gezien hebbende van die verhevene
Orde, niet dan valschlyk hier over kunnen oordeelen, zich niet ontzien jegens hunne
Natuurgenooten gevoelens voort te planten, die voor den Burgerstaat niet dan de
heillooste gevolgen met zich sleepen, - zouden die naar uwe gedagten als dan
anders oordeelen? - Schoon wy het gaarne van hun wenschten, kan deeze hunne
handelwyze echter ons in geenen deele doen denken, dat het zo zyn zou: in
tegendeel - schoon het ons smarte, dat wy naar den waaren aart der zaake dus
moeten oordeelen - zouden zy, het glansryk licht der waarheid niet kunnende
verdraagen, hardnekkig in hunne vooroordeelen voortgaan, en aan hunne
onbarmhartige gevoelens steeds meer en meer den vryen teugel vieren. Wy vreezen
met reden, dat een Genootschap, welks betrekkingen tot in het geringste gedeelte
zelfs aan een ieder bekend waren, slechts van een zeer korten duur zyn zou, en
hier in bevestigt ons het lot van zo veele Genootschappen, die op den eigen dag,
om zo te spreeken, waar op zy worden opgeregt, te ondergang hellen, en waar van
een ontzaglyk aantal dagelyks voor handen is’. Dit antwoord moge de Broederschap
voldoen, doch de oningewyden zullen 'er misschien het hart niet by kunnen
nederleggen. Voor 't overige is deeze Toeëigening, die in grootte de Redenvoering
zelve evenaart, duidelyker, en met veel vuurs geschreeven.
Wat de Redenvoering van HUTCHINSON betreft, deeze strekt, om aan te toonen
dat Godsdienst en Liefde de grondslagen van het
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Genootschap der Vrye Metzelaaren zyn: dat de Geheimen en Verborgenheden die
zy oefenen, ten vollen bestaanbaar zyn met de zuiverste grondstellingen, der
Christlyke Openbaaring: dus het eerste Character van een METZELAAR Weldaadigheid,
en het tweede Waarheid is. Nieuws is ons daar in niet voorgekomen. - Vreemd
vonden wy deeze byzonderheid. ‘Na dat de weldaadige invloed van den Christen
Godsdienst de overhand nam, en onder de vleugelen der Almagt tot in Europa
doordrong, liet dit ons Genootschap geenzins na werken van Godsdienstigheid uit
te oefenen, en verkreeg wegens het stichten van Kloosters en Abdyen een verheeven
(*)
luister. Menige gewyde Metzelaars verzelden de Kruisvaarten om Kerken te bouwen
in Palaestina’. Wy twyfelen zeer, of alle Broeders zo na zullen vermaagschapt willen
weezen met de Kloosterbouwers en Kruisvaarders.

Germanicus. In zestien Boeken, door Lucretia Wilhelmina van
Winter. geboren van Merken. Te Amsterdam, by Pieter Meijer, 1779,
in 4to.
Heeft men ooit, omtrent den aart en vereischten van eenig Dichtstuk, verschillende
en tegenstrydige samenstellen gesmeed; het is ongetwyfeld omtrent het Heldendicht,
dat zich de verscheidenerlei gevoelens klaarblykelykst wederspreken. Want, daar
de Theoretische Leerstelzels op de voorbeelden der Oude Dichteren gegrondvest,
en daar uit afgeleid zyn: daar dezen de Godsdienstverdichtsels van hunnen tyd en
Landaart in 't Heldendicht in lieten vloeien, zo moest ook noodwendig het Samenstel,
daar op gebouwd, zo verscheiden in aart zyn, als het inzicht der Dichteren met het
invoeren van deze fabelen onderscheiden uitleggingen toe kon laten. Het is dus
niet te verwonderen, dat sommigen deze Goden en Geesten alleen als Poëetische
siersels in de uitvoering aanmerkten, terwyl zy door anderen geoordeeld werden,
volstrekt tot het plan van het Dichtstuk te behoren. Beide begrippen hadden hun
onoverkoombare zwarigheden, en 't een scheen de waardigheid van de Goden, zo
veel als het ander 't belang voor den Held, te verminderen. Hier by heeft de meerdere
verlichtheid der tyden 't gebruik der machine, (gelyk de Bovennatuurkundige wezens
met een algemeen aangenomen kunstwoord genoemd worden) noch moeilyker
voor den Dichter gemaakt. De bevestiging van den Christlyken Godsdienst moest
ongetwyfeld de Heidensche Godenkraam, uit de oude bezitting van over het
wonderbare in de Dichtkunst te schikken, wegdryven: de Geesten, de Tooveraars,
en de Duivel, namen de plaats der verzierde Godheden in; doch ook dezen konden
niet langer verwondering wekken, en hun ryk ging te niet. De ware Godheid-zelve,
na de kennis der Openbaring, en den dienst der Engelen, te schilderen, kon in
slechts weinig gevallen plaats vinden, en hare invoering nam alle te-

(*)

The Anglo Sax. Antiqq.
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genwicht weg. Wat hield de Dichter dan over, zo niet, zinnebeeldige wezens te
scheppen; de hartstochten tot persoonen te maken; of de oude Goden te rug te
roepen, en als zinnebeeldige wezens te bezigen. Deze hulpmiddelen zyn, of te
samen, of afzonderlyk, door verscheiden der nieuwere Dichteren in het werk gesteld,
en wy onderwinden ons niet, hier te bepalen, met welk eenen uitslag. - De
Dichteresse van den Germanicus, een Held van het oude Rome bezingende, heeft
het middel gevonden om alle deze zwarigheden te vermyden, en zich een nieuwen
weg openende, een Heldendicht zonder machine te leveren. Een stout ontwerp
waarlyk! de algemeene begrippen tegen te gaan; doch het zekerste om die klippen
te vermyden, welke tot nog misschien niet één Dichter voorbygezeild is, zonder zyn
kiel op de eene of andere te stoten!
Men moet in dit Dichtstuk dierhalve dat wonderbare niet zoeken, het welk door
de machine wordt aangebracht. Doch dit gemis, zo 't een gemis geacht mag worden
(het geen nog niet afgehandeld is), wordt ryklyk vergoed door zo vele schoonheden,
als de onsterfelyke Gade, van den Hr. VAN WINTER alleen in staat was, het onderwerp
by te zetten. - Regelmatigheid van beloop, eenheid, grootheid van daad,
uitmuntendheid van den Held, zyn verdiensten, d e ieder kundig Dichter in dit
onderwerp had kunnen betrachten: doch, die voortreflyke schilderingen, die, wy
durven 't zeggen, in de levende talen geheel zonder voorbeeld zyn, welke op ieder
bladzyde de natuur verrassen, en den gevoeligen Lezer verrukken: die zuiverheid,
doorwrochtheid, en edelheid van vaersmaat, die hier tot haar toppunt van
volmaaktheid gebracht schynt: - zie daar verdiensten, die de Dichteresse van den
Germanicus kenteekenen. Wy zwygen van die verbazende kennis van Oudheid,
Natuur, Kunst, Aardryks- en plaatsbeschryving, plechtigheden, en wat des meer is,
die, hier als in één tresoor vergaderd, het Dichtstuk onschatbare waarde geven, en
by de Nakomelingschap een classicaal gezag zullen doen verkrygen.
De geschiedenis van Germanicus is al te bekend, dan dat wy den inhoud van dit
Heldendicht hier behoeven aan te wyzen. Veel liever willen wy, de ruimte, die dit
dor verslag weg zoude nemen, door eenig uittreksel doen beslaan: waar toe wy de
eerst openvallende plaats verkiezen.
Onze aandacht bepaalt zich op de afschetsing van de maaltyd ter gelegenheid
van de Bruiloft van Segonax en Adalinde.
‘Natuur heeft in dit oord voor gulle eenvoudigheid
Op 't groenend klaverveld den bruiloftdisch bereid:
Men recht 'er wildbraad aan, en boom en aardgewassen;
Verscheidenheid van visch uit stroomen en uit plassen;
En mestvee, versch geslagt, of aan den haart gerookt,
De zwaare bruiloftdrank, van gerst tot wyn gestookt,
Vergroot de gulle vreugd van vrienden en genooden.
Men spreekt van d'ouden tyd, en roemt de gunst der Goden.
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Waardoor dit boschryk oord thans ruimer adem haalt,
Nu de overzy' des Rhyns het Roomsch gebied bepaalt.
Terwyl de drinkhoorn zwiert word hier 't gesprek vervangen
Door 't danssen van de jeugd, en ginds door heldenzangen.
De vrolykheid houd aan of schoon de dag verdwynt.
Men ziet hoe reeds de maan het bruiloftfeest beschynt;
Zy spreid haar' zilvren glans op heuvelen en dalen,
En speelt met schaduwen en schimmen onder 't praalen;
Hier lagcht haar vol gelaat den blyden gastrei aan,
*
En ginds begluurt zy dien door vroegontsproten blaên.
De starren tintlen aan de onmeetbre Hemelboogen.
Het ruischend windje zwygt; geen takje word bewogen.
't Bevallig beekje, dat of niet of sluimrend stroomt,
Vangt op zyn vlak het beeld van hutten en geboomt.
Nog duurt de vrolykheid in 't hart der jonge lieden:
Doch de ouderdom kan naauw' den slaap meer weêrstand bieden:
Ginds zyn 'er eenigen door hem reeds overmand;
Daar sluimren andren met het drinkvat in de hand;
Of luistren naar den zang met halfgesloten oogen’.

Men zie hier tegen het verhaal van een' droom die Germanicus, na 't doorstaan van
eenen geweldigen storm op de Noordzee, in droesgeestigheid neêrgezonken,
bevangt.
De Held brengt zich den dood van Emilius, en andere Roomsche Groten; de
verwoesting van Carthago, Corinthe en Syracuse voor den geest.
‘Ach! (zegt hy) licht word Rome zelf door 't laate nageslacht
Op de eigen wyz' beschouwd. Goôn! wilt dit onheil weeren;
En wat ook vall', laat Rome en ramp en tyd trotseeren;
Terwyl zyn droeve ziel dus peinzend werkzaam is,
Gefolterd door verdriet en door vermoeienis,
Verwint de slaap allengs zyn afgetobt vermogen:
Geen vriendelyke slaap, die, vol van mededoogen,
De bange zorgen streelt, en 't kwynend hart herstelt;
Maar rust, als die den mensch in heete koortsen kwelt,
De krankheid voedsel geeft, en door 't vergrootend maalen
Van ramp op ramp, de ziel verlegen om doet dwaalen.
De Held vind in den droom zich verr' van 't Chauchsche strand,
En nadert met zyn heir 't geliefde Vaderland.
Hy ziet den Tyber reeds, en trekt met al zyn vrinden
Dien over, doch kan Rome in Rome niet meer vinden.
Hy ziet aan alle zy', waarheen hy de oogen wend,
Een naar tooneel van schrik, verwoesting, en elend.
Het Vorstlyk Rome, nooit dan met ontzag te aanschouwen,
Vol trotsche templen, en paleizen, en gebouwen,
Door zuilen van graniet en marmer onderschraagd;
Gevaarten, van wier pracht de ruime waereld waagt;

*

Het valt voor in 't begin der Lente.
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Die vreemde volkren, als zy 't eerst dien luister zagen,
Door 't grootsch gezicht ontsteld, verwonderd deeden vraagen:
Is al die heerlykheid, is al die konst en pracht
Door 's menschen hand gevormd, door 's menschen geest bedacht?
Had de aarde broods genoeg om de arbeidsliên tespyzen?
Dat Rome, 't welk zyn' roem tot aan 't gestarnt deed ryzen,
Toont op dit tydstip aan Germanicus gezicht
Niets dan een' steenhoop, die in 't stof gezonken ligt.
Marcellus schouwburg is vervallen en geschonden:
Daar die van Cezar stond word niets dan puin gevonden.
Agrippaas prachtig hof is gantsch en al verwoest.
Der helden beelden zyn verbroken of verroest,
-----'t Ontzaglyk Capitool, en Jovis trotsche tempel,
Bedekken, neêrgeploft, hun voetstuk en hunn' drempel;
De altaaren, lampen, en 't onschatbaar choorsieraad
Van jaspis, van kristal, groen marmer, of agaat,
Zyn dik met stof begroeid, of onder de aard begraaven.
Paleis en badhuis zyn 't verblyf van kraai en raven.
-----Men raamt noch wyk noch straat aan 't een noch 't ander end.
De groote renbaan word ter naauwernood herkend.
Der vadren overschot, aan 't volk van Rome heilig,
Bleef in geen lykbus van metaal of marmer veilig.
Verwoesting, die paleis en hof en tempel sloopt,
En op geleden ramp steeds nieuwe rampen hoopt,
Verstrooide de asschen door de kaamren van de graven,
En mengde 't overschot der grooten en der slaaven.
Germanicus, reeds door zyn lot in 't harte ontsteld,
Gevoelt door dit gezicht, dat zo veel jammers meld,
Zyn toomelooze smart met nieuwe woede groeien.
Men ziet, terwyl hy rust, hem 't zweet langs 't aanzicht vloeien.
Hy schynt gefolterd door een angstig zielsverdriet.
Hy roert zich siddrend; doch de slaap verlaat hem niet.
Hy streeft in zynen droom met schrik door al de wyken,
In hoop dat hem nog iets van Druzus hof zal blyken:
Doch word op elke treê door bergen steens gestuit.
Terwyl hy troostloos zwerft, onzeker van besluit,
Verbeeld hy zich in 't einde in een der hoofdgebouwen
Het overblyfzel van Augustus hof te aanschouwen.
Hy klautert over 't puin; treed een der zaalen in;
Doch vind noch schyn noch blyk van Vorst of hofgezin.
't Is alles woest en leêg, ontbloot van allen luister.
Hy daalt in een gewelf, daar hy, in 't scheemrig duister,
Een oud en armlyk paar by kwynend lamplicht ziet.
Ach! roept hy; spreekt, is dit Augustus badzaal niet?
't Kan zyn, zegt de oude man, dat op dees plaats voordeezen
Het huis van dien gy noemt in Rome plagt te wezen;
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Zyn naam en wooning zyn my even onbekend.
Dit oud gebouw strekt ons ter wyk in onze elend.
Goôn! zucht de Prins, ô Goôn! dit kunnen jammren heeten.
Augustus onbekend! Augustus naam vergeeten;
Het Capitool verwoest, en Rome een wildernis!
Wie weet of zelfs 't Heelal niet onbestendig is’?

Een fraaie Opdracht aan den Hr. N.S. van Winter pronkt aan het hoofd van dit
Heldendicht.

Vrye Navolgingen van Hoogduitsche Gezangen, 40 bl. in gr. 8.
Mejuffr. van der Horst, nu Roelfzema, geeft in dit bondeltje eenige Navolgingen van
Geestelyke gezangen uit het Hoogduitsch; welke, als op het aanzoek van wylen
den Hre Mr. H. ter Borgh, in leven Hoofdman van de Hoge Justitiekamer van Stad
en Lande, ondernomen, dien ‘van Godgelievden, en God en zynen naasten lievenden
Man’ (gelyk de Dichteresse hem in hare Voorrede noemt) zyn opgedragen. - Wy
hebben alle achting voor Mejuffr. Roelfzema; doch vinden in deze Zangstukjes
denzelfden geest niet, die hare overige werken kenteekent. Een styve, harde, en
ruwe versisicatie, gedwongen taalschikking, en gebrekkige woordenkeuze, worden
hier door niets uitmuntends, 't zy in de gedachten, 't zy in de wyze van voorstelling,
vergoed. De Gezangen zyn zekerlyk stichtlyk, en kunnen van eenvoudige Christenen
met eenige aandoening gebruikt worden; maar zy hebben noch dat Poëetische
vuur, noch die edelheid van uitdrukking, die men in stukken van zodanigen aart zou
mogen vereischen. Ook is het ons voorgekomen dat de Navolging de zaak onzer
Poëtesse niet is, wier Dichtader ryk genoeg is om uit eigen aandrift te bruischen.
De Navolging eischt zekere buigzaamheid van geest; om zich naar zyn' voorganger
te kunnen plooien of 't ware; en behoeft eenen overvloed van kiesche woorden en
spreekwyzen, die den geest, in het uitdrukken der juiste schaduwkleuren (mag men
't dus noemen?) van zyn oirspronklyk, nimmer verlegen laat. - Intusschen zal veel
van die styfheid verminderd worden, indien men acht slaa op den Groninger tongval,
welke meer en meer heerscht in de schriften van Mej. Roelfzema; vooral in dit
Werkje, het welke ook grotendeels voor hare geliefde Stadgenoten schynt uitgegeven
te zyn. De taal echter had met dit alles zuiverer kunnen wezen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Oude Voorspellingen aangaande den Messias en deszelven
Openbaaringe, opgehelderd, en toegepast op den Heere Jesus en
zyn Euangelium, in eenige Leerredenen, door J. Stinstra, Leeraar
der Doopsgezinden te Harlingen. Eerste Deel. Te Harlingen by
V.v.d. Plaats 1779. Behalven de Voorreden, en eene Nareden, 517
bladz. in gr. Octavo.
In vroegere dagen lei men den Doopsgezinden veelal ten laste, dat ze te weinig
werks maekten van de Schriften des Ouden Verbonds; en 't is, schoon de
beschuldiging wel eens te sterk gedreven wierd, niet te ontkennen, dat verscheiden
onder hen 'er maer al te veel gelegenheid toe gaven. Dan zedert dat de
Doopsgezinden zich meer op de beoefening der beschavende Weetenschappen
toegeleid hebben, en dat inzonderheid de wyze van studeren onder hunne Leeraers
grootlyks veranderd zy, is deze beschuldiging van tyd tot tyd afgenomen, en thans
genoegzaem vervallen. Met dit alles is 't echter opmerkelyk, dat men, onder 't aental
der Schryveren dier Gezintheid, niet slechts van de voorige maer ook van de latere
dagen, genen ontmoet, die zich met opzet verledigden, tot het naspooren van den
rechten zin der aloude Godspraken: 'er zyn ons altans gene Doopsgezinde Schryvers
bekend, van welken men tot nog zeggen kon, dat ze zich bepaeldlyk op dit stuk
toegeleid, en 'er in openbaren druk doorslaende blyken van gegeven hebben. Edoch, schynen ze dus in dit opzicht wat achterlyk geweest te zyn; het werk, dat
één hunner beroemdste Leeraren, de Eerwaerde Stinstra, in dezen onderneemt,
en waervan wy het eerste Deel hier aenkondigen, is vry wel geschikt, om ter
vergoedinge daer van te strekken; te meer, nadien het alleszins blyken geeft van
's Mans noeste arbeidzaemheid, en bekwaemheid, zo ten opzichte van het Taelen Oud-
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heid- als van het Oordeelkundige, ter behandelinge van het Prophetische Woord.
Zyn Eerwaerde namelyk heeft, gelyk hy ons in de Voorreden meld, al voor enigen
tyd bepaeld, om zyne aendacht wat byzonderer te vestigen, op de oude
Voorspellingen nopens den Messias; en de hand aen 't werk geslagen, om te
beproeven, of hy in die oude stukken nog enig nieuw licht zou kunnen opspooren,
en de nevels van twyfeling, welken omtrent het een of ander stuk by dezen en genen
belemmering baren, min of meer verdryven. Het gedane onderzoek, waerin hy zich
voorgesteld heeft, met alle oplettenheid, onpartydigheid en voorzichtigheid te werk
te gaen, is by hem van dien uitslag geweest, dat hy voor zich, met meer gewisheid
dan voorheen, over dit onderwerp oordele, en zich geruster stelle, omtrent de
regelrechte en letterlyke bedoeling op onzen Zaligmaker en Godsdienst, in vele
Godspraken, die aen anderen daeromtrent twyfelachtig voorkomen. En zulks heeft
zyn Eerwaerden te gereder doen besluiten, om zyne deswegens voorgedragen
Leerredenen door den druk gemeen te maken, of ze ook dienen mogten, om by
anderen eenig meerder licht te verspreiden over ene stoffe, welke by velen nog
nevelachtig, zo niet geheel duister is. Met dit oogmerk deelt hy hier aenvanglyk
zestien Leerredenen mede; welken de volgende Godspraken ten onderwerpe van
overweging hebben. Gen. III. 15. IX. 26, 27. XXII. 18. XLIX. 10. Deut. XVIII. 15-19.
2 Sam. XXIII. 1-5. Ps. XVI. 10. II. 6-8. en den geheelen CXden, mitsgaders den
gantschen XXIIsten Psalm; waer van de eerste in twee, en de laetste in zes
Leerredenen afgehandeld word.
Wat de uitvoering dezer Leerredenen betreft, de letterkundige verklaring der
Godspraken geeft alomme blyken van een gezet arbeidzaem oordeelkundig
onderzoek; de aenwyzing der vervullinge geschied met ene juiste naeuwkeurigheid,
en de gevolgen, uit het behandelde onderwerp, zo ter leringe als ter betrachtinge,
afgeleid, worden met een manlyken ernst voorgedragen. - Omtrent de letterlyke
verklaring, welke hier, in zo verre het byzonder oogmerk van dezen arbeid is, de
ernstigste poogingen aen te wenden, om een meerder licht over deze Godspraken
te verspreiden, byzonder in aenmerking komt, staet ons te melden, dat de Eerwaerde
Stinstra,
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in navolging veler Geleerden, (vooral van dezen laetsten tyd, in welken men dit deel
der Taelkunde vlytiger dan voorhenen beoefend heeft,) ter naspooringe van den
zin der Hebreeuwsche uitdrukkingen, ook de andere Oostersche Talen te hulpe
roept. Mitsgaders dat hy dien Oordeelkundigen van vroeger en later tyd toevalt,
welken beweren, dat de Joodsche Afschryvers der Godgewyde Boeken niet altoos
zo ten uiterste naeuwkeurig geweest zyn, als velen wel wanen. In gevolge hier van
vind hy zich gevrymoedigd, om te onderstellen dat 'er fouten in den Hebreeuwschen
Text ingesloopen zyn, en dat het hem des, even als anderen, geoorlofd zy, poogingen
aen te wenden, om dien te verbeteren en te regt te brengen, niet slechts met behulp
van Handschriften en oude Overzettingen; maer ook, met op ene bescheiden en
omzichtige wyze, te gissen, naer ene betere lezing, dan 'er in de gedrukte Bybels
gevonden word. - Uit dien hoofde wykt zyne vertaling, en de daerop gevestigde
verklaring dezer Godspraken, nu en dan wel eens van den gewoonen weg; 't welk
deze Leerredenen te meer een onderwerp van overweging maekt, voor deskundigen,
die in staet zyn, om, op Tael- en Oudheidkundige gronden, na te gaen, in hoe verre
die bedenkingen wel gevestigd, en dus geschikt zyn, om die Godspraken te beter
in derzelver waerachtig licht te stellen. - Ver het meerendeel van 's Mans
Toehoorderen was zekerlyk niet bekwaem om op zulke gronden over zyne
Leerredenen te oordelen; en hy heeft ze vermoedelyk ook daerom indiervoege
opgesteld en voorgedragen dat hy zyne Toehoorders met die soort van kundigheden
geenzins lastig valle. Zonder hen te vermoeien met tael- en oudheidkundige
aenmerkingen, of het wikken en wegen van vele verschillende uitleggingen, ontvouwt
hy zyne denkbeelden over den zin der Godsprake, en stelt een oplettend Toehoorder,
door nevensgaende oordeelkundige aenmerkingen, in staet, om na te gaen, in hoe
verre het bygebragte, naer deszelfs eigen oordeel, al of niet beantwoorde aen het
oogmerk des Schryvers, en het gantsche verband van deszelfs Voorstel. De
Leerredenen op die wyze ook uitgegeven, alleenlyk, ten gevalle inzonderheid van
Letterkundigen, hier en daer met enige ophelderende aentekeningen vermeerderd,
kunnen des, schoon het nagaen van 't bovengemelde alleen de
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zaek van Letterkundigen zy, in 't algemeen van alle Bybelminnaers met vrucht
doorbladerd worden; om, door een nader onderzoek van het Prophetisch Woord,
en de opmerkzaemheid op deszelfs vervulling, te meer in 't geloof versterkt, en tot
ene geloovige gehoorzaemheid opgewekt te worden.
Gemerkt wy, by de afgifte van een volgend Deel wel gelegenheid zullen hebben,
om den Lezer ene proeve van deze uitvoering der Leerredenen onder 't oog te
brengen, zullen wy ons voor tegenwoordig daer toe niet verledigen; maer liever nog
een beknopt verflag geven, van den inhoud der Nareden, welke de Eerwaerde
Stinstra tot een slot van dit eerste Deel geplaetst heeft.
Zyn Eerwaerde oordeelt dus verre de Godspraken rakende den Messias ontvouwd
te hebben, welker overweging in zyn Plan viel, staende het tydbestek, van Adam
tot op David. Maer hy begrypt gereedlyk dat velen hier een grooter aental van
Godspraken zouden plaetzen, en zich ligtlyk verwonderen, dat hy geen gewag van
dezelven maekt; 't welk hem beweegt om rede van deze hun zo schynbare
achterlating te geven. Behalven dat ze niet behoorden tot het Plan, dat hy zich
voorgesteld had, moesten 'er, gelyk hy te kennen geeft, velen van die beoogde
Godspraken noodwendig achterblyven, om dat hy zich niet vereenigen kan, niet
alleen met hun die byna alles in de Schriften des Ouden Verbonds tot de dagen van
het Nieuwe Testament overbrengen, maer ook met hun, die, aen verscheiden
Godspraken, een tweërleien, een letterlyken en geestlyken, zin hechten. Nadien
zyn Eerwaerde gene Voorzeggingen voor Godspraken aengaende den Messias
houd, dan zulken, die geen ander voorwerp betreffen, maer, volgens zyne gedachten,
rechtstreeks, en in den letterlyken zin, op denzelven doelen; en hy zich inzonderheid
tot het overwegen van zulke Godspraken bepaeld had; zo kon 't niet anders wezen,
of hy moest ene menigte van Voorzeggingen, waerop anderen het oog vestigen,
als ongemerkt voorbygaen. - Verwondert men zich, dit alles toegevende, echter nog
over het achterlaten van enige Voorzeggingen, welken men gemeenlyk acht
rechtstreeks, en in den eersten zin, tot Christus en het Euangelie te behooren; en
aen welken misschien nog enige opheldering, om dat volkomen te doen blyken, zou
kunnen ge-
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geven worden; zo geeft zyn Eerwaerde denzulken het volgende antwoord. ‘Maar,
indien ik mij hiertoe niet in staat bevond, ware dit niet genoeg ter mijner
verschooninge, dat ik mijne handen daar van af gehouden hebbe? Billijkerwijze kan
men niet van iemand eischen, dat hij uitvoere 't geen boven zijn vermogen is:
Dwaasheid zou het zijn, dat iemand, van zijn onvermogen bewust, dit ondername.
En ik wil gaarn bekennen, geen doorzigt genoeg te hebben, omtrent veele
Propheetische stukken, om daaraan zo veel ligt te geeven, als mij zelven voldoen
kan, of daaromtrent met genoegzaame waarschijnelijkheid iets te kunnen bepaalen,
of zij tot den Messias behooren, dan niet. Ik kan zelf niet ontkennen, dat verscheidene
van de zodanige na ernstig overleg mij hebben doen overhellen, om aan den
laatstgemelden kant de meeste waarschijnelijkheid te stellen. Wil men, omtrent
eenige van dezelve de redenen van dit mijn bedunken weeten, ik ben ook niet
weigeragtig om dezelve hier kortlijk te verklaaren: op dat dus blijken moge, dat ik,
in het agterlaaten van dezelve, niet enkel redenlooze opvatting en vooroordeel
gevolgd hebbe.’
Ter aenwyzinge hier van meld zyn Eerwaerde kortlyk, hoe hy denke, over Job
XIX. 23. en verv. Num. XXIV. 17. Ps. VIII. 5-7. XL. XLV. LXVIII. LXIX. LXXII. XCVI
en CIX; mitsgaders den CXXXIIsten en LXXXIXsten Psalm. Omtrent deze twee
laetste Zangstukken, staet hy gereedlyk toe, dat derzelver Dichters daerin gewag
maken van de belofte aen David gedaen, nopens den Messias, die uit hem stond
(*)
voort te komen ; doch daer uit volgt, zynes oordeels, niet, dat deze Psalmen nieuwe
beloften of voorspellingen van Gods wegen aengaende de komst en het Koningryk
van den Messias, behelzen. Maer wat

(*)

Te weten, de belofte, door Propheet Nathan, in Gods naem, den Koning aengekondigd, 2
Sam. VII. 11. en verv. welke belofte de Koning hoogschatte als een eeuwig, in alles wel
geordineerd en bewaerd verbond, waerin al zyn heil en lust was, gelyk hy zich uitdrukt 2 Sam.
XXIII. 5: waermede hy op de komste van den Messias oogde; zo als de Eerwaerde Stinstra
in zyne Leerreden over deze betuiging des Konings getoond heeft.
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de voorheen genoemde plaetzen betreft, desaengaende toont zyn Eerwaerde, dat
'er, zo als 't hem voorkomt gewigtige reden zyn om dezelven niet op den Messias
over te brengen; en met meer waerschynlykheid te beweren, dat ze op geheel
andere omstandigheden en gevallen betrekking hebben. - ‘Misschien zijn 'er,’ vervolgt
onze Schryver, met het afloopen zyner Narede, ‘misschien zijn 'er, behalven de
bijgebragte, nog meer andere stukken van deezen aart. Dog uit het reedsgemelde
kan men ligtelijk gewaar worden, dat ik redenen gehad hebbe, die mijzelven voldoen
konden, waarom ik deeze en andere niet als ontwijfelbaare en regelrechte
verkondigingen, aangaande den Messias en het H. Euangelium van onzen Heere
Jesus hebbe aangevoerd, en dat ik dezelve niet bij den sleur overgeslaagen hebbe.
Kunnen de bijgebragte redenen niet zo goed voldoen aan anderen; dit zal mij
geenzins verwonderen: Elk kundig Christen gebruike hieromtrent opregtlijk en vrijlijk
zijn eigen oordeel, gelijk ik gedaan hebbe. De bedenkingen, welke over dusdanige
onderwerpen vallen, zijn zo menigvuldig, men ziet dezelve met zo ongelijke oogen,
en van zo veele verscheidene kanten in, dat het niet wel mogelijk is, dat men alle
het zelve spoor houde, al legt men zig daarop toe met allen ernst en liefde tot de
waarheid. Den geenen die veel grooter voorraad van dusdanige voorzeggingen
meenen te vinden, misgunne ik dien overvloed niet. Zij, hoope ik, zullen het mij ook
niet kwaalijk neemen, dat ik mij met minder vergenoege: Terwijl wij beide hierin
overeenkoomen, dat de voorraad deezer blijken, met die, welke ik vervolgens nog
hoope aan te voeren, uit de laatere Propheeten, voor de waarheid des Euangeliums
den onpartydigen genoegzaam is.’
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De Christelyke Godsdienst, betoogd, door de Opstanding van J.
Christus, door H. Ditton, in zyn leven Leeraar in de Wiskonst in
het Hospitaal van Christus te Londen. Uit het Fransch vertaald.
Tweede Druk. Geheel op nieuw overzien en verbeeterd, onder het
opzigt van, en verrykt met, eene Voorreden door P. Nieuwland,
Leeraar der hervormde Gemeente in 's Hage. In 's Gravenhage by
J. Munnikhuizen en Plaat in Comp. 1779. Behalven het Voorwerk
448 bladz. in gr. octavo.
Van den eersten aenvang af, dat dit Betoog van den Christelyken Godsdienst, op
een wiskundig redenerenden trant ingericht, het licht zage, droeg het by uitstek de
algemene toejuiching der Christenen weg; en het is, na alles, wat men zedert dien
tyd, nopens dit gewigtig onderwerp, door de drukpers gemeen gemaekt hebbe, ook
hier te Lande met het hoogste regt, onder hen, bestendig in groote achting gebleven.
De bepaelde en bondig aeneengeschakelde redeneerwyze van den wiskundigen
Ditton, die het Ongeloof nooit onderstond, door eene beredeneerde wederlegging,
krachtloos te maken, heeft dit Geschrift ene soort van voorrang gegeven dien 't ook
nog heden behoud; daer 't op eene overtuigelyke wyze toont, hoe sterk de zedelyke
klaarblyklykheid voor den Christelyken Godsdienst pleite. 't Is des niet vreemd, dat
men, den eersten Druk der Nederduitsche Vertalinge uitverkogt zynde, en de
verspreide Exemplaren op de openbare Verkoopingen gretig gezogt ziende,
beslooten heeft, om dit Werk ten twedenmale op de pers te leggen; zonder eenige
andere verandering in het zelve te maken, dan de overzetting op nieuw na te gaen,
en den styl, naar den tegenwoordigen smaek, te verbeteren. - Uit hoofde der
bovengemelde bekendheid van, en hoogachting voor, dit Geschrift, zou het
enigermate overbodig kunnen schynen, by deze twede Uitgave, nog eenig verslag
van deszelfs inhoud te geven; dan de voortreflykheid des Werks noopt ons, ten
gevalle van hun, die 't nog niet mogten kennen, deszelfs beloop te ontvouwen. En
wy hebben ons voorgesteld hier in merendeels gebruik te maken van de eigen
bewoordingen dezer Vertalinge; ten einde den des begeerigen Lezer de behulpzame
hand te bieden, om deze overzetting te gereeder met de voorgaende te vergelyken.
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Het Werk bestaet uit drie voorname Hoofddelen. In 't eerste gedeelte bepaelt zich
de Hoogleeraer, tot het ontvouwen van het gewigt dezes onderwerps, en de
noodzaeklykheid, zo voor Ongeloovigen als Geloovigen, om met alle ernst oprechtlyk
te onderzoeken, of Jezus waerlyk uit de dooden opgestaen zy, dan niet? - Voorts
schikt hy het tweede Deel ter verklaringe der gronden van betooginge der waerheid
van 's Heillands Opstanding; nopens welk onderwerp hy aenvanglyk deze twee
Voorstellen maekt.
‘I. De Opstanding van JESUS CHRISTUS is gegrond op Bewijzen van dat
Geschredstuk, welke op ons eene verplichting leggen, om daar in eene volkomene
zekerheid te erkennen. En zulks op alle menschen, aan welken die Bewijzen
behoorlijk zijn voorgesteld, en die bekwaam zijn, om dezelve volgens de goede en
gezonde Redenkonst te wikken en te weegen.
II. Dat het, (volstrekt te spreeken,) onmegelijk is, dat het Opperweezen, wiens
Alwijze en geheel goede Voorzienigheid het bestier heeft over alle de uitkomsten,
en die eene bijzondere zorg draagt over het gene 'er omgaat onder de Zedelijke
Schepzelen: Dat het, zeg ik, onmogelijk is, dat God ooit zou toelaaten, dat een
plompe leugen zou hebben, alle de bewyzen van waarheid; zo dat zy alle de
hoedanigheden zoude hebben om de Zedelijke Schepselen te brengen, in eene
onvermijdelyke verplichting, om die leugen te gelooven.’
Om deze twee Voorstellen, in ene geregelde orde, op ene bondige en overtuigende
manier te bewyzen, neemt hy de volgende schikking in acht.
‘1. Bepaalt hij de Hoedanigheid van een Bewijs, welks Blijkbaarheid noodzaaklijk
elk verplicht, om 'er in te berusten, die slechts bekwaam is, om het te bevatten,
wanneer het met alle zijne kracht, en in zijn behoorlijk daglicht, aan hem wordt
voorgesteld.
2. Betoogt hij, dat een Bewijs, 't welk met zoodanig eene Blijkbaarheid verzeld is,
elk in eene dadelijke en noodzaakelijke verplichting stelt, om daarin te berusten,
die maar bekwaam is om het te bevatten, en aan wien hetzelve behoorlijk is
voorgesteld.
3. Toont hij aan, de onmogelijkheid, dat de Voorzienigheid het bedrog zoodanig
zou begunstigen, dat zij het zelve zou ondersteunen, met eene diergelijke klaarblijke-
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lijkheid: of, ('t welk op het zelfde uitkomt,) dat zij zou toestaan, dat dezelve daardoor
ondersteund zou worden.
4. En eindelijk doet hij zien, dat de Opstanding van JESUS CHRISTUS gegrond is,
op een Bewijs, 't welk alle merktekens en alle hoedanigheden heeft van zulk eene
baarblijkelijkheid, welke het menschelijk verstand in de onvermijdelijke
noodzakelijkheid stelt, om daarin te be rusten.’
De drie eerste opgemelde Voorstellen handelt de Hoogleeraer af, in het tweede
gedeelte van dit zyn Werk; en hy gaet daerop, in het derde of laetste, over, om het
vierde Voorstel te betoogen, of de bewyzen van dit Geschiedstuk aen te toonen;
waerin hy deze orde houd.
‘1. Onderzoekt hij van stuk tot stuk de redenen, waarop de Christenen hunne
Belijdenis van de Opstanding van JESUS CHRISTUS grondvesten. Of, (om het anders
uit te drukken;) hij levert die Beginsels op, uit welke de Christenen besluiten, dat
JESUS waarlyk is opgestaan van de Dooden.
2. Onderzoekt hij, of de Christenen daaruit wel redenkavelen. Dat is, of de
bewijzen, die hen tot dit geloof beweegen, alle de merktekenen van blijkbaarheid
hebben, die het verstand onvermijdelijk verplichten, om daar in te berusten.
3. Eindelijk stelt hij zich voor, na de redenen van het geloof der Christenen, en
van het ongeloof der Deïsten, wel onderzogt en met malkanderen vergeleeken te
hebben, zonder eenzijdigheid te wikken, de gevolgen van het Geloof der Eersten,
en van het Ongeloof der Laatsten’.
Met het afloopen hiervan maekt de Hoogleeraer zyn besluit op, en toont, door
ene beknopte te samentrekking van het voorgedragene, dat de Opstanding van
JESUS CHRISTUS geen bedrog, maer in tegendeel ene allerzekerste Waerheid zy:
waerop hy dan den Deïsten onder 't oog brengt, wat zy doen moeten, indien zy deze
betooging willen ondernemen te wederleggen. - Verder geeft hem het ontvouwen
der gevolgen, die uit de waerheid van 's Heillands Opstanding, zo in de bespiegeling
als in de beoefening, voortspruiten, nog aenleiding ter wederlegginge van dezulken,
die zo sterk pleiten, voor de
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zuivere en onbaetzoekende Godsdienstige Liefde; dat ze het ten kwade duiden,
wanneer men, gelyk onze Autheur ook doet, uit de zekerheid der zalige Opstandinge
der Godvruchtigen, gegrond op de waerheid van 's Heillands Opstanding, ene sterke
aenspooring ter Heiligmakinge poogt af te leiden: schoon men hier in het voetspoor
van Paulus 1 Cor. XV. 58. volge. - Ten laetste besluit de Schryver zyn Werk met
ene kortbondige aenmerking, over het Leerstuk der Wederopstandige des Vleesches;
inzonderheid geschikt, om te doen zien, dat het de zaek der Deïsten niet zy, over
deze stoffe het Vonnis te stryken.

Proeve van stichtelyke Mengelschriften door J. Torler en J.C.
Lavater, Predicanten te Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Hoorn by F. Swidde. 1779. Behalven de Voorreden 80 bladz. in gr.
octavo.
Uit dezen Tytel zou men gereedlyk afnemen, dat ons hier ene proeve verleend word,
van etlyke uitgewerkte Stukken dier Zurichsche Leeraren; doch uit de Voorreden
en den Inhoud dezer Verzamelinge blykt ten klaerste, dat zulks geenszins het
oogmerk des Uitgevers zy. Hy heeft zich veeleer voorgesteld, uit de Schriften dier
Eerwaerde Heren, enige losse bedenkingen en overwegingen, die tot het practicale
van den Godsdienst behooren, by een te verzamelen, en ons dus een aental van
gemoedlyke bespiegelingen mede te delen. Men heeft dit Stukje als ene Proeve
afgegeven, met oogmerk om, by aldien het gunstig ontvangen worde, binnen kort
'er nog enige Stukjes op te laten volgen. - Deszelfs inhoud, en de keuze der
overdenkingen, is juist niet zeer geschikt voor hun, die voor zich het meeste nut
vinden, in 't lezen van wel aaneengeschakelde bedenkingen over Godsdienstige
onderwerpen, door de Rede en Gods zaligmakend Woord gestaesd; gemerkt de
alhier verzamelde Schriften in dezen smaek niet opgesteld zyn. Maer veelligt zullen
'er, ter verdere aenspooringe van den Schryver, genoeg Lezers gevonden worden,
die van een anderen smaek zyn, en liever losse, levendige practicale voorstellingen
doorbladeren, als die be-
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kwaemst zyn, om hunne aendacht te vestigen of gaen le te houden. En voor dezulken
is deze Verzameling vry wel ingericht, om 'er zich, in een uur ter stiller aendachte
afgezonderd, van te bedienen; waertoe deze overdenkingen van nuttigheid kunnen
weezen, in zo verre ze ten goede aenleidelyk zyn. - Zie hier, uit verscheiden anderen,
twee Goede tusschen Gedachten op den Dag, van den Eerwaerden Tobler, welken,
benevens anderen, die onderscheidende benoeming dragen, om dat ze, in dit Stukje,
tusschen 's Mans Morgen Gedachten en Avond Aandachten, geplaetst zyn.
‘EEUWIGE God! Ik gaa, staa, zitte en legge overal voor uwe Oogen, uwen Hemel
is over my, en de Aarde is de uwe. Ik leve enkel en alleen van uwe Geschenken.
Ik beweeg my door U! Ik verlies my byna zelven, wanneer ik de ontelbare Menigte
uwer Schepzelen slegts een weinig overdenke: Gy kend my egter even zo
nauwkeurig, en zorgd even zo Zeker en Vaderlyk voor my, als of ik het eenigste
Werk uwer Handen was. Myn Lighaam en myne Ziele hebben eenen invloed op
den geheelen onuitmetelyken t'zamenhang van de Waereld der Lighamen en der
Geesten. Ach help my in mynen Stand zo goed te zyn, als 't my volgens dezen
Stand mogelyk is. Gy hebt my tot Gelukzaligheid en tot uwe Eere beryd! Eere zy
God in alle plaatzen! Hy zal ook my van allen kwade verlossen, en my uithelpen tot
zyn Hemelsch Koningryk.’
‘HET is goed, dat gy daar aan Vast houd, en trekt ook uwe hand van dit niet af. Want
wie God vreest, die ontgaat dat al. Predik. 7. vs. 18. Dit mogt ik aldus verstaan:
Vereenig allerly goede Handelingen en Vergenoegingen zo veele gy kund met
malkander, zo als u van Tyd tot Tyd daar toe gelegenheid voorkomt: Waar gy
Voordeelen voor uw eeuwig Geluk verkrygen kund, trek daar dog uwe Hand niet
van af: Kund gy daar by, of daar neven en vervolgens ook u tydelyk Geluk maken,
wel aan, verzeker u dan ook van 't zelve: Dog de Vroomheid zy altoos uwe Leidsterre
en uwe Bevreediging.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

100

Kort Begrip der Grondwaarheden van den Christelyken Godsdienst,
door Theodorus Vermeer. Oudste Bedienaar van 't H. Euangelie
in de Nederduitsche Gemeente der Stad Batavia. Te Utrecht by
G.v.d. Brink Jansz. 1779. Behalven het Voorberigt, 56 bl. in octavo.
Het Eerwaerde Collegie van Curatoren en Scholarchen der Stad Batavia, door de
loflyke schikkingen der Regering van Nederlands Indië, vermeerderd en verbeterd,
dat zyne eerste vergadering gehouden heeft, op den 6 December 1777, is terstond
bedacht geweest, op het opstellen van een kort begrip van den Christlyken
Godsdienst, by een besluit der Hooge Regeringe gevorderd, behelzende de
eenvoudigste en noodzaeklykste waerheden, naer den eisch en de vatbaerheid van
de inwooners dier Landen; om, zo in de Nederduitsche als Maleitsche tael, tot
gebruik der schoolen, en verder van andere onkundigen, te kunnen dienen. In
beantwoordinge aen dat pryswaerdig oogmerk, heeft de Eerw. Vermeer, een Medelid
van dat Collegie, volgens den aen hem opgedragen last, het hier bovengenoemde
Geschrift vervaerdigd. Hy heeft vervolgens een Exemplaer van dit zyn Werkje aen
den Boekhandelaer van den Brink Jansz. gezonden, om het zelve, zo 't der moeite
waerdig geoordeeld wierd, ter drukperse te leggen; waertoe ook deze voorts
beslooten heeft; als oordelende, dat het hier te Lande insgelyks met vrucht gebruikt
zou kunnen worden: welk oordeel wy geenszins afkeuren. - 's Mans Geschrift behelst
toch, over 't geheel, op een vry duidelyken leertrant, ene beknopte ontvouwing van
de voornaemste Godsdienstige waerheden, zo ten opzichte van 't kenlyke als van
't betrachtlyke, naer de algemene leiding der Lere onzer Nederlandsche Kerke; met
nevensgaende Morgen- en Avond-Gebeden, mitsgaders Gebeden voor en na het
Eten. 't Is uit dien hoofde, zo 't al van geen uitgebreider gebruik worde, althans een
nuttig Huisboekje, waervan de Leden der Kerke zich, in de byzondere onderwyzing
der hun toevertrouwde Jeugd, op ene leerzame wyze kunnen bedienen.
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J.Ch. Biel Novus Thesaurus Philologicus, sive Lexicon in LXX et
alios Interpretes et Scriptores Apocryphos V.T. Ex B. Autoris MS.
edidit ac praefatus est E.H. Mutzenbecher. V.D.M. Eccl. Luth.
Hagan. Pars Secunda Z-O. Hagae Comitum, sumtibus J.A. Bouvink
1779. In octavo f. maj. 466 pp.
Uit het gene wy, nopens den aert, de nuttigheid, de schikking en de uitvoering van
(*)
het Werk, by de afgifte van het eerste Deel gezegd hebben , heeft men genoegzaem
kunnen afnemen, dat het ten hoogste te waerderen zy. Ook heeft het, gelyk wy
zedert verstonden, de algemene hoogachting van alle de genen, die zich ernstig
op dezen tak van Oefening toeleggen, verworven. Men ziet des met vermaek den
nyvren voortgang der uitgave van een Werk, dat zo veel oplettendheid in 't drukken
en nazien vordert; en verneemt met veel genoegen, dat men staet maekt het gehele
Werk te zullen volvoeren, en het derde of laetste Deel nog in dit Jaer af te leveren;
waer mede aen veler verlangen, spoediger dan men wel verwacht had, voldaen zal
worden.

Natuurlyke Historie, of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten
en Mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met
naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede Deels Elfde Stuk. De kruiden.
Te Amsterdam by de Erven van F. Houttuyn, 1779. Behalven den
Bladwyzer 456 bladz. in gr. octavo.
By een vervolg van de beschryving der Samenteelige Kruiden, in 't voorige Stuk
aangevangen; komt in dit gedeelte een verslag van de Manwyvige Kruiden, der
geenen, wier Bloemen de Meeldraadjes, of op den Styl, of op eenigerleie manier
daarmede samengevoegd hebben. Voorts van de Eenhuizige Kruiden, die Manlyke
en Vrouwlyke Bloemen, van elkander afgezonderd, op eene zelf-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroeff. I. Deel, bl. 293.
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de Plant voortbrengen. Wyders der Tweehuizige Kruiden, die de Manlyke en
Vrouwlyke Bloemen op byzondere Planten hebben. En ten laatste der Veelwyvige
Kruiden, welken Tweeslachtige, en bovendien Manlyke of Vrouwlyke Bloemen, 't
zy op ééne of byzondere Planten hebben, en dus één-, twee- of driehuizig zyn.
Hier mede heeft de arbeidzaame Dr. Houttuyn zyne beschryving der Kruiden,
volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus, voltrokken; welken arbeid de
Liefhebbers der Kruidkunde, van wegens 's Mans oordeelkundige oplettendheid in
't algemeen, en van wegens zyne juistheid in 't aftekenen veeler zeldzaame Kruiden
in 't byzonder, eenpaarig dankbaar erkennen.
Volgens zyne Opgave, beloopt het getal der beschreeven Geslachten, omtrent
twaalfhonderd, en dat der soorten verscheide duizenden; waar mede echter, gelyk
hy zegt, de beschryving der Planten niet volkomen geeindigd is. Zyn Ed. naamlyk
heeft zig by den aanvang, ten opzigte van de Klassen der Planten, bepaald voor
(*)
cene verdee ing in tien Klassen , waarvan 'er nog slegts vier. te weeten, die der
Palmboomen, Boomen, Heesters en Kruiden, voorgesteld zyn; des 'er nog zes
overblyven. Om den Leezer hiervan, by voorraad, eenig verslag te geeven, en hem
dus onder 't oog te brengen, wat men nog te verwagten heeft, deelt hy ons, by
manier van Naberigt, mede, eene opgave deezer Classen, met de tot ieder
behoorende Geslachten. Naar die opgave behelzen deeze zes Classen nog maar
168 Geslachten; waar uit onze Kruidkundige Schryver afleidt, ‘dat het slot van de
beschryving der Planten, na het tegenwoordige, niet meer dan twee of drie stukken,
van maatige grootte, zal beslaan.’ - Wat de verdere laatere ontdekkingen van Kruiden
aangaat, zyn Ed., zig inzonderheid bepaalende tot het Samenstel van Linnaeus,
heeft te minder kunnen goedvinden, om zig daarover uit te laaten, om dat hy tog
van zeer weinigen dier Kruiden eene beschryving zou kunnen opgeeven, als waar
toe nog nadere berigten vereischt worden: des hy daarmede noch aan 't verlangen
der Lief hebberen, noch aan zyn oogmerk en manier van behandeling der Natuurlyke
Historie, voldaan zou hebben. Inmiddels echter hegt hy,

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letter. Oeff. III. D. bl. 118, 119.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

103
aan dit Naberigt, als eene Proef dier laatere onderzoekingen, eene beschryving van
den Oostindischen Broodboom, welke, schoon al vroeger eenigzins bekend, nogthans
in onze dagen eerst met de vereischte naauwkeurigheid waargenomen en
beschreeven is; waarvan ons de Heer Houttuin in deezen een omstandig berigt
mededeelt. - Wy zouden te breed uitweiden, wanneer wy van dit merkwaardig berigt
een uitvoerig verslag wilden geeven; en eene sterke inkorting zou 'er den Leezer
geen genoeg zaam volledig denkbeeld van verleenen. Uit dien hoofde zien wy 'er
van af; en verkiezen veel eer, om nog een staaltje uit dit stuk aan de hand te geeven,
hier toe ééne der soorten, van eene gemeenlyk min geagte Plant, in welker voordragt
nog al eenige opmerkenswaardige by zonderheden voorkomen. Zy behoort tot het
Geslacht der Brandnetels, welks algemeen kenmerk de Autheur dus omschryft.
‘De Mannelyke Bloemen hebben een vierbladigen Kelk, en in deszelfs midden
een Bekerachtig Honingbakje. De Vrouwelyken een tweekleppigen Kelk, met een
enkel glanzig Zaad.’
Zyn Ed. beschryft voorts achttien soorten van dit Geslacht, welken hy in twee
Rangen, te weeten, Paarbladigen en Overhoeksbladigen onderscheidt. - Onder die
van den eersten Rang brengt hy, als eene vyfde en zesde soort, de Brandenetel
met gepaarde ovaale bladen, en die met gepaarde hartvormige bladen, en dubbelde
trosjes, waar omtrent hy ons de volgende waarneemingen mededeelt.
‘Dit zyn de gemeene Brandenetels, door geheel ons Wereldsdeel, tot in Lapland
en Rusland bekend en de laatste mogelyk wel het allergemeenst Onkruid in Europa,
(*)
zo HALLER oordeelt . Ik ben van dat gevoelen niet, en denk, dat veele andere
Onkruiden, ten minste wat ons Land betreft, in grooter menigte van zelf voortkomen.
Aan de Wegen, naamelyk, op Velden, Akkers en in Tuinen, zal men, by voorbeeld,
meer Planten van Varkens-Gras, Kruiskruid en Stekels aantreffen, dan Brandenetels.
't Is ondertusschen zeker, dat zy in veele Haagen en Wildernissen het ander

(*)

Polychresta Planta in nostro Orbe vulgatissima. Helv. inchoat. II. 286.
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Onkruid verdrukken, en dus als den baas speelen, opschietende tot eene ongemeene
hoogte.
De Kleine Brandenetels, die het felst branden, zyn in de Tuinen gemeenst,
komende tusschen het gezaaide en andere Planten voort. Deeze vallen veel laager,
het Loof is groener en de Bladen zyn ronder. Zy hebben Mannelyke en Vrouwelyke,
of onvrugtbaare en vrugtbaare Bloempjes aan byzondere Trosjes, op eene zelfde
Plant. Men vindt ze die bont van Blad zyn, en met andere Verscheidenheden. De
Groote Brandenetels bereiken, op sommige plaatsen, eens Mans langte of meer.
Het Loof is graauwer, ruiger, met puntiger Bladen: de Steng vierkant en ook bezaaid
met Stekeltjes, die, op 't aanraaken, de Hand of andere Lighaamsdeelen brandden,
even als in de Kleine soort. Men vindt ze met roodachtige Stengen: ook komen 'er
andere Verscheidenheden van voor. Zelfs zyn 'er gevonden, die niet branden, dat
mooglyk van Ouderdom, of door eenig ander toeval zal ontstaan. Gemeenlyk hebben
sommigen van deeze Groote Netelen Mannetjes-, anderen Wyfjes-Bloemen,
weshalve men ze Tweehuizig noemt: doch daar zyn ook Planten van gevonden,
die zo wel de eene als de andere hadden, en dus Eenhuizig waren. De Mannelyke
Bloem heeft vier of vyf Meelknopjes, die op 't aanraaken open springen; de
Vrouwelyke bevat het Vrugtbeginzel van een Eyrond gespitst, glanzig Zaad. De
Stempel is met ruige Haairtjes straalswyze gepluimd.
De oirzaak van de Jeukt en Vnurigheid, somtyds met Blaaren oploopende in der
Menschen Huid, heeft bezigheid verschaft aan voornaame onderzoekers der Natuur.
HOOKE en LEEUWENHOEK, die Kristallyne Pyltjes waarmede de Bladen der
Brandenetelen bezaaid zyn, door 't Microskoop waarneemende, bevonden, dat
dezelven aan 't end spits waren, doch ieder voortkwamen uit een Blaasje, met Vogt,
in de Opperhuid van het Blad zittende; welk Vogt, dat zy onderstelden zeer scherp
te zyn, in het Pyltje doorging. Dit was genoeg, om de Wereld te doen vaststellen,
dat dit Vogt, 't welk VALISNIERI by Sterk Water vergeleek, in de Wondjes, door de
Pyltjes gemaakt, uitgestort wierd: doch na hun heeft de schrandere BONANNI getoond,
dat de Pyltjes aan 't end volkomen geslooten zyn; des hy beweert, dat
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(*)

zulks geen plaats kan hebben . Zelfs bevondt hy, dat het gedagte Vogt, alleenlyk,
door drukking, in het onderend van 't Pyltje doorging, en niet langs hetzelve voortliep,
gelyk men anders zou mogen denken. Ook nam hy waar, dat oude Pyltjes, waarin
(†)
het Vogt geheel opgedroogd was, zo wel als de anderen, brandden . 't Is my daarom
waarschynelyker, dat dit Vogt tot voeding van de Pyltjes diene, en dat de prikkeling
der Zenuwtepeltjes van de Huid, door dezelven, de Jeukt en Vuurigheid te weeg
brenge. Dit is dan ook de reden, dat men, een Brandenetel onbeschroomd
(§)
aanvattende, daarvan geen nadeel heeft. Men oppert hier tegen , dat drooge
Brandenetels de Huid niet branden; doch dan hebben zekerlyk die Pyltjes haar
stevigheid en kragt verlooren. Immers maar slap geworden, zonder droogen, branden
zy ook niet, en dus heeft men dit Onkruid, 't welk het Vee anders onaangeroerd laat,
in Sweeden, sedert veele Jaaren reeds, tot Beestenvoeder begonnen te gebruiken,
agtende zulks het gezondste en beste voor de Melkbeesten. De groote Netels
worden in Wermeland in Augustus vergaderd, en naderhand, het Vee in huis zynde,
in Water gekookt met het Nat aan de Runders gegeven. Dus heeft men ook
(**)
bevonden, dat de kleine Netels den Schaapen zeer wel bekomen . Het Zaad, tot
een Handvol, tweemaal 's daags, onder Haver gegeven, maakt de Paarden glad
(††)
van Huid .
Voorts zyn de nuttigheden der Brandenetels, die men

(*)
(†)

(§)
(**)
(††)

Microgr. curiosa. p. 76. Fig. 75.
Het luidt derhalven zeer Grootspraakig, wanneer de Heer MARTINET verhaalt, dat de Pyltjes
van boven in een open puntje eindigen, waaruit, by de aanraaking, het Vogt spat. Catech der
Nat. IV. D. bl. 321. Zyn Ed. zal, geloof ik, de eerste zyn, die zulks gezien heeft! En het is,
volgens de gezegde Waarneemingen, onmooglyk.
Eas Vesicas Liquori tribuas, cum siccae Urticae non urant. HALL. Helv. inch. II. p. 287. Vid
LUETTARD Mem. de Paris 1751. p. 350. Octavo p. 534.
Sweedsche Verh. 1747. p. 86.
Semen Avenis additum, ad Manipulum, bis in die, Equos reddit luculentos. HALL. ibid. ex
Oecon. Pat. N. 35.
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in 't Latyn, wegens de gedagte Eigenschap, Urticae, in 't Fransch Orties, in 't
Engelsch Nettles en in 't Hoogduitsch Brennesslen noemt, wereldkundig. Oudtyds
bediende men zig, tot wellust, van zekere Geesseling met dezelve, Urticatio
genaamd, welke in onze Dagen nuttig bevonden is, in Verdooving van Gevoel en
Lammigheden. De geheele Plant en derzelver Sap, of ook de Wortels, gekookt en
uitwendig opgelegd, dienen om veelerleie Bloedvloeijingen te stempen. Tegen 't
Neusbloeden steekt men 'er een Prop van in de Neus. Het uitgeperste Sap, tot twee
Oncen ingenomen, heeft een overmaatigen Stonden-vloed beteugeld. Het Afkookzel
is van een openende, afzettende hoedanigheid, inzonderheid tegen het Blaauwschuit
dienstig. De Wortels worden tegen de Geelzugt aangepreezen. Het Zaad is zo heet
van natuur en scherp, dat de Ouden het voor vergiftig hielden. Door een overmaatig
gebruik van het zelve zou een Teeringachtige Koorts ontstaan zyn. Niettemin wordt
het, in Honing gekookt, tegen verscheide Borstkwaalen geroemd, alzo het de loozing
van Fluimen en Etter kragtig bevordert. Ter veelheid van een Once gebruikt, heeft
(*)
het de overtollige vettigheid weggenomen .
Van de kleine Netelen is meest het Kruid, van de Grooten ook de Wortel en het
Zaad, in Medicinaal gebruik. Het jonge Loof wordt, in 't vroege Voorjaar, in Sweeden
overal als Kool gekookt, en tot Spyze gebezigd, zegt LINNAEUS. CELSUS, en andere
oude Artsen, hebben de Brandenetels aangepreezen, als een zeer gezond Voedzel,
den Afgang en Waterloozing bevorderende, en de Borst verzagtende; niet minder
dan Spinagie, Porselein en dergelyke Kost. De Kuikens der Kalkoenen, die geen
Gort verdraagen kunnen, houdt men gezond, met jonge Brandeneteltjes, onder hard
gekookt Wit van Ey fyn gehakt. Dat men van den Bast der Groote Netelen zo wel
Doek kan weeven als van de Hennip, is door Ondervindingen blykbaar. De Ingeze-

(*)

Bressl. Saml. Feb. 1718. De Italiaanen zouden zulks de al te vette Kinderen, met vier Oncen
Honing, ingeeven. ETTMULL. Diss. de Corpulentia nimiâ. Leipz. 1681. doch dit schynt wat
onveilig.
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tenen doen zulks, zo wel in de Noordelyke deelen van Europa, als door geheel
Siberie, tot op de Eilanden beoosten Kamtschatka. LOBEL wist, voor tweehonderd
Jaaren reeds, dat men in Indie, te Calicut en te Goa, van de Schorsen van allerleie
Netels, langen tyd in Water geweekt, een soort van fyn Lywaat maakte, 't welk in
(*)
Europa vertierd werdt . Dus is de oirspronk van het Neteldoek, dat uit Oostindie
komt, niet verre te zoeken. Weinigen, mogelyk, zullen ooit gedagt hebben, dat dit
van Brandenetels gemaakt worde. 't Geen men nu onlangs, omtrent den aanvang
van 't Jaar 1779, hier te Lande daarvan opgegeven heeft, is derhalve niets byzonders.
(†)
SCHAEFFER bereidde 'er goed Papier van . De Wortel, in Water met Aluin gekookt,
verwt het Garen geel. Ook zou het Staal, in Brandenetelen-sap gebluscht, zagter
en smeedbaarer zyn dan anders. Den stank van een Lyk, welk over Huis staat, kan
men wegneemen, door een rykelyke veelheid van dit Onkruid in 't Vertrek te
(§)
strooijen ’.

Catechismus der Natuur, ten gebruike van Kinderen, door Taco
Brans Junior, Phil. Stud. Met een ophelderend koperen Plaatje.
Tweede Druk. Te Amst. by M. de Bruin, 1779. 102 bl. in 8vo.
De alom bekende, en met eene in ons land gadelooze graagte gekogte, Catechismus
der Natuur van den Eerw. MARTINET, is de aanleidende oorzaak van het Werkje 't
geen wy thans aankondigen. De Heer BRANS hadt, de uitgestrektheid en kostbaarheid
des gemelden Werks in overweeging neemende, beslooten, den Kinderen en Lieden
van gering vermogen, een Stukje, hunner voegende, ter hand te stellen. - Zyn taak
was reeds volvoerd, toen hy uit de Nieuwspapieren, en in het vierde Deel van
MARTINET, vernam, dat deeze Heer de hand aan

(*)
(†)
(§)

LOBEL Kruidboek. Antw. 1581. p. 617.
Versuche von Papiermachen. Regensb. 1765.
Dit, waarvan ik zelf, meer dan eens, ondervinding heb gehad, bewyst, dat zy een
aanmerkelyken zuuren Damp uitgeeven, gelyk het Gras en meer andere Kruiden, afgesneden,
doen.’
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een dergelyk onderwerp zou slaan. - Dit deedt hem besluiten zynen arbeid te rugge
te houden; dan een zyner goede Vrienden porde hem tot de Uitgave aan, niet
twyfelende, of men zou in het Werk van den eenen voorwerpen en verhandelingen
aantreffen, welke men te vergeefsch by den anderen zou zoeken.
Het is verdeeld in Zeven Hoofdstukken. I. Over de Natuurkunde in 't algemeen.
Het Uitspanzel, de Sterren, Zon en Planeeten. II. Van den Loop der Hemellichten.
III. Van de Lugt en de Lugtverhevelingen. IV. Van het Vuur, het Water en de Aarde.
V. Van het Ryk der Dieren. VI. Van het Ryk der Planten. VII. Van het Ryk der
Mineraalen.
Iet nieuws, iet uitgebreids, in een Werkje van deezen aart, te vorderen, zou te
veel geëischt weezen, en niet beantwoorden aan het oogmerk waar toe het is
ingerigt. Genoeg, wanneer het de behandelde Onderwerpen in een onderscheiden
en klaar licht voordraagt, op eene wyze geschikt naar de vatbaarheid der Kinderen:
en deezen lof zal den Schryver niet geweigerd kunnen worden. - Eene andere
schikking zou, misschien, meer naar de algemeene vatbaarheid geweest zyn. Gemeenzaamer tog zyn de Menschen met de voorwerpen, die ons en van naderby
omringen, de Drie Ryken der Natuure bieden zich eer aan de opmerking der
Kinderen, dan de Hemelsche Lichten, en derzelver beschryving kunnen zy
gemaklyker bevatten. Het bygevoegde Plaatje komt hun, 't is waar, te hulp: doch
hoe duidelyk hoe eenvoudig dit ook moge voorkomen aan eenigzins geoefenden;
het valt den Kinderen bezwaarlyk, zich daar van denkbeelden te vormen: en dit, in
den aanvang van een Werkje, ontmoetende, zal hun, mogelyk, tegen 't zelve als
onverstaanbaar doen opzien: daar zy, van 't eenvoudige, tot het meer zamengestelde,
opgeleid, zich verheugen over eene ongemerkte vordering. - Dan het vertier, daar
wy reeds een Tweeden Druk voor ons hebben, wyst uit, dat deeze Catechismus,
by onze Landgenooten wel ontvangen wordt.
Laaten wy onzen jongen Leermeester en zynen Leerling hooren over de
Vuurverhevelingen.
Vr. Wat is de BLIXEM?
A. Ik heb u gezegd, dat de warmte der Zonne ook
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olieagtige, zwavelagtige en salpeteragtige stoffen uit het Aardryk optrekt; deze stoffe,
in de bovenlugt en wolken vergaderd en in brand geraakt zynde, doet, met een
vreeslyk geweld, de wolk, in welke zy als opgeslooten is, van een barsten, en schiet
daar uit met eene verbaazende snelheid, of naar de Aarde of op zyde, of ook naar
de hoogte, als een schitterende vlam, die overal doordringt, alles verplettert,
verbrandt en verteert, wat die ontmoet; dit vuur schiet doorgaans al slingerende, en
als een straal uit de wolk, waarom het een Blixemstraal genoemd wordt.
Vr. Wat is DONDER?
A. Dat sterke geluid en gedreun, het welk den Blixem verzelt, en door het barsten
van de wolk veroorzaakt wordt.
Vr. Hoe komt het dat de Donderslagen zomtyds zo lang aan een duuren, of men
verscheiden slagen hoorde, terwyl men maar eenen Blixemstraal ziet?
A. Wanneer de Blixem uit de wolk schiet, rolt de slag van den Donder door de
Lucht, en de te rugkaatzing en afstuiting van dit geluid op de ongelyke wolken,
veroorzaakt die langduurige dreuning: zelfs in Landstreeken, daar veele Bergen
zyn, kaatzen deze Bergen het geluid des Donders ook af; waarom doorgaans daar
de slagen veel langer duuren.
Vr. Heeft de DONDER ook zo verschriklyke uitwerkingen als de Blixem?
A. Neen; gelyk de schoot van een Snaphaan of Canon schade doen kan, maar
geenzins deszelfs slag, zo is 't ook met den Donder gelegen.
Vr. Hoe komt het dat de Donder dikwyls een geheele poos tyds, naa het Licht
van den Blixem, gehoord wordt?
A. Door den verren afstand: het Licht komt veel schielyker tot ons dan het Geluid,
dit kunt gy zien, wanneer gy op een wyden afstand een Snaphaan ziet afschieten,
zult gy eerst het vuur of de vlam van het Buskruid zien, en een poos tyds daar naa
eerst den slag hooren. Hoe schielyker wy nu den Donderslag op het zien van den
Blixem hooren, hoe digter het onweer by ons is; en wanneer wy het Blixemlicht en
den Donder te gelyk zien en hooren, is die onweersbui digt by ons, en wy in groot
gevaar.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

110
Vr. Maar menigwerf zien wy het Blixemvuur, zonder dat wy een slag daar op hooren
volgen; hoe komt dat?
A. Dit is een ander vuur, en wordt Weerlicht genoemd. Dit ziet men veeltyds by
warme Zomerdagen, wanneer de Zon onder is; het zelve ontstaat, wanneer de
Zwavelagtige uitwaassemingen in en Dampkring in brand raaken, eer die in wolken
vergaderd en opeengepakt zyn, waarom wy ook doorgaans op dien avond de
flikkeringen van het Weerlicht by eene heldere en klaare Lucht zien. Door het
Weerlicht, als ook door den Blixem, wordt de Lucht gezuiverd, en de gantsche Natuur
verfrischt, waarom zy ongemeen nuttig en allernoodigst zyn.
Vr. Ik ben begeerig nu iets van de DWAALLIOHTJES te hooren; is dat ook al een
natuurlyk verschynzel?
A. Zekerlyk; die kleine Lichtjes, of Vlammetjes, zyn niet dan kleine wolkjes van
vetagtige en zwavelagtige uitwaasemingen, die in brand raken, en door den wind
digt aan den grond heen en weder gedreeven worden: waarom die vlammetjes
Dwaallichtjes genoemd worden.
Vr. Ik heb wel gehoord dat het Spookeryen waren, en dat zy daarom Dwaallichtjes
genoemd worden, om dat zy de Reizigers door hun Licht van den weg doen
afdwaalen, en in slooten of moerassen leiden; ook ziet men dezelve veel op de
Kerkhoven, als wanneer men zegt dat zy iemands dood voorspellen?
A. Dit zyn bygeloovige zottepraatjes; echter is het wel gebeurd, dat Reizigers, die
van den weg afdwaalden, op dat Licht afgaande, in slooten of moerassen geraakt
zyn: met dit al is het een natuurlyk verschynzel; want, dewyl het vuile water en de
stinkende grond van veele slooten en moerassen zwavelagtige en vette dampen
uitwaassemen, is het ligt te begrypen, dat men daar de meeste Dwaallichtjes ziet:
het zelfde heeft plaats op de Kerkhoven, alwaar de grond door de verrotting der
Lyken zoortgelyke dampen uitwaassemt?
Vr. Zeg my nu wat het Noorderlicht is?
A. Een vuurig verschynzel, dat zich somtyds in het Noorder gedeelte des Hemels
by avond of by nagt vertoont, onder verschillende gedaanten, nu eens helder en
wit op dezelfde plaats blyvende; dan eens met puntige witte straalen naar de hoogte
schietende, somtyds vuurrood het gansche Noorderdeel des Hemels beslaande,
somtyds met flikkeringen het Weerlicht niet ongelyk,
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onophoudelyk door de Lucht zweevende; doch niet lang onder eene gedaante zich
vertonende; indien het heel sterk zich vertoont, lopen de stralen van het Noorderlicht
in het middelpunt des Hemels tot elkander toe. Veeltyds volgt daar Regen of harde
Wind op.
Vr. Waar uit heeft het zyn oorsprong?
A. Dit is tot nog toe onzeker; alleen kap ik u daar van zeggen, dat het zich
meesttyds in den winter vertoont; echter hebben wy in dezen zomer het alreeds
verscheiden malen zeer zwaar gezien.
Vr. Wat zyn verschietende of vallende STERREN?
A. Dit verschynsel wordt ook door de zwavelagtige uitwaassemingen veroorzaakt,
welke, in kleine Wolkjes vergaderd, en in brand geraakt zynde, nedervalt, en verschilt
in niets anders met het Weerlicht, dan daar in, dat het Weerlicht schielyk en dit
verschynsel langzaam afbrandt, waardoor het een afgestoken vuurpyl niet ongelyk
is.

Leevensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche
Mannen en Vrouwen. Uit Egte Stukken opgemaakt. Zesde Deel.
Te Amst. by P. Conradi. Te Harl. by. V. van der Plaats, 1779, 398
bl. in gr. 8vo.
Een dertiental treedt, in dit Zesde Deel der Leevensbeschryvingen, ons onder de
oogen: naamlyk Graaf WILLEM DE II; RUDOLFUS AGRICOLA; JACOBUS GOLIUS; JAN FRANS
DOUWEN; MARIA DE II; KORNELIS DREBBEL; Graaf FLORIS DE V; ALBERT DURER;
FRANCISCUS JUNIUS; PIETER DE HUBERT; MARIA LOUISA; WILLEM DE I en WILLEM DE IV.
't Zelfde, 't geen wy meermaalen ten opzigte deezer Leevensbeschryvingen, by de
voorgaande Stukken opmerkten, zouden wy hier mogen herhaalen. De wyze van
uitvoer blyft zichzelve gelyk. Om, derhalven, niet tot herhaaling te vervallen, zullen
wy thans alleen ten voorbeelde, gelyk wy uit de andere Deelen gedaan hebben,
één Personnaadie kiezen; en valt hier, kortheidshalven, onze keus op KORNELIS
DREBBEL; van wien wy het volgende verslag aantreffen.
‘De fraaie vindingen, welke deezen vernuftigen Vaderlandschen Wysgeer worden
toegeschreeven, doen hem
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eene plaats verdienen, onder de voornaame Mannen van Nederland. Alkmaar was
zyne Geboorteplaats; hier kwam hy ter waereld in de Jaare 1572. Wie hy tot Ouders
gehad hebbe is niet gebleeken: zeker is het dat zy van meer dan gemeen aanzien
geweest zyn: dewyl bekend is, dat onze Kornelis een Broeder hadt, die van wegen
de Stad Alkmaar zitting hadt in de Vergadering der Algemeene Staaten. Al vroeg
liet Drebbel een overheerschende zugt tot de Wysbegeerte blyken; hier in oefende
hy zich zo vlytig en maakte zulke vorderingen, dat de vermaardheid zyns naams
doordrong tot in het paleis van Keizer Ferdinand den II, dien de ongemeene
begaafdheden van den vernuftigen Hollander bewoogen, om zynen Zoon aan
deszelfs onderwys te vertrouwen. Van deezen aanzienlyken post kweet hy zich met
zo veel yver en trouwe, en met een zo goeden uitslag, dat de Keizer, hem een blyk
zyner gunste willende schenken, Drebbel onder het getal zyner Raaden aannam.
Dus in blaakende gunste by den Keizer staande, bleef de fortuin hem gunstig, tot
dat hy den ouderdom van acht- en veertig Jaaren hadt bereikt; thans scheen die
wispeltuurige Vrouw hem den rug toe te keeren. Toen Frederik, Keurvorst van de
Paltz, toenmaals Koning van Boheme, de Stad Praag bemagtigde, wierden veele
van des Keizers Raaden gevangen genomen en ter dood gebragt. Drebbel wierd
in de gevangenisse geworpen, en van alle zyne goederen beroofd; doch, door
tusschenspraak der Algemeene Staaten en des Konings van Engeland, verkreeg
hy zyne vryheid; zedert vertrok hy na Engeland, aan welks Koning hy ten geschenke
werd gezonden. Drebbel, den Vorst zyne erkentenis willende betuigen voor het
aandeel in de wederbekoming zyner vryheid, deedt hem een geschenk van een
glaazen bol, in welken hy, door de kragt der vier hoofdstoffen, eene altoos duurende
beweeging veroorzaakte. Op deezen bol, kon men, in den tyd van vier- en twintig
uuren, waarneemen, alles wat in het tydverloop van een Jaar op de Aarde voorvalt,
en aldaar alle jaaren, alle dagen, alle uuren, den loop der Zonne, der Maane, der
Planeeten en der Starren opmerken. Door middel van deezen zelfden bol kon men
begrypen, waar in de koude bestondt; welke de oorzaak zy der eerste beweeginge;
welke de oorzaak zy der Zonne; hoe dezelve den Hemel, alle de Starren, de
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Maan, de Zee en de Aarde in beweeging houde: welke de oorzaak zy van den Eb
en Vloed, van den Donder, Blixem, Regen, Wind en hoe alle dingen groeijen en
toeneemen, enz. Breedvoerig heeft Drebbel alle deeze verschynzels en derzelver
oorzaaken en uitwerkzels ontvouwd, in zyn Werk de Eeuwigduurende Beweeging
genaamd.
Behalve deezen Bol, vervaardigde hy een Schip, waar mede men onder water
kon roeijen, van Westmunster tot aan Greenwich, en zelfs nog verder, indien men
daar toe lust hadde. Daarenboven konde men in dit Schip, zonder behulp van kaars
of lamp, zien, en in een boek leezen. Verscheide Jaaren naa den dood van Drebbel,
heeft men nog dit Schip zien leggen aan den oever van den Theems. Hy wist zekere
werktuigen te vervaardigen, om den Regen, de Donder en het Weerlicht zo natuurlyk
na te bootzen, als of dezelve onmiddelyk van boven uit de lucht kwamen. Door
middel van andere werktuigen wist hy eene koude voorttebrengen, gelyk aan de
Winterkoude. Op verzoek des Konings, nam hy hier van eens de proef in de Zaal
van Westmunster, daar hy, op een zomerschen dag, eene zo felle koude deedt
ontstaan, dat de Koning en de Hovelingen, die hem vergezelden, genoodzaakt
waren, zich van daar te begeeven. Met een ander werktuig, kon hy uit een Put of
Rivier eene groote menigte waters teffens omhoog brengen. Daarenboven verstondt
hy de kunst, om zelfs midden in den winter Eende- en Hoender-eyeren te doen
uitbroeden, zonder dat zy van Vogels gedekt wierden. Hy kende het geheim, om,
door behulp van zekere werktuigen, aan de oogen der aanschouweren allerlei
soorten van Schilderyen te vertoonen, zonder dat 'er iets weezenlyks voorhanden
was. Hy vervaardigde een glas in zulker voege, dat 't het licht eener kaarze, aan
het ander einde eener groote Zaale geplaatst, tot zich trok, en lichts genoeg van
zich gaf, om by 't zelve met gemak te kunnen leezen. Hy konde eene soort van
vlakken Spiegel maaken zonder eenige ruiten of facetten, welke het voorwerp, 't
geen daar voor wierd gehouden, zevenmaalen te rug kaatste, zo dat, wanneer men
zich daar in spiegelde, 'er zeven tronien gezien wierden.
Alle deeze en veele andere wonderstukken, te veele om ze op te tellen,
vervaardigde Drebbel door de ken-
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nis der Wysbegeerte, zonder dat hy de toevlugt nam tot de zogenaamde Toverkunde,
eene ydele en bedrieglyke Weetenschap. Hy stierf te Londen, in den Jaare 1634;
het twee en zestigste zyns ouderdoms’.
Het verwondert ons, dat deeze Leevensbeschryving, zo veele vindingen van
onzen Landsgenoot DREBBEL optekenende, waar onder 'er niet weinig voorkomen,
die, om begreepen te worden, vry wat opheldering zouden vorderen, met zyne
aantekening niet verwaardigt: hoe eenigen hem onder de Uitvinders der Microscopen
plaatzen, en met volkomene zekerheid hem de eer toekomt van den eersten
Thermometer vervaardigd te hebben. Hoe gebrekkig en onvolkomen dit zyn werktuig
ook mogt weezen, en in geene vergelyking komen met onze tegenwoordige
Thermometers, verdient de vinding daar van eene onderscheidende optekening.
De Abt NOLLET doet onzen Hollander regt, als hy schryft. ‘Dit voortreffelyk en ter
bevordering der Weetenschappen zo nuttig Werktuig, eenen ARCHIMEDES waardig,
ontving de Waereld, voor de eerste maal, uit de handen van een Boer in
(*)
Noordholland , DREBBEL genaamd.’

De Unie van Utrecht herdacht in eene Kerkrede over Ps. CXXIII.
b
1 . benevens eenige Geschiedkundige Byvoegselen, ten grooten
deele uit echte ongedrukte Stukken te samen gebragt, door A. 's
Gravezande, Bedienaar van 't H. Euang. te Middelburg, en Lid van
het Zeeuwsche Genootsch. der Weetensch. te Vlissingen. Te
Middelburg by P. Gillissen 1779. Behalven het Voorwerk en het
Register 277 bladz.
Reeds één- en anderwerf hebben wy proeven gezien van den lust des geagten
Opstellers deezer Kerkreden, tot het onderzoeken van 's Lands Geschiedenissen,
en van 's Mans bekwaamheid, tot het behandelen van

(*)

Zie NOLLET Nat. Lessen IV. Deel. II. St. bl. 573. &C. waar de Nederduitsche Vertaaler, op den
naam van Boer hem gegeeven, eene gepaste aanmerking maakt, en voorts uit de Kronyk
van Alkmaar de voornaamste byzonderheden, onzen DREBBEL betreffende, opgeeft.
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onderwerpen van die natuur; 't welk eigenaartig een gunstig vooroordeel voor dit
zyn Geschrift te wege brengt. En wy durven den Leezer verzekeren, dat hy zig, op
de leezing daar van, niet te leur gesteld zal vinden. Zyn Eerw. zyne Text beknoptlyk
afhandelende, en zyne Leerreden, naar de tydsomstandigheden, met
enewelgeschikte Toepassing sluitende, verleent ons, tusschen beiden, een geregeld
verslag, eerst van de omstandigheden des tyds, in welken de Utrechtsche Unie
getroffen werd, en vervolgens van 't voorgevallene, nopens het treffen en tekenen
der Unie zelve, met de gevolgen daar van. Men vindt 'er in, niet alleen eene
geschiedkundige voordragt van dit merkwaardige gedeelte van 's Lands Historie,
maar tevens oordeelkundige aanmerkingen over deeze en geene byzonderheden,
welken getuigenis draagen, van 's Mans oplettend en verstandig onderzoek.
Zommigen deezer aanmerkingen zyn in de Leerreden zelve ingevlogten; maar
anderen zyn 'er, by manier van aantekeningen, onder aan gevoegd. Vermits 'er
wyders, onder de aldaar beschouwde onderwerpen, ook eenige gevonden werden,
waaromtrent de Eerwaarde 's Gravezande nog wel iets breeder had te melden, dan
aldaar met welvoeglykheid geplaatst kon worden, zo heeft zyn Ed. nog eenige
byvoegzelen aan deeze Leerreden gehegt; welken ter nadere ophelderinge strekken,
zo van 't geene hier gemeld is, als van deeze en geene Stukken, waarvan hy gewag
(*)
gemaakt heeft in zyne Tweede Eeuwgedachtenis der Middelburgsche Vryheid .
Ter dier oorzaake mag men dit Geschrift ook eenigzins aanzien, als een Vervolg
van dat Werk, 't welk eene Historische aaneenschakeling der gebeurtenissen van
Middelburg behelst, waartoe ook de lotgevallen van andere Zeeuwsche Steden
betrekking hebben, gelyk ook de Zeeuwen in veele andere gebeurtenissen van ons
Land geen gering andeel hadden.
De Byvoegzels gaan over het ontzet der Stad Leyden, benevens de oprigting der
Hoogeschoole aldaar; in welke aantekeningen zyn Eerwaarde bovenal staan blyft,
op zulke byzonderheden, die de Zeeuwen betreffen. Verder deelt hy ons in dit
aanhangzel mede eenige nadere

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 168.
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waarneemingen nopens de inneeming van Zierikzee, en 't voorgevallene in die
omstandigheden; met eene nevensgaande aanmerking over de Pacificatie van
Gent. En zo ook wegens de Satisfactie, waarmede de Stad Goes, en het Eiland van
Zuid-Beveland, als mede de Stad en 't Land van Tholen, zig begeeven hebben,
onder het Stadhouderschap van Prins Willem van Oranje. By deeze Stukken, die
grootendeels tot de Zeeuwsche Geschiedenissen behooren, of vooral met
betrekkinge tot dezelven opgesteld zyn, en ter ontvouwinge of nadere ophelderinge
van etlyke voorvallen dienen, komt wyders eene Naamlyst der Leden, die op de
Nationaale Synode te Dordrecht, van den 2 tot den 18 Juny 1578, verscheenen zyn;
met een daarby gevoegd kort Historisch berigt van dezelven, zo ver ze tot kennis
van zyn Eerwaarden gekomen zyn. Hieraan volgt eene Bylage, nopens een Fransch
Geschrift, in den jaare 1578 uitgegeeven, getyteld Lettres d'Avertissement &c., en
ook in 't Nederduitsch gemeen gemaakt, onder den tytel van Brieven van
Advertissement, oft Waarschouwing, geschreven aan den Edeldom ende andere
Gedeputeerden van de Generale Staaten van de Nederlanden, by eenen Dienaar
van den Heere Don Jan van Oostenryk, met de antwoorden daarop dienende, enz.
Uit deezen Tytel, en de daarmede overeenkomstige opstelling der Brieven, zou men
gereedlyk afleiden, dat dit Tractaat behelst, eene daadlyke Briefwisseling, tusschen
de bovenaangeduide Persoonen, in 't laatst van 't jaar 1577 en 't begin van jaar
1578. Dan de oplettende 's Gravezande heeft al voor eenigen tyd de ongegrondheid
hier van opgemerkt; en nadere onderzoekingen hebben hem, gelyk hy in deezen
toont, in zyne gedagten nopens deeze brieven bevestigd. Agtervolgens het hier
gemelde, is 't genoegzaam blykbaar, ‘dat dit Werkje, in 't Fransch en Nederduitsch
te Frankfort 1578 gedrukt, bestaat uit de t'samenvoeging van twee Tractaaten; voor
eerst uit de herdrukte of nagedrukte Epitres Belgiques, te vooren afzonderlyk in 't
Fransch uitgegeeven, te Rheims 1577. - (Deeze Brieven zyn alle van de hand van
eenen Dienaar van Don Jan; doch 't is onzeker en zelfs twyffelagtig, of ze vooraf
wel ooit in geschrift waren afgezonden, eer ze te saamen gedrukt zyn, aan de daar
in genoemde Edelen, en anderen. Veeleer Schynt men te mogen ver-
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moeden, dat men de Epitres Belgiques, of het eerste gedeelte deezer Verzamelinge
hebbe te houden voor een Tractaat, briefswyze geschreeven, ter verschooninge
(*)
van Don Jan ; ten einde, onder die gedaante, de hysondere persoonen daarin
genoemd, te zeggen, 't geen men hun, met verscheiden oogmerken, onder 't oog
van 't gemeen, wilde zeggen.)
Dat wyders het andere gedeelte in de Frankfortsche uitgave by deeze Brieven
gevoegd, bestaat uit eene wederlegging dier Brieven, by wyze van Antwoorden, uit
ééne Pen; zoo dat de Antwoorden niet afkomstig zyn van die Edelen, Staaten enz.,
waaraan de Brieven voorkwamen te zyn gericht; maar dat alle die Antwoorden zyn
opgesteld, door eenen en denzelfden, maar tot nog onbekenden Schryver, die met
eenen doorgaanden, en aan zichzelven gelyken styl, achter elken Brief een Antwoord
heeft ingevoegd, en te Frankfort ter wederlegginge der gemelde Brieven in druk
uitgegeeven.’
Voorts behelzen deeze Byvoegzels nog een kort geschiedkundig berigt,
betreffende de Gemagtigden van Zeeland tot de Unie, te weeten Willem Roelsius,
Pieter de Rycke, Nicolaas Blanck, en Gaspar van Vosbergen. - Benevens
oordeelkundige bedenkingen, over het verschil in de onderteekening der Unie,
tuschen de oude afschriften en afdruksels naar de Copie Autenthiq van Lamzweerde,
en de oorspronglyke getekende Unie ter Secretary van den Raad van Staate
berustende, en op derzelver last in 1778 keurig gedrukt. - Mitsgaders eene
geschiedkundige opheldering, raakende de aanstelling van den Raad der nadere
Unie, welke omtrent 18 maanden bestaan heeft; en van die des Landraads wat
laater, in de plaats van den eersten, trapswyze, ontworpen en ingevoerd; die weder
een einde nam in 't Jaar 1584, met het verraaderlyk

(*)

Don Jan, bemerkende dat hy door de Wapenen geen voordeel kon bekomen, heeft zig
vermoedelyk, buiten andere listen, ook van dit middel willen bedienen, om de Gewesten te
verdeelen en van elkander te scheuren. Hier toe heeft men dan ook, gelyk de Eerw. 's
Gravezande insgelyks opmerkt, naastdenkelyk te brengen een ander Geschrift, getyteld
Remontrances aux habitans du Pays bas, pour les reunir au devoir de vrays et loyaux subjets.
Par Brechmus Damvis Seigneur de Historie. A Rheims 1578.
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omkomen van Prins Willem, toen men bedagt was op eene nieuwe Regeering, en
de verdere tydsomstandigheden nieuwe schikkingen te wege bragten. - In 't een en
ander Stuk vindt men verscheiden byzonderheden, die de Lief hebbers onzer
Geschiedenissen met genoegen zullen nagaan; ten welke gevalle de Eerwaarde 's
Gravesande hier ook ten laatste geplaatst heeft, de geheele Acte van Overyssel,
van 8 Maart 1580, waar mede die Provincie zig tot de Unie gevoegd heeft, welke
tot nog, dus in zyn geheel, door den druk niet gemeen gemaakt was.

Abregé de l'Histoire des Provinces Unies, des Pays-Bas. A Utrecht
chez G.v.d. Brink Jansz. 1772. Sans la Preface 346 pp. in 8vo.
By de Nederduitsche uitgave van dit Werkje, hebben wy 't zelve reeds als nuttig
(†)
aangepreezen ; te meer daar de Opsteller 't hoofdvereischte van een Kort Begrip,
te weeten van, met agterlaatinge van het overtollige, beknopt, en egter volledig te
zyn, zeer wel in 't oog gehouden heeft. 't Verdiende des, ter meerdere verspreidinge,
wel eene Fransche Overzetting; als by uitstek geschikt, om den Buitenlanderen te
meer gelegenheid te geeven, tot een gereeden weg, om de Geschiedenissen van
ons Vaderland, in derzelver samenhang, kortlyk na te gaan.

Uitgeleezene Gedagten van Paus Clemens XIV. (Ganganelli.)
Verzameld uit deszelfs Brieven en Redenvoeringen. Te Amsterdam
by Yntema en Tieboel 1779. Behalven het Voorwerk 184 bladz. in
octavo.
Meer dan eens hebben we gelegenheid gehad, om den Lezer het leerzame der
Brieven en Redenvoeringen van Paus Clemens XIV onder 't oog te brengen; des
wy derzelver nuttigheid overbekend mogen achten; en tevens vaststellen, hoe een
ieder ligtlyk kunnen begrypen, dat een Man van oordeel vele byzondere Stukken,
die hem bovenal opmerkenswaerdig voorkwamen, uit dezelven by een konde
zamelen. 't Zal derhalve niet

(†)

Zie Hedend. Vad. Lett. roef. VI. D. bl. 320.
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noodig zyn, de ene of andere proeve van deze Uitgeleezene Gedagten te berde te
brengen; 't zy genoeg te zeggen, dat de keuze, naer uitwyze van derzelver inhoud
en schikking, ten overvloede toont, dat de Verzamelaer hier in niet onbezonnen,
maer integendeel met een welberaden overleg, te werk gegaen zy; zo dat men in
het byeengebragte niets vinde, dan 't geen daedlyk uitmuntend, leerzaem en nuttig
is. - Ene meer byzondere opmerking vordert hier, onzes achtens, het bedoelde
dezer verzamelinge; waerom wy wat bepaelder zullen stilstaen op de Opdracht en
Voorreden voor dit Werkje geplaetst, welken ons desaengaende verslag geven.
Derzelver Schryver, een Protestant, zo als hy zelf uitdruklyk zegt, en, naer men
ons berigt, één der thans geachtste Leeraren onzer Nederlandsche Kerke, die zyne
Landzaten reeds meer dan eens op de vruchten van zynen weldenkenden Geest,
zo leerryk als aengenaem, vergast heest, draegt dit Stukje op aen de
Roomschgezinden van Nederland. Meermaels, gelyk hy te kennen geeft, vruchtloos
overleid hebbende, hoe hy zynen Roomschgezinden Landsgenooten, door zyne
pen, dienst zou kunnen doen, op ene wyze, welke geschikt was, om by hen invloed
te kunnen vinden; is het hem ten laetste, zo hy zich vleit, gelukt een weg te
ontdekken, langs welken hy zyn bedoelde zou kunnen bereiken. De Brieven en
Redenvoeringen van Paus Clemens XIV, waerdig om van Roomschen en
Onroomschen gelezen te worden, kwamen hem ten dezen opzichte by uitnemendheid
dienstig voor; overtuigd van derzelver nut, en bevroedende dat 's Pausen naem in
dezen krachtig kon medewerken; wenschte hy derzelver lezing en overdenking, ter
uitgebreider nuttigheid, ook onder de Leden der Roomsch-Catholyke Kerke hier te
Lande algemener te maken. Zulks bewoog hem, duchtende dat de kostbaerheid
van 't gehele Werk, in dit geval, by velen tot ene hinderpael mogte strekken, een
hulpmiddel daertegen aen te wenden, dat te gelyk ter betere bevorderinge van zyn
oogmerk kon dienen. Hy bepaelde zich des, om.... doch wy zullen liever des
Schryvers eigen woorden in zyne Opdracht laten volgen.
‘Op dat intusschen, zegt hy, door eenige uitgebreidheid en kostbaarheid, niemand,
die niet gewoon is veel boeken te koopen en te leezen, worde afgeschrikt van een
Werk, dat hem en zyne Kinderen tot een gezegend behoedmiddel tegen veel
vooroordeelen, en tot een leidstar tusschen ongeloof en bygeloof, zou kunnen
verstrekken, was er niets beter dan het voornaamste, dat hier toe dienen kon, dat
voor het begrip van Eenvoudigen en Kinderen het vatbaarste was, uit te zoeken,
en hun in een kort begrip en geschikte orde onder het oog te brengen. Ik stelde dit
aan hun, die de Nederduitsche Vertaaling bezorgd en bekostigd hadden, voor; ik
overtuigde hun gereedelyk van het nut, dat hier uit voor anderen zou kunnen spruiten,
en dit was genoeg. Ik ging dan aan het werk, en doorwandelde in de oogenblikken,
die ik daar toe
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kon afzonderen, deezen lusthof, telkens met een nieuw vermaak: ik zamelde bloemen
van een zeker zoort met alle zorgvuldigheid op, en schikte ze in deezen ruiker,
welke ik u heden aanbiede. Meer heb ik niet verigt, en minder kon ik ook niet, zou
ik eenigerwyze beantwoorden aan het genoegen en nut, dat ik by elke wandeling
genooten heb. Denkt toch niet, neen denkt niet, dat 'er een adder onder de bladen
verborgen, eenig toeleg op uw geloof mede vermengd is. Ik wil my in verstand nog
deugd met uwen GANGANELLI gelyk stellen; maar dit durve ik openlyk voor GOD en
Menschen betuigen, dat zyne oogmerken niet zuiverder in dit geval konden zyn,
dan de myne. Ik heb my, daarom, na vergelyking van den Franschen druk met de
getrouwe Nederduitsche Vertaaling in alles aan de laatste gebonden, behalven in
eenige weinige plaatzen, daar de vloeibaarheid van den Styl, of de duidelykheid,
eenige verandering scheen te vorderen; welke van te weinig belang zyn om aan te
stippen. Zorgvuldig heb ik my gewagt, van eenige plaatzen zoo uit hun verband te
rukken, dat ik door eene verminkte voorstelling u in denkbeelden zoude brengen,
die met de gedagten van CLEMENS niet overeenkwamen: zelfs heb ik my niet alleen
opgehouden by zuike steilingen waarin wy met u van één gevoelen zyn; maar ook
de zodanige ingevlogten, waaromtrent wy verschillen, op dat gy al de gedagten van
uw Opperhoofd zoudt weeten over een onderwerp, dat by u van gewigt is. Zoo heb
ik gehandeld in opzigt van het Kloosterleeven, waar over zommigen te hooge,
anderen misschien te laage gedagten voeden; maar waar over GANGANELLI best
kon oordeelen, die de voor- en nadeelen van het zelve by ondervinding kende. - Ik
wensch dan, dat myne poogingen uwe goedkeuring mogen wegdraagen, en gy van
mynen arbeid, voor welken ik geene andere erkentenis van u vordere, een nuttig
gebruik zult maaken voor u zelven, en voor uwe Kinderen. - Voor u zelven, daar gy
de beste voorschriften der opvoeding in de twee eerste hoofddeelen, en de beste
regelen uwes leevens in de volgende, zult aantreffen: - en voor uwe Kinderen, welke
gy, buiten de H. Schrift, geen beter beginselen, overeenkomstig uwen Godsdienst,
kunt inboezemen, dan overal verspreid liggen in de Brieven, welke deeze uwe jongst
overleden Paus, aan zyne Vrienden, Geestelyken van allerleie orde, Bisschoppen
en Kardinaalen geschreeven heeft. Houdt u geduurig nier mede bezig, op dat ze u
en hun eigen mogen worden; en wanneer dezelfde geest van gemaatigdheid, van
zagtmoedigheid, van nedrigheid en Christelyke liefde in uwe huizen en harten
huisvest, zoo zult gy gelukkig zyn, en uwe Kinderen zullen tot beminnelyke en nuttige
Leden van de Maatschappy opwassen’.
By dit eerste bedoelde kwam vervolgens een tweede oogmerk, waervan de
Schryver in zyne hier aen gehechte Voorreden, in welken by dit Stukje zynen
Protestantschen Landsgenooten niet min ernstig aenbeveelt, verslag geeft. Met de
oprichting naemlyk
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van Armschoolen, hier en daer in ons Vaderland, welken ook voor de
Roomschgezinden opengezet worden, zonder enigen indrang te maken op de
leerstellingen en gebruiken der Roomsche Kerke, ‘bevond men zich, zegt zyn
Eerwaarde, zo my onderrigt is, by de halfjaarige uitdeeling der pryzen, in opzigt van
de Roomsche Kinderen, meest verlegen. Bybels, Testamenten, Psalmboeken of
Protestantsche Zedeschriften kon men hun niet geeven; en egter wilde men ook
hun gaarne iets van dien aart schenken, waarvan zy een nuttig gebruik zouden
kunnen en willen maaken. Daar de geheele verzameling van Brieven van GANGANELLI
te kostbaar en ook te omslagtig was, begreep ik, dat zulk een Kort Begrip aan het
goede oogmerk beter zou kunnen voldoen. Ik hoop, dat het van anderen ook zoo
begreepen, en dat deeze Gedagten onder die Schriften gerekend mogen worden,
welke tot beschaaving en verbetering van veeler harten en zeden, by
uitneemendheid, geschikt zyn.’
Wy kunnen, aengezien den voortreflyken inhoud deezer Verzamelinge, den
geachten Heer, die dezen arbeid wel op zich heeft willen neemen, in dit geval niet
beschuldigen van al te hooge gedachten desaengaende te voeden. Het
byeengebragte spreekt hier zo duidelyk, dat wy niet twyfelen, of verstandige
Roomschen en bescheiden Protestanten, zullen dit eenparig getuigen. Ook hebben
wy, nu en dan, met veel genoegen bemerkt, dat dit Geschrift, ter wederzyde, zo in
het éne als andere opzicht, by velen in aenmerking komt; des 'er hoope zy, dat het
zelve een nutten invloed zal hebben, ter bevorderinge van Kennis en Deugd; by
Roomschen, daer het oorspronglyk uit den schoot der Kerke komt; en by
Onroomschen, daer een oordeelkundig Protestant het der moeite waerdig geoordeeld
heeft de hand aen 't werk te slaen, om alles indiervoege in te richten, dat het ten
meesten algemeenen nutte zoude kunnen dienen.

J.J. Björnstähls Reize door Europa en het Oosten. Tweede Deel
bevattende Midden- en Opper-Italie. Te Utrecht, by G.v.d. Brink
Jansz. en te Amsterdam by de Wed. van Esveldt en Holtrop, in gr.
8vo. 369 bladz.
Overtollig zou het weezen, en op loutere herhaling uitkomen, indien wy het
byzondere, dat deeze Reisbeschryvende Brieven van veele andere onderscheidt,
ophaalden, wy hebben het, ten overvloede, gedaan, in onze Aankondiging van het
(*)
Eerste Deel dan wy kunnen niet nalaaten met den Hoogduitschen Uitgeever aan
te merken, dat ‘naar maate de Schryver in het vervolgen zyner Reizen, meer kennis,
meer ondervinding, en ryper

(*)

Zie Algemeene Vaderl. Letteroeff. I. Deel. I. Stuk bl. 506.
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oordeel heeft moeten verkrygen, en de laater berigten der Landen, door welke hy
gereisd heeft, in Duitschland zeldzaamer werden, de waarde deezer Brieven, welke
men reeds aan het eerste Deel toegekend heeft, by de meeste Leezers zal
vermeerderen. Immers heeft de Heer BJÖRNSTÄHL, in het eerst, nooit kunnen denken,
dat zyne Brieven tot zulk een merklyk aantal zouden amgroeijen, en ten eenigen
tyde eene byzondere verzameling waardig zyn; dus heeft men zich niet te
verwonderen, dat de eerste Brieven, voor zommige Lezers, zulk een overvloed van
aangenaame berigten niet hebben kunnen behelzen, als wel de volgenden: eene
omstandigheid, die in het beoordeelen deezer Brieven, en in het bepaalen van
derzelver egte waarde, volstrekt in aanmerking moet komen. Dit onderscheid
tusschen de eerste en laater Brieven zal men nog te klaarder ontdekken in de
volgende Deelen, welker inhoud, daa enboven, den Lezer nog aangenaamer en
bevalliger moet worden wyl de berigten nieuwer zyn. De Brieven uit Konstantinopel
inzonderheid, werken veele Letter- en Staatkundige berigten bevatten, en die, welke
men op de nog aanstaande Reis, door het Oosten en langs de Kust van Rarbaryen
te wagten heeft, zullen de aandagt van het publiek tot zig trekken, daar men reeds
uit eene vertaalde proeve over derzelver gewigt kan oordeelen. De Brieven uit
Turkye maaken reeds eene aanzienlyke verzameling uit, en in het algemeen zal
men in het vervolg minder reden van klaagen hebben, dat de Brieven van den Heer
BJÖRNSTÄL iets aan de waarde van nieuwigheid verliezen, aangezien de Heer
GJÖRWELL, thans eene Zweedsche uitgaaf daar van onder handen heeft, en daar
mede, naar maare de Brieven van den Schryver inkomen, by bladen voortgaat: hier
door zal de Vertaaler zig in staat gesteld vinden, om de volgende Deelen, zonder
lange vertraaging, te levere.’ - Jammer is het dat deeze naspeurende Reiziger die
de geleerde wereld, door zyne nieuwste narigten verpligtte, den twaalfden van
Hooimand des Jaars 1779, te Salonichi in Griekenland overleden is.
Het tegenwoordige Tweede Deel bevat de Reis door Midden- en Opper-Italie.
Waar de Heer BJÖRNSTÄHL, naar zyne gewoonte, leevende en doode Geleerden
bezoekt, of zyne ontmoetingen met de eerste Lieden in het Ryk der Letteren en
fraaije Weetenschappen, en in de voornaamste Boekeryen, beschryft. Geen wonder
dat hy zich eenen gernieren tyd te Rome ophoudt in welke Stad zo veel te vinden
was van Koningin CHRISTINA, 't geen hy als een Zweed, zeer met zyn Land
ingenomen, vlytig opspeurt en breed-spraakig mededeelt; eenige min bekende
byzonderheden, deeze Vorstin, die eene zo zeldzaame rol speelde, betreffende,
ziet men hier geboekt. Rome werd deezen Vaderlandlievenden Reiziger te
aangenaamer, om dat hy 'er negen zyner Landsgenooten, en by de meeste
Geleerden een allerheuscht onthaal ontving. 't Zal niet oneigen weezen, daar in
deeze Reizen ons zo veele ontmoetingen met hooge Standspersoonen en Geleerden
voorkomen, een verslag
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te geeven, van het gehoor 't welk hy met zyne Landsgenooten hadt by zyne Heiligheid
Paus CLEMENS DEN XIV, ons zo bekend door zyne Brieven, enz. ‘Wy,’ dus schryft
onze Reiziger, de voorbereidende byzonderheden vermeld hebbende, ‘wy
verscheenen 's morgens in des Pausen vertrekken: men schreef alle onze naamen
op, die daar op den Paus aangemeld werden. Toen wy, vervolgens, binnen geroepen
werden, verzogt men ons onze degens af te leggen, by aldien wy niet allen in
Krygsdienst waren: dus leiden zommigen van ons haar Zydgeweer in het Voorvertrek
af, eenigen, naamlyk die Officiers waren, behielden hetzelve: maar allen moesten
wy onze hoeden in de Voorkamer laaten: betreffende handschoenen, mof en rotting,
niemand mag daar mede in het Pauslyke Paleis, of in de Kapel, zelfs niet eens door
de eerste Wagt, gaan. Ik had de eer, eerst binnen te treeden, en het woord te voeren,
wyl het myne heeren Landsgenooten zo begeerden. - De Paus was geheel alleen
in het vertrek, daar hy ons ontving. De Maestro di Camera doet de deur open en
we ter toe, maar gaat niet binnen, als iemand gehoor heeft. Als wy binnen traden,
en met het gewoon gebruik de kniën te buigen wilden beginnen, waarvan men ons
reeds in het Voorvertrek onderrigt had, zeide de Paus, met een lachend wezen “dat
is niet noodig, treed slechts nader,” ja hy trad ons zelfs te gemoet: want zyne
Heiligheid zat niet, maar stond, toen wy binnen kwamen, en bleef gestadig staan.
Anders is de gewoone plegtigheid, dat men driemaal de kniën moet buigen als men
binnen komt, eens aan de deur, dan midden in het vertrek, en eindelyk voor den
Paus, als men hem den muil kust. De thans regeerende Paus, een zeer verlicht
vernuft, is geen liefhebber van plegtigheden en beuzelaryen, en ontvangt elk,
inzonderheid Vreemdelingen, op eene wyze, die hem algemeen bemind maakt. Hy
vraagde ons, of wy allen Zweeden waren? Ik antwoordde, Ja: en dat van ons zulk
eene groote bezending kwam, om zyne heiligheid om vergifnis te smeeken. “Vergifnis!” zeide hy, en zag my met eenige verlegenheid aan. “Om vergifnis,” voer
ik voort, “wegens het kwaad, dat onze Voorouders de Gothen, in Rome, aangerigt
hebben, wy hebben thans beteren smaak, en zyn meer verlicht, wy komen om weder
te herstellen, het geen zy verwoest hebben. Gy ziet hier den heere Graave van
CRONSTEDT, eenen beroemden Bouwkundigen uit Zweeden, hy zal voor uwe
Heiligheid Paleizen bouwen; zyn heer broeder zal alle zyne kundigheden in de
Vestingbouwkunde in 't werk stellen, om de muuren en vestingen weder op te
bouwen, die de Gothen ter nedergeworpen hebben, enz.” Ik had nog nauwlyks
uitgesproken, als hy begon te lachen, my omhelsde, en voor zulk eene groote
aanbieding dankte; naderhand hield hy my gestadig by de hand vast, en sprak veel
met ons. Ik zeide hem, dat wy ook een beroemden Zweedschen Beeldhouwer in
Rome hadden, die van onzen hedendaagschen smaak in Zweeden tot een bewys
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strekte, en dat allen te zamen, die de eer hadden tegenwoordig te zyn, beminnaars
der weetenschappen en sraaije kunsten waren, en hem allen onze gehoorzaame
diensten aanboden. Hy vraagde naar den naam des Beeldhouwers, en toen ik den
Heer SERGEL noemde, zeide hy, dat hy dien naam kende, en met veel lof van hem
had hooren spreeken. Hy ondervraagde ons, hoe lang wy in Rome geweest waren,
hoe ons de Stad geviel, of wy in onze wooning wel bediend werden, en dergelyken.
Ik antwoordde hem, dat het ons onder zulk eene wyze Regeering aan niets ontbrak.
Ik ben 'er zeer op gesteld, zeide hy, dat Vreemdelingen wel bejegend worden, en
wel zo dat zy reden hebben om vergenoegd te zyn. Hy vraagde wat ons het meest
geviel van het geen, dat wy in Rome gezien hadden? “Juist het geen wy thans zien,”
antwoordde ik, “zulk een spraakzaamen en liefderyken Regent, die tevens
geleerdheid en weetenschappen bemint, waar van wy inzonderheid in het Museum,
door hem in het Vatikaan aangelegd, zo veele bewyzen kennen.” De Paus drukte
my de hand en zeide. “Ik wensch zulk eenen roem te verdienen.” Ik sprak vervolgens
ook, hoe zeer wy verwonderd waren, zo veele taalen in de propaganda te hooren,
zo veele Vreemdelingen uit verre Landen in Rome te zien; als mede, dat wy gehoord
hadden, dat zyne heiligheid verscheiden taalen verstond, zelfs de Oosterschen, die
mogelyk geen ander Vorst in Europa kent. Daar op sprak hy van zyne
Letteroeffeningen, als hy Hoogleeraar te Bologna, en, naderhand, hier te Rome
was: dat hy Hebreeuwsch, Grieksch, Latyn, en Fransch verstond, schoon hy niet
gewoon was, de laatste taal te spreeken: dat hy de grondtaalen in veelerlei opzigt
nodig gevonden hadt. Hy verhaalde hoe hy zyn tyd verdeeld had in dezelve te leeren;
“ik dagt toen nooit,” zeide hy “in den stand te koomen, waarin de Godlyke
Voorzienigheid my nu geplaatst heeft.” Hy prees ons, wegens de vordering, welke
wy in de Italiaansche taale gemaakt hadden, voornaamlyk vondt hy, dat de heer
Baron rudbeck, als een gebooren Italiaan, sprak; de heeren, die onlangs na Italien
gekomen waren, moedigde hy aan, om gedurig de taal te spreeken, hoe gebrekkig
zulks ook mogt gaan: want zeide hy, longum est iter per proecepta, breve et efficax
per exempla. [De weg van regels en voorschriften is lang; die van daaden en
voorbeelden kort.] Tevens verhaalde hy hoe hy buitenlandsche Monniken in het
klooster onderweezen had, enz. Verder vraagde hy ons, of wy iets begeerden, waar
in hy ons dienst kon doen? Wy verzogten alleen om zyne gunst en genegenheid.
Toen wy afscheid zouden neemen, vraagde hy my, of 'er dan in 't geheel niets was,
waar in hy ons dienst kon doen, en hield my tevens by de hand. Ik antwoordde, dat
zyn voorbeeld in my eene sterke begeerte verwekte, om anderen wel te doen,
behalven dat ik reeds eene neiging hadt, om deugden en weetenschappen te
beminnen, weshalven ik de vryheid nam om twee myner vrienden aan te beveelen,
wier hoedanigheden en talenten de bescherming van eenen
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Paus waardig zyn, wien zulke vernuften zeer nuttig kunnen werden; 'er byvoegende,
dat de een zig te Napels en de ander zig te Rome bevond. Hy wilde weeten wie zy
waren. Daar op noemde ik hem den Vader MINASI te Napels, en den Abt GIOVENAZZI
alhier, een van de geleerdste Jesuiten uit Napels. De Paus verzekerde my, dat hy
hun zou wel doen; zulke persoonen te bevorderen, zeide hy, is immers niets anders
dan zigzelve te dienen; hy voegde 'er nog by, dat hy hunne verdiensten reeds kende.
“Als ik eens de buitenlandsche zaaken, die my nu op de schouders liggen, zal
geeindigd hebben,” zeide hy, “heb ik my een byzonder stelzel gemaakt, dat ik wil
uitvoeren, om Rome te regeren, en alhier kunsten en weetenschappen nieuw leven
en een nieuwen luister te geeven; ik zal hier eene Akademie oprigten, die zig met
taalen, oudheden, en de geschiedenisse, betreklyk tot onze Stad, zal bezig houden;
ik zal dezelve met de geleerdste Mannen vervullen, die ik ergens kan vinden, zy
zullen allen hun werk krygen, niemand zal uitgesloten zyn.” Ik sprak ook van
verscheide Geleerden, die ik te Rome had leeren kennen, en bemerkte dat het hem
welgeviel. Ik noemde hem ASSEMANI. Aanstonds lei hy my de vraag voor, wie van
beiden ik het hoogst schatte, den Boekbewaarder in het Vatikaan, die den tytel van
Aardsbisschop te Apamea heest, of den Hoogleeraar in de Propaganda en Sapienza?
Ik antwoordde, dat ik ze beiden hoogschatte, en dat eene uitspraak te doen tusschen
twee persoonen van zo groote verdiensten, een even zo verlicht oordeel zou
vereischen, als dat van zyne Heiligheid, om de vergelyking juist te treffen. Hy vraagde
ons, of wy lang in Rome dagten te blyven, en waarheen wy vervolgens voorneemens
waren te gaan? en dergelyken. Als wy, onder anderen, Bologna noemden, zeide
hy, dat wy aldaar zeer fraaije zaaken in het Instituut zouden vinden, enz. Toen wy
heen gingen, volgde hy ons tot aan de deur, en vatte zelfs aan de deur, als of hy
ons uitgeleide had willen doen. Hy veroorloofde ons het kniebuigen niet, dat men
anders, by het asscheidneemen in agt neemt, daar mede beginnende om de muil
te kussen, en daar na dezelfde plegtigheden waarneemt, die ik by de intreegroete
meldde. Geheel integendeel, bewees de Paus ons ongelooflyk veele beleefdheden
en betuigingen van vriendschap, omhelsde ten laatsten den Baron RUDBECK, kuste
hem, en sprak duizend zegenwenschen over ons allen uit. Hy wilde ons niet eens
toestaan, dat ik my zou buigen, als ik hem voor de herhaalde toezegging, die hy my
deed, van de beide Geleerden wel te doen, wilde bedanken, maar drukte my aan
de hand sloeg my op den schouder, en liet my verscheide maalen zyne hand kussen:
een voorregt dat anders niemand dan Vorsten en Kardinaalen genieten. Toen wy
asscheid namen, zeide ik, dat wy allen te zamen zo veele stemmen zouden werden,
om zynen roem en goede hoedanigheden alomme, waar wy doorkwamen, tot in het
uiterste Noorden, te verbreiden. Hy beantwoordde dit in de gunstigste uitdrukkingen.’
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Behalven deeze breede ontmoeting treffen wy, in dit Werk, veele byzonderheden,
wegens GANGANELLI, aan, die ons te veel plaats zouden wegneemen. Zo zeer, egter,
is onze Reiziger met Geleerden en Geleerde Werken niet ingenomen, dat hy geen
agt op andere voorwerpen slaat. Van den Pretendent, KAREL EDUARD STUART, die
reeds twee- en vyftig jaar is, meldt hy, ‘het is bekend, dat de Paus hem, na zyns
Valers dood, niet voor Koning erkende, schoon deeze den Koninglyken tytel had,
vermids hy Koning JACOB III werd geheeten. Dit verdroot den prins kragtig. Niettemin
word hy, niet alleen van alle lieden van zyn huis, maar ook van anderen, die met
hem verkeeren, nog zyne Majesteit genoemd. Hy heeft nu zedert veele jaaren zeer
ingetogen geleesd; doch kortlings heeft hy nieuwen moed bekomen, zedert dat hy
in huwelyk getreden is met eene jonge Prinses van STOLBERG, die zeer schoon is.
Zyne Koninglyke Hoogheid ryd met haar alle straaten door, en toont haar, met veel
levendigheid, alle merkwaardige zaaken. Veelen spreeken van dit huwelyk als van
eenen staatkundigen trek van zeker hof.’
Van Rome trekt onze Reiziger over Montefiascone, na Siena, waar by eene nieuwe
ontdekking of wyze om basreliefs en allerhande beelden te maaken, niet vergeet
aan te tekenen. ‘De Geleerde dokter LEONHARD VENGHI heeft, voor drie jaaren,
gevonden, dat een stroomend water in la grotta di san felice tusschen Siena
Radicosani eene soort van tarter of zetzel met zich voert, dat zig tot bezlden, zo als
men ze hebben wil, vormt, wanneer men alleenlyk de modellen en vormen in het
water legt. Deeze beelden zyn hard, wit en glinsterend, en gelyken naar albast of
het fynste marmer. Men maakt aldaar gedenkpenningen, borstbeelden, afbeeldzels,
en alles, wat maar basreliefs kan genoemd worden. Het model staat zes of agt
dagen in den vloed, naar dat men de beelden dik en verheven begeert. Doktor
VENGHI, dien ik reeds te Rome zeer wel gekend heb, heeft my in Siena eenige
beelden vereerd, die zeer fraay zyn. Nu heeft hy deeze uitvinding zo verbeterd, dat
hy de beelden doorschynend, als glas of albast, kan maaken, het welk ashangt van
den stand, die den modellen of vormen in het water gegeven wordt: staan de
modellen schuin, dan worden de basreliefs doorschynend, maar valt het water regt
op de vorm, dan word het beeld ondoorschynend.’
Voorts bezoekt hy Florence, en brengt onder andere een aanmerkelyken misslag
van den Heer LA LANDE te regt. ‘Ik zou, schryft hy het schoone geslagt onregt doen,
indien ik een vrouwspersoon niet noemde, welke een keizerlyke poëtes en arkadische
herderin, onder den naam van CORILLA OLYMPICA is; zy maakt vaerzen, op staande
voet, overal wat men wil, en heet daarom Improvisatrice; zy speelt de viool ook zeer
wel. De Heer de LA LANDE heeft in zyne Voyage en Italie van de ééne twee gemaakt,
als hy Tom. II. p. 433. daar hy van de dichters voor de vuist spreekt, zegt, parmi les
femmes sont MADELAINE MORELLI a Na-
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ples & Madame CORILLE a Florence [onder de Vrouwspersoonen heest men
MAGDALENA MORELLI te Napels en Mevrouw CORILLA te Florence] want het is dezelfde
Dichteres; de eerste is haar vaderlyke naam, de tweede haar herdernaam: hy hadt
'er wel drie van kunnen maaken: want zy heeft nog eenen naam naar haaren
echtgenoot.’
BJÖRNSTÄNL bezoekt Pisa en Livorno, en vondt op den weg, tusschen Florence
en Bologna b, Pietramala, het altoos brandend vuur Fuoco del ligno genoemd. ‘Dit
is een zonderlinge vulkaan: de aarde brand onophoudelyk, zonder dat 'er eene
opening komt, men hoort niet het minste onderaardsche gedruisch, de vlam brandt
op de oppervlakte, even als wanneer men brandewyn aansteekt, des nagts ziet
men dit vuur zeer ver, des winters als het sneeuwt, brandt het sterker, zo ook als
het regent; als men de vlam op eene plaats uitbluscht dan ziet men niets, dan een
drooge zwarte asch, die tamelyk heet is. Het is zonderling, dat deeze asch na eenen
ophoudelyken brand niet zeer diep is, maar slegts dun op den grond ligt. Op dezelfde
plaats, waar men het vuur uitgebluscht heeft, ontvlamt het, eene kleine wyle daar
na, met hevigheid, als boter of olie in 't vuur. De herders braaden en kooken by dit
vuur vleesch, eyeren, kastanjen, en dergelyken, zonder dat het hun iet kost. De
vlam is blauwagtig, doch midden op de plaats is zy wit en zeer fel. Het is niet waar,
dat 'er groote reeten en openingen in de aarde zyn, gelyk veelen geschreven hebben:
het aardryk is geheel gelyk, aan het hangen van eenen grooten heuvel. Onze
leidsman ging over de plaats, midden door de vlam. De gansche brandende plaats
zal omtrent zeven groote schreeden in het vierkant hebben, en rondom is de grond
koud. Men kan het vuur met een stok een end wegs voorttrekken; als men in de
brandende asch begint te trekken, volgt de vlam het spoor, dat men maakt, zelfs
een end wegs buiten haare gewoone plaats; doch gaat ras uit. De reuk van dit vuur
beeft iets van eene slegtbrandende clie, maar de zwarte asch, waar van ik iets
medenam, en die ik liet koud worden, ruikt nergens naar. Deze vlam verteert alles,
wat men 'er inwerpt; maar de aarde, waarop zy brand, blyft zo als zy is. By sterken
wind gaat de vlam zomtyds voor een' korten tyd uit, doch ontbrand daarna des te
geweldiger. Ik nam de proef om ze op zommige plaatzen uit te dooven, doch
aanstonds vatte het weder vuur. Zie daar de zaak zelve. De oorzaak van dit
verschynzel ligt in de berg-olie, welke gestadig van de hoogte des bergs afwelt. De
Ouden hebben aan dit vuur, dat zy als eene godheid aanbaden, eenen tempel en
een altaar gewyd.’
In Bologne vondt hy de geleerdheid tot zulk een hoogen trap gesteegen, dat zelfs
het schoon geslagt een Hoogleeraars stoel daar in bekomen heeft. ‘De beroemde
Mevrouw LAURA BASSI is Hoogleeraares, of hoe moet ik zeggen? de zaak heeft in
haar' persoon voor 't eerst den vrouwlyken uitgang vereischt - in de Natuurkunde;
nu bedenk ik my, dat ik Doctrix et Lectrix Institu-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

128

trixque kan zeggen, enz.; zy spreekt zeer wel Latyn, het is een vermaak, haar in
deeze taal zeer diepzinnig over stoffen van de Natuurkunde en de Electriciteit te
hooren spreeken, en met groote bekwaamheid proeven te zien doen. Haar Man,
de Heer VERATI, is Hoogleeraar in de Regten, haar zoon in de Godgeleerdheid; men
kan zeggen dat zy te zamen een trias polyhistor [veelweetige trits] uitmaaken’. Het
Instituut en de Universiteit aldaar, als mede die van Ferrara, worden met
welverdienden lof vermeld.
Breed is onze Reiziger over Venetie, en de byzonderheden in die Stad, door hem
gezien, verdienen aller opmerking, desgelyks 't geen hy van Padua, Vicenza, Verona,
Mantua, Guastala, Parma, Milaan, Pavia, Tortona, Novi, Genua, Alexandrie, en
Turin schryft. Alles, schoon, voor geen gering gedeelte de Geleerdheid,
Oudheidkunde, Geleerde Werken en Geleerde Mannen betreffende, is, gelyk uit de
voorgaande staaltjes blykt, genoegzaam met andere stukken doormengd, om deeze
Brieven voor allerlei slag van Leezeren geschikt te maaken.

Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike
der Gemeente, toegedaan de onveranderde Augsburgsche
Gehoofsbelydenis: op nieuw in Dichtmaat gebracht, volgens besluit
en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam.
Te Amsterdam, by Pieter Meijer, Joh. Strander, en Anth. Eichhorn,
1779, in verscheiden formaaten.
Hoe onvoorbeeldig slecht de beryming der Psalmen en geestelyke Liederen, dus
verre door de Luthersche Gemeente onzes Vaderlands in hare Godsdienstoefeningen
gebruikt, (met opzicht tot taal en uitdrukking) geweest zy, is overbekend. Want,
schoon ook hier en daar eenige blyken doorstraalden van den waarlyk Dichterlyken
geest des groten Hervormers, na wiens Hoogduitsch zy ten meesten deele gevolgd
waren; dezelven waren onkenbaar gemaakt door de ongekuischte bastaardtaal,
waar meê zy omkleed en voorgedragen wierden: op dat men van 't slordige in de
vaersmaat en andere gebreken stilzwyge. Geen wonder diethalve, dat men in deze
Gemeente sedert geruimen tyd, op 't vervaardigen en invoeren van een beter
Gezangboek bedacht was! Men weet welke pogingen hier toe in het werk gesteld
zyn geworden, en met welk eenen uitslag. Thans mag zich de Luthersche Kerk van
Nederland geluk wenschen met het werk, 't welk wy by dezen aankondigen; en als
haar nieuw ingevoerd Kerkboek (van 't welk zy, reeds van den aanvang dezes Jaars
gebruik maakt;) en, als de kunstvrucht van een gezeischap onzer bekwaamste
Dichteren. Dit zeggen wy met alle vrymoedigheid, hoewel 't onbekend is aan wien
men dezen bondel verschuldigd zy: daar 't werk zelf 'er ons toe gerechtigt.
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Alle vergelyking is hatelyk, en wy onthouden ons, uit dien hoofde, liefst van paralelen
tusschen deze en andere Psalmberymingen, by de kundige wareld in achting. Men
heeft hierin over en weder de zaak te verr' getrokken. Het is onmooglyk, dat een
werk van dien aart niet in sommige stukken overtroffen zou worden, schoon 't in 't
algemeen boven allen uitmuntte: hoe veel te meer, moet dit plaats hebben in het
tegenwoordig geval, waar in 't, na al het geen reeds in die stoffe gewerkt is, een
triumf voor de Dichters geacht moet worden, hun voorgangers op te wegen. Dan,
alles in aanmerking genomen zynde, kan hun deze lof niet zonder onbillykheid
geweigerd worden. Enkele kleine onachtzaamheden in rym of woordschikking
moeten niet in aanmerking komen, wanneer veelvuldige grote schoonheden een
Dichtstuk aanpryzen; en de gedwongen stysheid van een ongelukkige Zangmaat
trekt niets van des Dichters bekwaamheid af, schoon zy een vaers minder bevallig
doet zyn.
Tot een proefje strekke, een gedeelte van den twintigsten en honderd zeven- en
dertigsten Psalm.

Ps. XX.
1.
‘De Heer verhoore u in den nood!
De God der Legerschaaren,
De God van Jacob, altoos groot,
Beschutte u in gevaaren!
Hij sterke u uit zijn Heiligdom,
En wille uit Sion u alom
Voor allen ramp bewaaren!

2.
Hij neeme in gunst uw offers aan!
Hij schepp' daarin behaagen,
Het zij ze in spijs of drank bestaan,
Hem nedrig opgedraagen!
Hij geeve u wat uw hart begeert,
En doe, wanneer gij hulp ontbeert,
Uw' wensch gelukkig slaagen!

3.
Wij roemen op uw' onderstand,
Die 't onheil wist te keeren;
En heffen met een blijde hand,
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En in den naam des Heeren,
Vol moeds de Krijgsbanier omhoog.
God hoore uw beê van 's hemels boog,
Zo zal geen ramp u deeren!

4.
Dees mooge, in dreigend ongeval,
Op wagens zich verlaaten:
Die waanen dat der paarden tal
Hem in den strijd zal baaten:
Maar wij; wij steunen, met meer reên,
Op 's Heeren hulp, op God alleen:
Hij red verdrukte Staaten,’ enz.

Ps. CXXXVII.
1.
‘Toen wij, geboeid door 's Vijands magt,
Aan Babels stroomen zaten,
En troostloos weenden, dag en nacht,
Om 't lot van Davids Staaten,
Om Sions deerlijk ongeluk;
Had elk van ons, versmacht van druk
En wars van maatgezangen,
Zijn harp, met een verzwakte hand
Aan de oude wilgen in dat Land
Mistroostig opgehangen.

2.
De ontmenschten, welker dwinglandij
Ons kluisters dwong te draagen,
Beschimpten onze slavernij,
En lachten om ons klaagen.
Hun woeste wreedheid, niet voldaan
Met ons in ketenen te slaan,
Wilde ons tot maatzang dwingen.
Komt, riepen ze, op ons droef geween:
Verheugt ons hart; komt, wilt ons een
Van Sions liedren zingen.
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3.
Hoe! zouden we in een vreemd gebied
Tot vreugd ons laaten dwingen?
Hoe! zouden wij des Heeren lied
Verr' van zijn' Tempel zingen?
'k Vergeet veelěer mijn rechtehand
Dan u, ô Stad en Vaderland,
Waar uit wij zijn verdreeven!
Zo 'k u, Jerusalem! vergeet',
Zo blijv' mijn tong, versmacht door 't leed,
Aan mijn gehemelt' kleeven’! enz.

Samenspraak tusschen Joseph en Levi Jooden, Christiaan en
Denkvry Christenen; over het genomen besluit in de vergadering
van den Oeconomischen Tak; om dezelve met een Gebed te
openen en te sluiten, naar het stelzel van den Natuurlyken
Godsdienst; en in overweeginge gegeeven aan alle weldenkende
Christenen, in de Vereenigde Provincien. Door M.N. Overal te
bekomen.
Een zeer gedronge Samenspraak, alleen strekkende om het in den Tytel gemelde
besluit op de laatstgehoudene Vergadering des Oeconomischen Taks genomen,
in het haatlykst daglicht te stellen. als ware daar in eene verzaaking des
Christendoms opgeslooten; doch om 'er zulk een gevolg uit te trekken, moet men
even dom als JOSEPH en LEVI, en zo driestyverend als CHRISTIAAN weezen.

Vermaakelyk Reispraatje, voorgevallen in de Trekschuiten van 's
Hage tot Utrecht, waar in de Werkjes van Schasz, als mede van
N.L. en M.V. beoordeeld, en over het tegenwoordig teidsgewrigt
gehandeld word, opgetekend en in 't licht gegeven door M. Tursius.
Te Nymegen by A. van Goor 1779.
Lang, zeer lang, had de Opsteller van dit Reispraatje, ‘lust gehad om in 't groote
Gild der Schreiveren te weezen’ maar vrees van agterhaald te worden belette hem,
‘het is geen kinderspel dagt hy) alles wat men wil zoo maar onder bedekte naamen
van groote Hoofden te schreiven, dien willen dat wy zweigen, en doen wat zy willen.’
Zyne Reis heeft hem dien schroom, ontnomen en bemoedigd om ‘in de
tegenwoordige teidsomstandigheden een gulde Eeuw voor Schreivers en Vertaalers,
iets aan 't
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licht te brengen’. Allen schroom heeft hy egter niet afgelegd. ‘Myn slordig schreiven’,
zegt hy, ‘mag het nadrukken waard zyn dan niet, evenswel hebbe ik den Drukker
A. van Goor verzogt de Exemplaaren te teekenen: op dat (wanneer het algemeen
eens smaak in 't zelve kreigen mogt) de baatzugt zich daar aan niet zou kunnen
verzaadigen’.
Of het algemeen 'er smaak in zal krygen weeten wy niet, de smaak kan zo vreemd
weezen, dat dezelve ons geheel buiten den gis gaat; doch dat het ons niet gesmaakt
heeft durven wy vrylyk zeggen. Vermaaklyk tytelt M. TURSIUS dit Reispraatje; en dit
zal het weezen voor die op laage spreekwyzen, persooneele schimpscheuten,
woord- en naamsverdraaijingen gezet zyn: waar in de LUITENANT, een der
Hoofdpersoonadien, een Held is, ‘met deeze heest hy de Drukpers onnoodig
gefatigueerd,’ om my van zyne eigene uitdrukking te bedienen: en hadt hy ‘alle
redenvoeringen die niets te beduiden hadden,’ overgeslagen: meer dan de helft van
't papier was uitgewonnen. Dank heb Juffrouw LEESGRAAG, die den LUITENANT de
Party van SCHASZ, en den PROCUREUR, diens Voorstander en Party van de andere
met letters aangeduidde Schryvers, zeer dikwyls van het stuk afraakende, daar
weder opbrengt. De beoordeelingen draagen van wederzyden de kenmerken van
vooringenomenheid en partyschap: en elk blyst, gelyk het gemeenlyk gaat, zyn eens
omhelsde gevoelen aankleeven. De gesprekken, over de tegenwoordige
tydsomstandigheden, hebben niets byzonders: en zyn met dezelfde laffe aartigheden
opgevuld als de Beoordeeling der Werkjes.

De Man van gevoel. Naar 't Engelsch gevolgd. Te Amsterdam by
J. Dóll. Behalven de Voorreden 267 bladz.
Een Roman, in den smaak van eene Rhapsodie geschreeven; in zo verre dezelve
geen aaneengeschakeld verhaal behelst, maar uit losse stukken bestaat, behouden,
zo men wil, doordien het Geschrift zelve toevallig gered is uit de handen van een
Pastoor, die, een liefhebber van de Jagt zynde, het papier allervoortreffelykst tot
proppen voor den snaphaan gevonden had. Dit zy zo! het Stukje laat zich, in een
ledig uur, ter uitspanninge, leezen: de gevallen, die 'er in voorkomen, zyn
meerendeels aandoenlyk voor een gevoelig hart; en de losse aanmerkingen, hier
en daar in 't zelve verspreid, over veelerleie soorten van characters, draagen
getuigenis van des Schryvers oordeel.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

133

Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Godlyke Zendingen van Joannes den Dooper, en Jesus
Christus, onderzogt en bewezen door William Bell, M.A. Lid van
het Magdalena Collegie, te Cambridge. Uit het Engelsch vertaald.
Voorzien met eene Voorrede van. G. Bonnet, Dr. en Pr. in de H.
Godgel. op de Hooge Schoole, te Utrecht. In 's Gravenhage by J.
Bouvink, 1779. Behalven het Voorwerk, 322. bladz. in gr. octavo.
By het vervaerdigen van dit Geschrift, heeft de Eerwaerde Bell enigermate een
nieuwen weg ingeslagen, ter stavinge van de waerheid der Euangelische Geschriften;
welke krachtig dient ter bevestiginge van 't bewys, dat men ontleent, uit de kundigheid
en oprechtheid der Euangelie-Schryveren, 't welk hen alleszins geloofwaerdig maekt,
omtrent het geen zy verhalen. Hy vooronderstelt naemlyk, als ten overvloede door
andere bewezen, de echtheid der Euangelische Schriften; als geschreven door
geloofwaerdige Mannen om en aen dien tyd wanneer die gebeurtenissen, welken
zy vermelden, voorgevallen waren, en als onvervalscht ons ter hand gekomen. Dan,
dewyl zommigen dier gebeurtenissen steunen op het getuigenis van anderen, welken
den Euangelisten hunne berichten desaengaende medegedeeld hebben, zo gaet
de Eerwaerde Bell in dezen een stap verder, ter onwraekbarer bevestiginge, dat
die Euangelieschryvers door gene valsche berichten misleid geworden zyn: ten
welken einde in aenmerking komt, of die verhaelde gebeurtenissen ons geen eigen
kenmerken van waerheid aen de hand geven, en of niet de natuur van 't verhael
zelve dient, om ons deze berichten als geloofwaerdig te doen erkennen. - Zyn
Eerwaerde levert ons, als ene proeve van deze manier van onderzoeking, en van
dien bewystrant, zyne overdenkingen, wegens de berichten van Joannes den Dooper
en Jesus Christus,
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als samenloopende, om ons overtuigelyk te verzekeren dat Jesus waerlyk van God
gezonden is; achtervolgens het getuigenis van Joannes den Dooper, door God ten
dien einde gezonden, om als een Voorlooper van hem den Messias getuigenis te
geven.
‘In de byzondere behandeling hier van,’ (om ons te bedienen van des Vertalers
beknopte opgave,) ‘houd de Schryver dezen weg, dat Hy zyne stelling bewyst, eerst
van ter zyde en daarna regtstreeks. - Zydelings doet Hy zulks, uit het getuigenis
van Joannes den Dooper, ten behoeve van Jesus; de waarheid van welk getuigenis
Hy afleid, uit zyne Godlyke zendinge, die Hy bewyst, uit de wonderdadige
gebeurtenissen, voor en by zyne geboorte voorgevallen. - Regtstreeks betoogt Hy
dezelve, uit de wonderen, die de komste van Jesus in de wereld voorgegaan en
vergezeld hebben’.
‘Doch gelyk geen dezer Bewyzen van kragt zoude kunnen zyn, 't en zy 'er
alvoorens aangetoond wierde, dat de gemelde wondergebeurtenissen, opzigtelyk
tot beide de genoemde Persoonen, waarlyk bestaan hebben, zo betoogt Hy de
waarheid daarvan, door te doen zien, dat dezelve onmogelyk, noch door Hun, noch
door iemand voor of na Hun, kunnen verzonnen weezen; en dat 1.) zo door eene
beschouwing, van de omstandigheden en stand der geenen, die aan dit Bedrog
schuldig zouden moeten zyn geweest; als 2.) uit den aart der zaake zelfs; waarna
Hy 3.) nog, uit de gedragingen van Joannes en Jesus, jegens elkander bewyst, dat
men ze onmogelyk voor Bedriegers kunne houden.’ - De Eerwaerde Bell, hier mede
dit gewigtig onderwerp afgehandeld hebbende, trekt ten laetste, tot een slot van zyn
Werk, al het beredeneerde te samen, om de kracht van ieder byzonder gedeelte
van zyn bewys, en de vereende klaerblyklykheid van 't geheel, te duidlyker onder
't oog te brengen.
Men ziet in 't geheele beloop van dit Geschrift, dat onze Schryver met eene
onvermoeide oplettenheid alles heeft gade geslagen, wat hem voor den geest
gekomen is; waer in iemand eenig gesmeed bedrog in deze gansche Geschiedenis,
in 't gebeurde voor, by en na de geboorte van die twee doorluchte Personaedjen,
zou kunnen wanen te mogen plaetzen. Alles, stap voor stap, om zo te spreken,
nagaende, toont hy, met een wel-
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wikkend oordeel, dat generleie verdenking van die natuur hier met enige
waerschynlykheid aengedrongen kan worden; en dat alles integendeel ten sterkste
pleit, voor de geloofwaerdigheid der verhaelde voorvallen. - Deze manier van
betoogen, 't is waer, is wel wat omslachtig, en ze mag daer door sommigen wat te
langwylig toe schynen; maer men leze het Werk, gelyk het verdient, met alle
oplettendheid; en men zal 't niet vervelend vinden; men zal integendeel met genoegen
gewaer worden, hoe alles trapswyze diene, om ons de kracht der waerheid steeds
duidelyker te doen bemerken. Om dit nog wat nader onder 't oog te brengen, zullen
wy kortlyk den voortgang van het onderzoek, nopens het Verhael der wonderen, by
de ontvangenis en geboorte van Joannes opgeven; waer uit men enigzins kan
afleiden, hoe wel dit onderzoek ingerigt zy, om ons door de verbindtenis van het
ene gedeelte aen 't andere, gestadig tot meerder zekerheid op te leiden.
Indien men, (dus vangt het onderzoek aen,) de geschiedenis der geboorte van
Joannes den Dooper, als een verdicht stuk wil verwerpen, dan moet men beweren,
dat ze verdicht zy, - of door Lucas; - of door de Apostelen van Jesus; - of door Jesus,
in verbindtenis met hun; - of door Joannes met zyne Discipelen, of eindelyk, door
Zacharia en zyne Medegenooten. Houd men zich, na de handtastelyke ongerymdheid
der eerstgenoemde vooronderstellingen, met den Eerwaerden Bell overwoogen te
hebben, aen de laetste verdenking; dat het bedrog te zoeken zy, by Zacharia en
zyne Medegenooten, dan moet men noodwendig ene der volgende onderstellingen
toestaen.
(1.) Of Zacharia en Elisabeth moeten de oorspronglyke smeders van 't
zamengevoegd bedrog geweest zyn, en Joseph en Maria daer toe overgehaeld
hebben. (2) Of wel, elk van hun, de ontwerpers van ieder byzondere samenspanning.
(3.) Of eindelyk, Maria en Joseph moeten de smeders van beiden geweest zyn, en
Zacharia overgehaeld hebben, om 't één op zich te nemen.
De Eerwaerde Bell, ieder dezer onderstellingen ter toetse brengende, toont
derzelver onbestaenbaerheid, door ene afzonderlyke overweging van de Characters
en andere omstandigheden der belanghebbende partyen. Verder vestigt hy het oog,
op den eigen aert van 't bedrog,
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en bewyst, dat hetzelve zo ongerymd is, dat niemand ondersteld kan worden, dwaes
genoeg geweest te zyn, om het uit te denken: waernevens hy ten laetste nog voegt,
enige aenmerkingen over verscheiden byzonderheden, welken in de uitvoering van
het vooronderstelde Bedrog voorkomen, en die nooit gebeurd, of door Zacharia en
zyne Medegenooten in het zelve zouden kunnen aengenomen zyn, indien zy waerlyk
dat Bedrog gesmeed hadden. - Wy zullen, na 't voorstellen van dit beloop, om nog
een stael van 's Mans wyze van voorstelling te geven, uit deze byzonderheden
overnemen een gedeelte zyner aenmerkingen, betreffende de onwaerschynlykheid,
dat Zacharia, om zyn bedrog geloofwaerdig te maken, den rol van een stommen
voor den tyd van negen maenden op zich genomen zou hebben.
‘Hy zou, zegt hy, daar hy het volkomen gebruik zyner spraak bezat, zig hier door,
geduurende den tyd van Negen Maanden, tot eene volstrekt onafgebrokene
stilzwygendheid veroordeeld, en dus onder een bedwang gebragt hebben, niet
alleen allermoeilykst om na te komen, en allerongeschiktst voor de uitvoering zyner
voornemens, maar tevens allerbekwaamst om hem te verraden.
De moeilykheid van zulk een bedwang, voor zo langen tyd, was alleen
genoegzaam, om iemand 'er van te rug te houden. Dan, al ware dit zo niet geweest,
zo zoude 't zelve, met de voortzetting der zamenspanning, doch zo zeer gestreden
hebben, dat hy 't, om die reden, zoude nagelaten hebben. Hy deed thans niets meer,
dan den grond te leggen, tot een langduurig en hachelyk bedrog, by 't welk Maria
en Joseph, zo wel als hy, zeer veel belang hadden, en waarin zy hunne rollen zelfs
ras zouden beginnen te speelen. Maar nu was het allernodigst, dat zy elkanderen,
in zulk eene gevaar en moeilyke onderneming, onophoudelyk tot eene onwrikbare
dapperheid en trouwe aanspoorden, en derhalve zo dikwyls mogelyk over dezelve,
en de gevaren, waarvoor zy zig moesten wagten, in gesprek traden; daar de vreemde
uitvinding, waarvan wy spreeken, of alle dergelyke onderhandelingen kragtdadig
belet, of Zacharia, en het geheele Bondgenootschap met hem, aan het uiterste
gevaar van ontdekking, geduurig blootgesteld zoude hebben.
Maar bovendien, kan men 't gelooflyk agten, dat Zacharia, op zyne eige
altoosduurende waakzaamheid,
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zoo zeer betrouwd zoude hebben, van zig te verbeelden, dat een enkel besluit, om
als spraakloos voor te komen, hem in staat zoude stellen, om, voor zulk eene
aanmerklyke lengte van tyd, volstrekt stom te blyven? zoo dat hy, geduurende
dezelve, zig noch in 't minst vergeten, noch een enkel onbedagt woord spreken
zoude, en dus de bedriegery doen uitlekken? Ja, is 't waarschynlyk, dat iemand,
van eene zoo lange ondervinding en byzondere voorzigtigheid als hy, zyne
godloosheid aan zulk een blykbaar gevaar van ontdekking zoude blootgesteld
hebben? My dunkt, dat geene onderstelling belachelyker kan zyn. Zeker, indien het
voor hem onmogelyk ware geweest, om een ander hulpmiddel, aan het zelve einde
beantwoordende, uit te denken, zoo zoude hy de geloofbaarheid van zyne
onderhandeling met den Engel, liever alleen op zyn lang gevestigd gezag hebben
doen berusten, dan nog bovendien te tragten, om dezelve door een bedryf, dat hem
(*)
byna wiskunstig moest verraden, te bevorderen .’
Om dit in een nog helderer licht te plaetsen, stelt onze Schryver hier tegen over
het geen van Maria, in een soortgelyk geval, in die omstandigheden, verhaeld word.
Op de verschyning des Engels, en deszelfs boodschap, is zy niet minder verbaesd,
en toont, in den eersten opslag, niet min duidelyk haer volstrekt ongeloof. Zy echter
blyft ongestraft; daer 't intusschen veel waerschynlyker is, dat elk van hun in dat
geval ene dergelyke straf voorgewend zou hebben, of, zo slechts één van hun, als
dan Maria, en niet Zacharia. 't Is toch, zo als zyn Eerwaerde vervolgt, ‘klaar, indien
men toe-

(*)

‘Vermits men uit onze vertaling niets meer kan afleiden, zo hebben wy alhier onze redenering
alleen bepaald, tot de onderstelling, dat Zacharia, naar allen aanzien, alleen stom is geworden.
Doch eenige der beste Uitleggers zyn van gevoelen dat hy mede met doofheid zoude geslagen
zyn geweest. [Zie HAMM. over Luc. I. 62. LIGHTFOOT over Luc.. I. 22. Gelyk mede LAMY over
de laatstgemelde plaats.] Gaat deze uitlegging door, zo worden de ongerymdheden, die wy,
met opzigt tot de eerste onderstelling reeds gemeld hebben, op eens, zo ongemeen sterk
dat men geen de minste zwarigheid kan maken, om het voor onmogelyk te houden, dat een
Bedrieger het gevaar van zulk een middel, als waarvan wy spreeken, zoude hebben durven
loopen.’
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geeft, dat het voor Zacharia mogelyk geweest zy, om zich geduurende zulk een
langen tyd spraakloos te houden, dat hy zulks alleen gedaan kan hebben, uit hoofde
dat hy nodig agtte, dat zyn verhaal van de verschyninge des Engels, en het geen
dezelve aan hem voorspeld had, door een schynbaar wonderwerk gestaafd wierd.
Doch, indien Zacharia, met alle de voordeelen van zyne gewyde Amptsbediening,
vergevorderde jaren, en langgevestigde agtinge, zyn getuigenis alleen niet
genoegzaam oordeelde, om, in het verhaal van zulk een voorval, geloofd te worden;
hoe konde hy zich dan verbeelden dat des Engels verschyninge aan Maria, verzeld
met eene nog ongelyk vreemdere voorzegging, op hare enkele verzekering, voor
waar zoude worden aangenomen?’ De oplettende Autheur dit nader gestaefd
hebbende, zo uit de ongelykheid der Getuigen, als uit het verschil der Gebeurtenisse,
en de nevensgaende omstandigheden, leid ons op, om met hem vast te stellen, dat
men, in geval van bedrog, hier eer twee dan slechts één wonder verdicht zou hebben;
en zo al één, dan eer ten behoeve van Maria. Vermoedelyk zouden wy dan gezien
hebben, of dat Maria, en niet Zacharia, voorgewend had, met stomheid te zyn
geslagen, of immers, dat aen haer, insgelyks, ene niet minder schynbare wonderstraf
ware opgelegd geworden.
‘Men kan, zegt zyn Eerwaerde, ten laatste, nopens deze byzonderheid, hier tegen
niet inbrengen, dat Bedriegers dikwyls zeer onbestaanbaar handelen, zo, dat zy
zich, in 't eene geval, door hunne misslagen, zullen verraden, en wederom in 't
ander, op het zorgvuldigste, en met het grootste beleid, daarvoor in agt nemen.
Want, om niet te herhalen, 't geen wy reeds zo dikwyls gezegd hebben, namentlyk,
dat, indien Zacharia wezenlyk een Bedrieger was, hy de listigste en omzigtigste
moet geweest zyn, die de Wereld ooit heeft voortgebragt; zoo laat de byzonderheid,
waarvan wy spreken, zulk eene onbestaanbaarheid niet toe; vermits het uit den aart
der zake blykbaar onmogelyk schynt, dat hy op het wel ontvangen zyner vertelling
zoo zeer gelet, en op het goed gevolg van die van Maria, welke van beiden verre 't
meeste gevaar liep, om verworpen te worden, geen de minste agt geslagen zoude
hebben. Want zy waren ten nauwste met elkanderen verbonden, en moesten
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derhalve noodwendig onder een en dezelve beschouwing vallen. Doch alware zulks
voor Zacharia mogelyk geweest, zo zoude 't nog ten uitersten ongelooflyk blyven,
dat dit, door Joseph en Maria, met dewelke het geheel Bedrog moest beraamd
wezen, mede konde gedaan zyn; en zy alles, waarin huns Zoons veiligheid en goed
geluk zoo zeer betrokken waren, over het hoofd gezien hebben; te meer, daar de
byzondere zorg, die Zacharia voor zyn bedryf toonde, allergeschiktst was, om hen
te herinneren, dat zy dergelyk een hulpmiddel veel nodiger hadden dan hy, om de
rol, die zy speelden, te doen goedkeuren.’
Wy kunnen voorts dit Artykel niet wel besluiten, zonder den Lezer nog met een
kort woord te melden, dat de Voorreden van den Hoogleeraer Bonnet, aen 't hoofd
van dit Werk geplaetst, waer in zyn Hooggeleerde den welverdienden lof aen dit
Werk geeft, te meer der lezinge waerdig is, om dat zyn Ed., buiten andere byzondere
aenmerkingen, 'er ingevlogten heeft, een beknopt voorstel, ten betooge van Gods
wysheid en goedheid, in de bestuuring der dingen, die tot zyne Kerk betrekking
hebben, als blykbaer in de zendinge van Joannes den Dooper, en het voorgevallene
in die dagen; zo omtrent Joannes den Dooper als omtrent Jesus Christus zelven.

Leerredenen van G.J. Zollikofer, Predikant der Evangeliesch
Hervormde Gemeente te Leipzig. Naar den tweeden druk in het
Nederduitsch overgezet. Vyfde Stuk. Te Amsterdam by P. Meijer
1779. In groot octavo 310 bladz.
Alles, wat ter aenpryzinge der voorige Leerredenen van den Eerwaerden Zollikofer
kon dienen, komt ook te stade met opzicht tot dit gedeelte dezer Verzamelinge, dat
een elftal van weluitgewerkte en recht leerzame Redenvoeringen behelst. De vier
eersten gaen over het kwaed dat in de Waereld is; en strekken, om ons te leeren,
hoe wy het zelve, zo het natuurlyk als zedelyk kwaed, hebben te beschouwen, om
'er wel over te oordeelen, en het met de hoogste goedheid van God overeen te
brengen. - Hieraen volgen twee Leerredenen
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tegen de zonde van Onkuischheid; welker eerste de schandelyke hoedanigheid en
de schadelyke verdervelyke gevolgen deezer zonde voorstelt; waerop de twede
heilzame regels aen de hand geeft, door welker opvolging men zyne onschuld
bewaren, of zyne verloren vryheid weder verkrygen, en de zonde der onkuischheid
vermyden kan. - Voorts ontmoeten we twee Leerredenen geschikt ter nagedachten
over openlyke vermaeklykheden; waer toe het gebruik in die Gewesten, van alle
openbare vermaeklykheden, zo in den voorbereidingstyd tot het Kersfeest, als in
den zogenoemden Vastentyd, op te schorten, zyn Eerwaerden aenleiding verleende.
Gebruik makende van de eerste tydsomstandigheid, stelt hy zynen Toehoorderen
voor, de genoten, en in die dagen afgebroken, gezellige vreugde en verlustigingen,
eens na te denken. Hier toe wil hy, dat zy de volgende Vragen, die hy breeder
overweegt, in opmerking zullen nemen. (1.) Is deeze vreugde dat gene, waervoor
men dezelve gemeenlyk houd? Voldoet zy gantschelyk aen de verwachting, die
men 'er van had? (2.) Zyn ze voor my geheel zonder nadeel geweest? (3.) Wat zou
'er toch het gevolg van zyn, wanneer ik deze vermakelykheden en verlustigingen
te menigvuldig gebruikte? (4.) En eindelyk, zyn 'er niet nog edeler en duurzamer
verlustigingen en vermaken, dan die genen zyn wegens welker genieting ik
tegenwoordig rekening met my zelven houde? De overweging dezer Vragen brengt
den Leeraer verder tot het aendringen van etlyke nutte leeringen, die 'er uit
voortvloeien; en vernomen hebbende, dat zommigen zyn voorstel niet wel begrepen,
ja mogelyk misbruikt hadden, zo hervat zyn Eerwaerde dit onderwerp, in ene daer
aen verknochte Leerreden, in den Vastentyd. Verre is het van hem, alle gezellige
vreugde te wraken; dan orde, matiging, bepaling en voorzichtigheid, zegt hy, moeten
hier plaets hebben. Ten einde de Toehoorders daeromtrent behoedzamer te maken,
brengt hy hun nu verder voor den geest etlyke bedenkingen, zo over het verlies van
tyd, als over den schadelyken invloed, op onze denkwyze en gemoedsgesteltenis,
welke de al te menigvuldige genieting der gezellige vermaeklykheden naer zich
trekt; waer aen hy ten laetste nog hecht, ene overweging van het voorwendzel, 't
welk men van de groter gezelligheid, die daer door bewerkt word, afleid. - Eene
andere byzondere omstandigheid, ene Feest-
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viering, ter gedachtenisse van de Kerkhervorming, bepaelt hem in ene volgende
Leerreden, om zyne Toehoorders behulpzaem te zyn, tot het vormen van juiste
begrippen, nopens de voordeelen der Hervorming. Om hier in te beter te slagen,
doet hy hen eerst opmerken, waerin deze voordeelen niet bestaen, of wat de
Hervormers niet gedaen hebben, en ten deele niet konden doen: en vervolgens
bepaelt hy hunne aendacht op het gene, waerin de voordeelen hunner hervorminge
wezenlyk bestaen, en wat zy daedlyk te wege gebragt hebben. Met opzicht tot het
eerste, kan men, uit de toenmalige omstandigheden gereedlyk opmaken, dat de
voordeelen, die wy aen de Hervormers te danken hebben, niet daer in bestaen, ‘dat
zy ons een geheel zuiver, van alle valsche of onbepaalde denkbeelden vry, volmaakt
begrip van alles wat tot den Godsdienst behoort, nagelaaten; ons daardoor van alle
eigen navorsching, van alle nieuw onderzoek ontheven; en ons tot aan de uiterste
grenzen der menschelyke kennis wegens Goddelyke dingen gebragt hebben.’ Zyn
Eerwaerde dit beknoptlyk in 't algemeen aengeduid hebbende, heldert het zelve
voorts ten klaerste op, door de uitbreiding der volgende aenmerkingen. - (1.) Vele,
ten dele gewigtige, leerstukken van den Godsdienst en het Christendom kwamen
toen ten tyde in 't geheel in gene byzondere overweging; werden niet voor leerstukken
aengezien, die men zich mogelyk duidelyker of juister voorstellen kon, dan tot heden
geschied was, en werden derhalve geenszins op nieuw onderzocht. (2.) Verscheiden
andere leerstellingen werden, in de hitte van den stryd, die over dezelven ontstond,
niet naeuwkeurig genoeg bepaeld. (3.) Menige andere leerstellingen en misbruiken
werden toen, wegens de vrees voor te veel en te groten aenstoot, en dewyl men
nog niet hoopen kon met de gantsche waerheid te zullen doordringen, onderzocht
en onbetwist gelaten, of, maer in weinige opzichten en omstandigheden, veranderd
en bepaeld. (4.) Somwylen mengden zich menschlyke zwakheden en hartstogten,
de geest van tweedragt en van partydigheid, in het onderzoeken van Godsdienstige
leerstellingen. (5.) En laetstlyk waren, by alle deze verhinderingen en ongunstige
omstandigheden, ook de meeste hulpmiddels, tot beschouwing van het aengenomen
leerbegrip, ten tyde van de Her-
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vorming, noch zo algemeen, noch zo bruikbaer, als zy in onze tyden zyn. - Wat nu
verder nog aengaet de voordeelen, welken de Hervormers ons daedlyk te wege
gebragt hebben, zyn Eerwaerde telt dezelven indezervoege op. (1.) Ene
aenmerkelyke vermindering van het Bygeloof, dat te vooren in de gantsche
Christelyke Kerk heerschte, en dan ook nog tegenwoordig in een maer al te groot
deel van dezelve heerscht. (2.) De verzwakking van het menschlyk aanzien in
Godsdienstige zaken, en de beperking van het ingesloopen en toen zo zeer misbruikt
gezag, niet alleen der hooge, maer ook der lagere Geestlykheid. (3) Het vrye
onverhinderde gebruik der Heilige Schriftuur. (4.) En eindelyk de groter vryheid van
onderzoek, het bevestigde en erkende regt van eigen oordeel in Godsdienstige
zaken. De ontvouwing van dit alles geeft den Leeraer, ten slot zyner Verhandelinge,
rakende dit onderwerp, verscheiden nutte leeringen en plichtsvermaningen aen de
hand, ten einde zyne Toehoorders op te wekken, om een verstandig en dankbaer
gebruik van alle die voordeelen te maken. - Wyders behelst dit Deel nog twee
Leerredenen, die de waerde van een goeden naem, en de gewigtigheid van een
Jaer, ten onderwerp hebben. - De eerste strekt om een ieder, door 't bezef van 't
groote voordeel dat een een goede naem, zo voor ons zelven als voor de
maetschappy, heeft, aen te moedigen, om, langs alle eerlyke wegen, een goeden
naem te verkrygen, of dien te bewaren; en tevens om te toonen, aen welk ene
strafbare wreedheid zy zich schuldig maken, die den goeden naem des Naesten,
op enigerleie wyze, aengrypen of verdacht maken. - En de laetste dient, om ons op
te leiden, tot ene aendachtige overweging van de vier volgende gewigtige Stukken.
(1.) Hoe veel goed of kwaed wy in een jaer doen, en hoe zeer wy daerdoor onze
volmaektheid en gelukzaligheid bevorderen of verhinderen kunnen. (2.) Hoe vele
gewigtige en tot in het oneindige zich uitstrekkende gevolgen het goede en het
kwade, 't welk wy in een jaer verrichten, zo wel ten aenzien van onszelven, als ten
aenzien van andere menschen, naer zich trekke. (3.) Hoe verschillend de
toekomende jaren in velerleie opzichten van het tegenwoordige zyn kunnen. (4.)
En ten laetste, hoe onzeker het zy, of dit niet het laetste jaer van ons leven
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zyn zal. - De overweging van het een en 't ander behoorde elk onzer, gelyk zyn
Eerwaerde ten besluite wenscht, op te wekken, ‘om, zo lang het dag voor ons is,
dat gene te doen, 't welk wy hier op Aarde te doen hebben, en het met onverwylde
blymoedige zorgvuldigheid te doen, op dat niet iemand onzer de nacht des doods
overvalle, voor dat hy zich tot den ingang in de eeuwigheid bekwaam gemaakt heeft!’

Godgeleerde Verhandelingen, door C.J. Voorda, Rentmeester der
Geestelyke Goederen te Leeuwarden. Te Leeuwarden by G.
Tresling, 1779. Behalven het Voorberigt 160 bladz. in gr. octavo.
Vroegere Stukjes van die natuur, door den Heer Voorda gemeen gemaekt, hebben
ons zyn Ed. reeds doen kennen, als iemand, wiens smaek gevallen is, op het
naspooren van den zin zulker plaetzen der Heilige Schriften, welken ene duistere
zyde hebben. Men heeft 's Mans poogingen, om 'er enig licht aen toe te brengen,
met recht, vry algemeen gunstig beoordeeld, en zal dus ook gene reden hebben,
om deze nieuwe proeve van zynen arbeid te wraken. Ze behelst een vyftal van
Verhandelingen over voorstellingen, die de Uitleggers der Bybelbladen verschillend
ontvouwen; en waer over de Heer Voorda zyne gedachten indiervoege meld, en
zodanig met bewyzen versterkt, dat het nagaen van dezelven gevallig kunne zyn,
voor hun, die zich op deze soort van Bybeloefening toeleggen.
Aenvanglyk geeft hy ons ene letterkundige en geheimzinnige verklaring van het
gezicht van Moses en de zeventig Oudsten, die, volgens Exod. XXIV. 9, 10 en 11,
op den berg geklommen zynde, den God van Israël zagen, en onder zyne voeten
als een werk van Sapphyrsteenen, en als de gestaltenis des Hemels in deszelfs
klaerheid; zonder deswegens, (gelyk een algemeen vooroordeel de menschen veelal
deed duchten,) enig onheil te ondergaen; genietende integendeel een volkomen
welstand, als uit hun gedrag na dat gezicht bleek: want Hy strekte zyne hand niet
uit tot deze afgezonderden van de kinderen Israëls; maer zy aten en dronken na
dat zy God gezien hadden. -
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Op de verklaring van dit gezicht, 't welk zyn Ed. beschouwt als betreklyk tot de dagen
van den Messias, ter aenduidinge van het toekomende geestlyk Koningryk van den
verhoogden Middelaer; volgt ene overweging van het onherroepelyk strafvonnis,
door Koning Salomo, over Adonia uitgesproken, 1 Kon. II. 23, 24. De haetlyke
aenmerking van den Heer Baile over dit gedrag van dien Vorst, noopt onzen Schryver
tot een nader onderzoek. En 't komt hem voor, dat men, alles nagaende, duidelyk
kan bemerken, dat Adonia, met zyn verzoek om Abisag te huwen, niets minder
bedoelde, dan zich van de opvolging in 't Ryksbestuur, na den dood van Salomo,
te verzekeren; en dat deze stap Salomo, ter beveiliginge van zyn Ryk voor zyn Huis,
gerechtigde ter uitvoeringe van het strafvonnis, waeronder Adonia reeds te vooren
lag; van 't welke hy alleen vrygesproken was, onder voorwaerde, dat hy, in zyn
volgend gedrag, geen wettige reden tot nadenken aen Salomo geven zou. Zo toch
was Salomos tael, toen Adonia overtuigd was van zyne doodschuld, wegens zyn
bedoelden opstand, 1 Kon. I. 52. Indien hy een vroom man zal zyn, daer zal niet
van zyn hair op de aerde vallen; maer indien in hem kwaed bevonden zal worden,
zal hy sterven. - De derde Verhandeling van den Heer Voorda heeft ten onderwerp
de Godvruchtige waterplenging 1 Sam. VII. 6; alwaer aengetekend staet, dat het
Volk, in een tyd van benaeuwdheid, te Mizpa vergaderde, water schepte, en dat
uitgoot voor 't aengezicht des HEEREN. Het eenvoudige dezer plechtige verrichtinge
maekt derzelver bedoelde, hoe duidelyk diestyds ook begrepen, thans raedzelachtig;
van waer men velerleie gissingen deswegens gemaekt heeft, die onzen Autheur
geenzins voldoen. Zyns oordeels is de beste weg, om 'er zich een gegrond denkbeeld
van te vormen, na te gaen, of die plechtigheid, door klare en zeer verstaenbare
spreekwyzen der Heilige Schrift, kan worden opgehelderd. De spreekwyze van
uitgestort te worden als water, zyne ziel uit te storten in den dood, zyne ziel of zyn
hart uit te gieten, en uit te storten als water, hier en daer in de Bybelbladen
voorkomende, met nevensgaende zinspelingen op water, in derzelver
onderscheidene betekenissen naspeurende, doet zulks hem, alles te zamen
trekkende, stellen, dat Israël naestdenklyk
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met deze treurplechtigheid, het volgende heeft willen te kennen geven. ‘Dat hun
burgerstaat door regeeringloosheid zijne sterkte verloren had; dat zij, niet aan
elkander kleevende, zonder kracht waren om staande te blijven, en aan hunne
vijanden te kunnen weerstand bieden; dat de overheersching der Philistijnen hunne
maatschappij onteenigde, en deed te gronde gaan; en al hun aanzien deed
verdwijnen en versmelten; dat zij wijders, van deeze hunne elende een zieltreffend
gevoel hebbende, ontlasting hunner harten in hartbreekende klagten en
onophoudelijke traanen zogten; dat zij ook de hand Gods in dit alles erkenden, en,
met hunne innigste zielsverlangens, in ernst en oprechtheid naar God waren
uitgestrekt, naar hem uitziende, om van hem, naar zijne algenoegzaamheid, heil
en hulpe te begeeren, in alle die uitgestrektheid, welke de grootheid en
menigvuldigheid hunner elende thans kwam te vereischen.’ - In ene volgende
Verhandeling overweegt hy de wonderlessen van Salomo, Pred. VII. 16, 17, wees
niet al te rechtveerdig - wees niet al te godloos; en toont dat dezelven, schoon 't
niet wel doenlyk moge zyn, het juiste oogmerk des Predikers te bepalen, in vele
opzichten een goeden Godsdienstigen zin kunnen hebben. - Ten laetste deelt ons
de Heer Voorda in dit Stukje nog mede, zyne bedenkingen over de negen en negentig
rechtveerdigen, die de bekeering niet van noode hadden, en de meerdere blydschap
in den hemel over één zondaer die zich bekeert, volgens Luc. XV. 7. De
rechtvaerdigen, hier bedoeld, zyn, volgens zyne gedachten, waerlyk gevestigde
Godvruchtigen, die in Gods genade bewaerd worden, zo wel voor een zwaeren
zondenval, als voor ene hebbelyke verflauwing; die dus de bekeering, zo als dit
woord in die betrekking gewoonlyk gebezigd wordt, niet van noode hebben. En de
éne zondaer die zich bekeert is een mensch, welke ook by die negen en negentig
behoorde, maer afgeweken, doch nu wedergekeerd is. Die honderd maken met
elkanderen uit de godvreezende Jooden van dien tyd, waer van echter één tot een
zondigenden staet vervallen was, en van welken hy nu weder te recht gebragt is.
In deze herstelling als ene volmaking van 't geheel vind onze Autheur den grond
van die meerdere blydschap in overeenkomst met het geen onder de menschen
plaets heeft, by de herstelling van een geschonden stuk. - ‘Dee-
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ze hondert schaapen, zegt hij, behooren bij elkander, en zijn ééne kudde, aan den
Messias van den Vader van eeuwigheid gegeeven. Door 't verlies van één schaap
zijn de overige negen en negentig een onvolkomen getal, en eene geschonden
kudde: weshalven, door 't verlies van één, smert verwekt word over alle, en het
wedervinden van dat één verwekt blijdschap indiervoegen, dat blijdschap over één
is blijdschap over alle, als welke, door het wedervinden van dit één weder voltallig,
en tot een geheel geworden zijn. Het is dan zeer natuurlijk, dat de blijdschap over
negen en negentig, tot welke nog één behoorde, minder zy, dan, over één, die deeze
negen en negentig voltallig maakt, en in derzelver waarde herstelt.’

Verhandelingen over de vier laatste dingen, Dood, Oordeel, Heemel
en Hel. Door W. Bates, Dr. der H. Godgel. Uit het Engelsch vertaald,
door E. Nooteboom. Tweede Stuk. Te Utrecht by A.v. Paddenburg,
en te Amsterdam by J. Weszing Wz. 1779. In gr. octavo 259 bladz.
Op dé, in het eerste Stuk voorgedragen, beschouwing van den Dood en het
(*)
Oordeel , volgt, in dit tweede Stuk, ene overweging der heilryke of heillooze gevolgen
daeraen verknogt, ene volkomen gelukzaligheid in den Hemel, of ene ten hoogste
rampzaligheid in de Helle: welke twee onderwerpen de Eerwaerde Bates, op dezelfde
manier als de voorigen, behandelt, in ene leerzame voordragt, en ernstigen aendrang
dezer Stukken, die onbetwistbaer ene verstandige en gemoedlyke oplettendheid
vorderen.
Met opzicht tot het eerste, de Hemelsche gelukzaligheid, merkt hy, uit de woorden
van den Psalmdichter, Ps. XVI. 11; Verzadiging van vreugde is by uw aengezichte;
lieflykheden zyn in uwe rechte hand eeuwiglyk, als ene algemeene stelling aen: Dat
de genieting van de tegenwoordigheid van God in den Hemel, de hoogste en eeuwige
gelukzaligheid der Heiligen is. En hierop bepaeit zyn Eerwaer-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroeff. I. Deel, bl. 523.
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de zich, om, in de verhandeling van dit stuk, (1.) te overwegen, de plaets, waer in
de Godlyke tegenwoordigheid op ene heerlyke wyze geopenbaerd word. (2) Te
toonen, dat de genieting van de Godlyke tegenwoordigheid de hoogste gelukzaligheid
der Heiligen zy. En (3.) te bewyzen, dat de gelukzaligheid eeuwigduurend zal wezen.
Het beschouwen hiervan doet hem den Lezer onder 't oog brengen, de jammervolle
dwaesheid der menschen, in zulk ene zaligheid van de hand te wyzen; en een ieder
noopen, om met allen ernst en vuurige begeerte zyne krachten in te spannen, om
dezelve te verkrygen. Zulks leid hem ter overweginge der oorzaken dier zaligheid,
en der middelen, om dezelve deelachtig te worden; welke overweging hy vergezeld
doet gaen van wel overdachte onderrichtingen, en indrukbare beweegredenen.
Op ene soortgelyke wyze richt de Eerwaerde Bates zyne volgende beschouwing
van den rampzaligen staet des onverbeterden Zondaers, of die der Helle, in. Hy
maekt met den aenvang gebruik van de ontzachlyke omschryving, die Jesus 'er van
geeft, zeggende: daer hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgebluscht word, Marc.
IX. 48. Op die omschryving vestigt hy zyn voorstel; Dat de straf van die genen,
welken hunne aengename, of voordeelige, zonden willen aenhouden, zeer zwaer
en eeuwig zyn zal. Achtervolgens dit voorstel maekt hy zyne Verhandeling, over dit
onderwerp tweeledig: gaende het eerste gedeelte over de zwaerte, en het tweede
over de eeuwigheid der straffe. En hier uit leid zyn Eerwaerde ten laetste enige
practikale gevolgen af, die hy op ene overtuigende wyze voordraegt. Wanneer men
bezeft, hoe duidelyk en nadruklyk God zyn vreeslyk strafvonnis over de zonde
geopenbaerd hebbe, ontdekt men aen de ene zyde de grootte der Godlyke
barmhartigheid, die zulks gedaen heeft, om de menschen van de zonde af te
schrikken, ten einde daer door hunne rampzaligheid voor te komen; en, aen de
andere zyde, de spoorlooze onbezonnenheid veler menschen, welken
desniettegenstaende aen hunne zondige begeerlykheden den lossen teugel vieren.
De overdenking hier van moet ons alleszins aenspooren, om standvastig te gelooven
en ernstig te overwegen, zo het geen God den onboetvaerdigen gedreigd als den
boetvaerdigen toegezegd heeft; om daer
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door te krachtiger van de Zonde afgeschrikt, en tot de Deugd overgehaeld te worden.
Eindelyk behooren wy 'er ons tevens door opgewekt te vinden, tot ene des te sterker
erkentenis van onze verplichting aen Jezus Christus, en zyne ons aen Hem ten
naeuwste verbindende Liefde, daer Hy ons, ‘uit de vademlooze diepte der afgrond
van de Hel, tot in den schoot van God, tot in den Troon der gelukzaligheid verheven
heeft.’

Encyclopedie van de Historische, Wysgeerige en Wiskundige
Wetenschappen, grootdeels volgens de Schetsen van wylen den
Heer H.S. Reimarus, uitgewerkt, door J.G. Pusch, Professor in de
Wiskunde te Hamburg. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede Deel.
Te Amsterdam by de Erven F. Houttuyn 1780. Behalven den Inhoud
248 bladz. in gr. octavo.
Agtervolgens de alvoorens bepaalde orde van dit Werk, van welks inrigting en
uitvoering wy, met de beschouwing van 't eerste Deel, een genoegzaam verslag
gegeeven hebben, om 't zelve als een nuttig en leerzaam Boek, inzonderheid voor
de studeerende Jeugd, te doen kennen, is dit tweede of laatste Stuk geschikt, tot
het nagaan der Wiskundige Weetenschappen.
De Hoogleeraar Busch, dit onderwerp zullende behandelen, brengt ons aanvanglyk
onder het oog, het nut van een welingerigt encyclopedisch voorstel der Wiskunde;
ontvouwt ons voorts de leer der grootheden in 't gemeen; en toont ons tevens aan
het verband der Wiskunde met alle andere Weetenschappen; 't welk hem te gelyk
met een kort woord gewag doet maaken van de verschillende verdeelingen der
Wiskunde.
By de Grieken droeg deeze Weetenschap den naam van Mathesis, zo veel als
Doctrina, Disciplina, of Onderwyzing; 't zy om dat ze dezelve als eene Weetenschap
by uitneemendheid beschouwden, of om dat zy de eerste, en, door haar verband
met de Wysgeerte, ook de laatste was, die op hunne schoolen behandeld werd. Ter
oorzaake van dit verband paste men al van oudsher de Wiskunde op veelerleie
Weetenschappen toe, dat veelvuldige verdeelingen van dezelven te wege bragt;
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van waar nog eenigen in de voorige Eeuw, in hunne groote Leerboeken der Mathesis,
44 volkomen mathematische disciplinen tellen. In de laatere Leerboeken heeft men
dit stuk met meer oordeelkundige onderscheiding behandeld, agt geevende op die
Weetenschappen, welken zich geheel en al, of doorgaande, wiskundig laaten
ontvouwen, en die van welker onderwerpen men weinig, of ten hoogste niet alles,
met eene wiskundige zekerheid zeggen kan. - Onze Hoogleeraar, dit gade slaande,
houdt zig aan de thans gebruikelyke verdeeling van de afgetrokken of zuivere en
toegepaste Wiskunde; dan hy oordeelt het raadzaamst, 't geen men gemeenlyk tot
de laatste brengt nog in twee classen te schiften, naamlyk, in eene eigenlyk gezegde
toegepaste, en in eene gemengde Wiskunde; tot welke laatste dan die
Weetenschappen behooren, in welke het gebruik van de gronden der zuivere
Wiskunde slegts hier en daar plaats heeft. - Ter duidelyker ontvouwinge hier van
strekke het volgende, dat hy desaangaande wat laater bybrengt, als hy tot het
behandelen der toegepaste Wiskunde overgaat.
‘Met de kennis van zekere dingen, zegt hy, is de beschouwing van derzelver
grootte zo naauw verbonden, dat wij dezelve nooit ter zijde kunnen stellen, wanneer
wij belang stellen, in het doorzien van derzelver natuur en eigenschappen, en in het
verklaren van de verschijnselen, die zich aan dezelve voordoen. Dergelijke dingen
zijn de beweeging en krachten der lichamen; het licht met alle zijne werkingen en
verschijnselen; de hemelsche lichamen, met alles, wat zich aan dezelve voordoet;
benevens de toepassing van dat alles, tot nut van het menschdom. Doch, in
tegendeel, zijn 'er vele bezigheden, die tot de behoeftigheden, het genoegen en
gemak des menschlijken levens verstrekken, in welke men, wel zonder ophouden,
zich met de bepaling van zekere grootheden moet bezig houden, doch die eene
menigte van dingen en willekeurige bepalingen onderstellen, die voor gene
mathematische ophelderingen of bewijzen vatbaar zijn. Men kan, bij voorb. van de
boukunde, van de muzijk enz. die ten deele ware behoeften des levens vervullen,
ten deele tot 's menschen vermaak dienen, niet zeggen, dat het in dezelve alles op
de mathesis aankome. In de architektuur steunen vele dingen alleen op de
ondervinding, of op gebruiken die willekeu-
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rig zijn ingevoerd, op den smaak, die zich nog niet volgens mathematische regelen
wil laten dwingen, ofschoon het waar is, dat de grondregels, volgens welke wij het
ware schoone beoordeelen, met zekere mathematische waarheden in verband
staan. De theorie der muzijk is gegrond op de mathesis en de natuurkunde: doch
het is ook zeker, dat men alle vermaak, 't welk dezelve veroorzaakt, genieten kan,
zonder zich met de theorie in te laten. De verscheiden smaak in de muzijk, die bij
verscheiden volken geheerscht heeft, of nog heerscht, zou niet hebben kunnen
ontstaan, zoo alles in de muzijk op de mathesis gegrond was; wier gronden
onveranderlijk zijn, en geene verscheidenheid of afwisseling in de gevolgen toelaten.
- Van die dingen, met wier behandeling de beschouwing van derzelver grootte
naauwst verbonden is, kunnen wij derhalve zeggen, dat de mathesis een bestendiger
toepassing op dezelve vinde, dan in deze laatste, in welke zij zich, om zoo te spreken,
alleen van tijd tot tijd inmengt. Wy hebben derhalven redenen, om 'er twee klassen
van te maken, en de eerste tot de toegepaste, de laatste tot de vermengde mathesis
te rekenen.’
Uit kragte deezer verdeelinge handelt de Autheur hier eerst over de afgetrokken
of zuivere Wiskunde, waartoe behooren de Geometrie, Arithmetica, Algebra en de
Trigonometrie, of de Landmeetkunde, Rekenkunde, Letterrekeningkunde, ook wel
Stelkunde geheeten, en de Driehoeksrekeningkunde. Van ieder deezer
Weetenschappen een beknopt verslag geevende, vlegt hy 'er ook hier en daar
algemeene leerzaame aanmerkingen in, daar hem de beschouwde Weetenschap
aanleiding toe verleent. Zo deelt hy ons, onder anderen, by voorbeeld, mede de
volgende onderrigting nopens het verschil tusschen de Analytische en Synthetische
Methode.
‘Men pleeg, zegt hij, ook de Algebra in haren geheelen omslag de Analysis te
noemen, gelijk, bij de Franschen en Duitschers, de gene die de Algebra in een
wijden omvang verstaat, een Analyst heet. Doch dit is eigentlijk de benoeming van
eene methode, die niet alleen in de mathesis, maar ook in de filozofij, tot kennis der
waarheid, en tot overtuiging van derzelver zekerheid, gebruikt wordt. Daar zijn over
het geheel twee wegen, om tot kennis der waarheid en tot over-
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tuiging van hare zekerheid te komen: de eerste is, wanneer ik van de duidelijkste
en eenvoudigste waarheden beginne, van dezelve tot haare naaste gevolgen, en
voords van de gevolgen dier gevolgen, en zoo verder voordga, daar dan alles, wat
uit de waarheid wettig en ongetwijfeld volgt, zelfs waarheid wezen moet. De rij van
sluitredenen, door welke het verband van de aangenomen stelling, met de
voorgaande waarheid, getoond wordt, is haar bewijs. De tweede is, wanneer ik eene
stelling in mijne gedachten opmake, zonder vooraf te weten, of zij waar of valsch
is; doch dan alles zoo ontwikkele, dat deze stelling onderstelt, dat mij eindelijk blijkt,
of in deze onderstellingen iets opentlijk waar of valsch zij. Kome ik in deze
ontwikkeling en naspeuring van alles, wat zulk eene stelling onderstelt, tot stellingen,
die openlijk waar zijn, zoo is de stelling waar, die niets dan waarheid onderstelt. Het
is dan ook niet moeilijk, den samenhang van deze stelling met de eerste
grondwaarheden te toonen, en een bewijs van dezelve volgens de eerste methode
te ontwerpen. Doch verval ik tot openbare dwalingen, zoo is de stelling valsch, die
zulk eene openbare dwaling onderstelt. De eerste methode heet de Synthetische,
de tweede de Analytische.
De Synthetische methode doet eigentlijk alleen dit, dat zij, 1) ten opzichte van
waarheden, die reeds erkend waren, derzelver zekerheid aanwijst. Wanneer, bij
voorbeeld, in geometrische handboeken de leerstelling wordt opgegeven, in eenen
rechtlijnigen driehoek zijn de drie hoeken gelijk aan twee rechten; zoo komt deze
stelling voor als eene waarheid, die de leeraar reeds erkent; de synthetische
demonstratie volgt dan, in welke het verband van deze leerstelling, met andere,
reeds te voren erkende, waarheden, wordt aangewezen. Of 2) men gaat in dezelve
van reeds erkende waarheden voord, tot andere, wier grond zich in de eerste
openbaar ontdekt. Deze stellingen noemt men dan corollaria of gevolgen. Doch in
deze orde van mathematische waarheden is veel willekeurigs, en vele Stellingen
komen in het eene boek voor als Leerstellingen, die in een ander den naam van
Gevolgen dragen.
Deze leerwijze is derhalven niet zoo zeer geschikt tot de uitvinding van waarheden
en van derzelver bewijzen, als wel om waarheden, die reeds erkend waren, in der-
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zelver verband aan te wijzen, 't welk te ontdekken dikwils voor het verstand zeer
moeilijk is. - De Analytische leerwijze is van meer dienst, tot het ontdekken van
waarheden, die, noch wij, noch iemand voor ons, ooit begrepen had. Zij helpt ons
niet alleen derzelver verband met andere waarheden onderzoeken, maar ook,
wanneer wij tot valsche stellingen vervallen, de gronden doorzien, uit hoofde van
welke zij valsch zijn.
‘Beide deze bewijzen gelden in 't gemeen, ook in de filozofij. De betogende
leerwijze, waar mede de Wolfianen zo veel op hadden, was niets anders dan de
synthetische methode. Doch hoe dikwils maken wij, ook van deeze leerwijze, geen
gebruik in onze filozoofsche onderzoekingen, dat wij eene gewaagde stelling ter
nederzetten, dan derzelver onderstellingen ontwikkelen, en onderzoeken, of wij, in
deze onderstellingen, op openbaare waarheid of onwaarheid nederkomen. De
zogenaamde reductio ad absurdum in filozoofsche geschillen is eigentlijk niets
anders, dan een analytiesch onderzoek, nopens de onwaarheid van eene stelling.’
Op de beschouwing der zuivere Wiskunde volgt dan in dit Geschrift wyders de
eigenlyk gezegde toegepaste Wiskunde. Hier onder betrekt de Hoogleeraar de
Mechanica, Optica, en de Astronomie, of de Beweeg- en Werktuigkunde,
Gezigtkunde, en de Hemelloopkunde. Daarbenevens brengt hy 'er nog toe de
Akustika, of Wiskundige Muzyk, in zo verre derzelver theorie voor eene
mathematische bepaaling vatbaar is. Het laatstgemelde Stuk draagt hy beknoptlyk
op zigzelve voor, maar de andere opgenoemde Weetenschappen ontvouwt hy meer
byzonder in derzelver onderdeelen. Zo draagt hy eerst voor 't geen de Beweeg- en
Werktuigkunde, in 't algemeen, betreft; en slaat voorts het oog op het geen omtrent
dezelve in aanmerking komt, zo nopens de Vaste Lichamen, als de Vloeistoffen en
(*)
Vlietstoffen . Op eene der-

(*)

De Heer Vertaaler is hier, als uit zyne aantekening blykt, eenigzins verlegen geweest, met
de overzetting van 't woord liquida, dat hem het Nederduitsche waterige heeft doen verkiezen;
maar beter onderscheidt men, op het voetspoor van den keurigen Vertaaler der Natuurkundige
Lessen van den Abt Nollet, de woorden fluida en liquida, of fluides en liquides, in 't
Nederduitsch door Vloeistoffen en Vlietstoffen. Zie ook Vad. Letteroef. Mengelwerk, VI D. bl.
7, 8.
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gelyke wyze behandelt hy de Gezigtkunde, spreekende vooraf van de Gezigtkunde
in 't algemeen, en vervolgens van de Spiegelkunde, Doorzigtkunde en
Verschietzigtkunde in 't byzonder. Hieraan volgt verder eene voorstelling van de
gronden der verdeeling van de Astronomische Weetenschappen, met eene
nevensgaande beschouwing van de Hemelloopkunde, van de ongegrondheid der
Starrenwichelaary, van de Land- en Zeevaartkunde, van de Zonnewyzerkunde, en
Tydrekenkunde. By gelegenheid van dit laatste Artykel maakt hy ook gewag van
den Almanach, waaruit wy nog eene en andere aanmerking kortlyk zullen
overneemen.
Toen men in de dagen van Julius Coesar den verwarden Almanach eenigzins te
rechte bragt, hield men zig, vermoedelyk gemakshalve, aan de bepaaling van 't
Zonnejaar op 365 dagen en 6 uuren; besluitende den ¼ dag, welken men dus
jaarlyks overhield, in vier jaaren in te haalen, door 't vierde jaar op 366 dagen te
brengen. Dan de 11 minuten, in deeze rekening te veel genomen, maakten, in 130
jaaren, bykans een vollen dag, en dus, in 1430 jaaren, 11 dagen. Dit verloop ontdekte
men reeds in de vyftiende Eeuw, dan 't liep aan tot in 't jaar 1582, eer Paus Gregorius
het in de Roomsche Kerk doorzette, om 't verdere gevolg hier van voor te komen,
bevelende dat men de elf dagen, die men te veel had, uit den Almanach zou
(*)
weglaaten . Tevens werd 'er, om voor het toekomende zorg te draagen, vastgesteld,
dat alle laatste jaaren van eene Eeuw, de vierde Eeuw uitgenomen zynde, geen
schrikkeljaaren

(*)

Het getal van elf schynt den Hoogleeraar hier misleid te hebben. Het verschil tusschen het
Astronomisch- en Burgerlyk Zonnejaar op 11 minuten, of naauwkeuriger op 11 minuten en 3
secunden, gesteld zynde, geeft, in den tyd van 1257 jaaren, ruim 9½ of ongeveer 10 dagen.
Ook was de tyd der dags en nagts gelyke lengte, in dat tydbestek van 1257 jaaren, die
verloopen zyn, zedert het Concilie te Nicea, in 't jaar 325, toen men den tyd der vieringe van
't Paaschfeest beperkte, tot op het jaar 1582, toen Paus Gregorius besloot het gebrek te
herstellen, 10 dagen verschrikt. De Evennagtstyd viel in 't jaar 325 op den 21 Maart, en in 't
jaar 1582 op den 11 Maart; 't welk dien Opperkerkvoogd, niet elf, maar tien dagen uit den
Almanach deed weglaaten, om de zaaken dus weder op den voet van 't jaar 325 te brengen.
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weezen zouden; waardoor de zaak zo ver in orde gebragt is, dat de misrekening,
in 19 Eeuwen, nog geen vollen dag kan uitmaaken. De Protestanten, ten deele
bevreesd van den Paus te veel gezags te geeven, ten deele begrypende, dat men
nog te veel uit de oude almanachsberekening behouden had, 't welk der
astronomische naauwkeurigheid hinderlyk was, kwamen veelal niet dan
schoorvoetende tot het overnemen van den Gregoriaanschen Almanach; welken
ook zommigen verbeterden, door alles onmiddelyk volgens de Hemelloopkunde te
berekenen; het gulden getal, de indictien en epacten ter zyde gesteld zynde. Dit
heeft inzonderheid veel invloeds op de berekening van het Paaschfeest, en de daar
van afhangende feesten; daar de Niceasche Kerkvergadering bepaald heeft, dat
men het Paaschfeest, op dat men het niet ten zelfden tyde met de Jooden mogte
houden, zou vaststellen op den Zondag, die onmiddelyk volgde, op de volle maan,
na dags en nachts gelyke lengte in 't voorjaar.
‘Dit onderstelde nu, vervolgt onze Schrijver, dat men onder de Christenen
astronomij genoeg verstond, om het ware oogenblik, zo wel van de dags en nagts
gelijke lengte, als van de volle maan te bepalen. Toen dit besluit gemaakt werd,
was 'er nog astronomijsche kennis genoeg onder de menschen, ofschoon niet onder
de kristenen, en allerminst onder de leeraren der Kerke. Men heeft daarom ook
allerlei hulpmiddelen tot dergelijke berekeningen verkozen, inzonderheid de
zogenaamde epakta, die niet naauwkeurig met de astronomijsche gronden
instemmen. Het ergste was, dat men de dags en nagts gelijke lengte op den 21
Maart van den Juliaanschen almanach, waarop het naar de rekening van dien tijd
viel, voor bestendig vaststelde. Wanneer in de volgende tijden, met de overige
wetenschappen, de astronomij geheel verviel, merkte men nochtans meer en meer
deze toenemende afwijking, en inzonderheid de verschuiving van het Paaschfeest,
met de veel te laat onderstelde dags en nagts gelijke lengte. Dit was de eenige
aanleiding, die eenig schrijver tot in de 15de eeuw somtijds had, om iets van de
mathesis en inzonderheid van de astronomij te bewerken. Met de invoering van den
Gregoriaanschen almanach, heeft zich de Roomsche kerk eerst uit deze zwarigheid
geholpen. Doch alles is
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in hare almanachs rekening niet te recht gebragt, om dat zij het oude kunstmiddel
tot de berekening van de maan, de epakten, niet verworpen hebben.’
Met het af handelen hier van, komt de Hoogleeraar, volgens zyne voorgestelde
verdeeling, ten laatste tot de gemengde Wiskunde; waar toe hy vooral brengt, de
Bouw- en Krygsweetenschappen. By de beschouwing der Burgerlyke Bouwkunde
paart hy, als daartoe behoorende, den Water- en Scheepbouw: en onder de voordragt
der Krygsweetenschappen, behandelt hy de Taktika, met de Kastrameratie, voorts
de Artillery- en Fortificatiekunde, benevens het geen het verdeedigen en aanvallen
betreft; waarop hy, ten slot, nog met een kort woord, de Fransche Krygsschoolen,
als van een nuttigen invloed, met lof vermeldt.

Recherches sur le Commerce. Ou Idées relatives aux interets des
differens Peuples de l'Europe. T. II. Premiere Partie. A Amsterdam,
chez M.M. Rey 1779. In 8vo gr. p. 250 pp.
Het geen wy, met de afgifte van het eerste Deel, raakende deeze Onderzoekingen
nopens den Koophandel, of Gedagten over de belangen der Handeldryvende Natien
(*)
van Europa, gezegd hebben , was genoegzaam om dit Geschrift als een
leezenswaardig Boek aan te kondigen, en een ieder naar 't vervolg der behandelinge
van dit onderwerp te doen verlangen. Aan de gunstige denkbeelden, diestyds 'er
van gevormd, schiet de Autheur ook in deezen geenszins te kort, veeleer mag hy
gezegd worden, in het thans gemeen gemaakte gedeelte 'er dermaate aan te
voldoen, dat men des te sterker haake, naar de voltrekking van het Plan, dat hy zig
met opzigt tot dit Stuk gevormd heeft; waarvan hy ons, by voorraad, het volgende
Berigt, by manier van eene Inleiding tot dit tweede Deel, wel heeft willen verleenen.
Zyn Ed. het stuk der Muntspecien afgehandeld, en het nadeel van derzelver
vermenigvuldiging voor de Maat-

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroef. VII. D. bl. 400.
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schappy, in 't eerste Deel, ontvouwd hebbende, schikt nu dit tweede, overeenkomstig
met het toen voorgestelde, ter beschouwinge van de verdere gevolgen, der
vermeerderinge van dien overvloed van verbeeldende tekenen, door Papieren,
welken die tekens verbeelden. En hy onderrigt ons desaangaande hier terstond,
dat hy, onder de benaaming van Papieren, niet alleen betrekt, alles, wat Muntspecien
of derzelver Telswaarde verbeeldt, maar tevens alles, wat strekt, om het credit, 't
zy van Mogenheden of van byzondere Persoonen, te versterken of te vermeerderen.
Ter ontvouwinge hiervan maakt hy dit tweede Deel drieledig. - In 't eerste zal hy
zyne gedagten voorstellen over de voor of nadeelen der hedendaagsche Banken
voor de Maatschappyen. - Het tweede schikt hy, ter overweeginge van het geen
men de Wandeling of den Omloop van het Geld noemt on wat daar toe betrekking
heeft; dat hem aanleiding zal geeven, om te gelyk te handelen over den oorsprong
der Lombarden, den ouden en tegenwoordigen Intrest, het Crediet omtrent byzondere
Persoonen, met betrekking tot den Koophandel, en 't algemeene Crediet, of den
oorsprong der Nationaale Schulden by meest alle de Mogenheden van Europa,
mitsgaders den invloed van dit alles op de geheele Maatschappy. - Voorts staat het
derde Stuk van dit tweede Deel aanvanglyk te gaan, over de uitwerkzels der
Wisselbrieven; met nevensgaande aanmerkingen over 't heilzaame dier inrigtinge,
en 't geen ter verbeteringe van dezelve te wenschen ware. Hier benevens zal dan
de Autheur zyne gedagten mededeelen over het Evenwigt van den Koophandel;
en het groote voorstel van dit zyn Werk oplossen; of naamlyk, de Koophandel in
onze dagen niet te uitgebreid, en daar door nadeelig zy voor het weezenlyke belang
van 't Menschdom? En op dit alles zal hy eindelyk laaten volgen eenige algemeene
denkbeelden, nopens de waare belangen der verschillende Staaten van Europa;
ten aandrange van 't hoofdbedoelde dat hy zig voorgesteld heeft; te weeten, te
toonen: Dat de waare Rykdom van ieder Maatschappy voornaamlyk bestaat, in 't
getal, de handige arbeidzaamheid en de leevenswyze van derzelver Ingezetenen:
en dat gevolglyk alles, wat de goede zeden en bevolking kan benadeelen, natuurlyk
te houden zy, voor strydig met de waare belangen van 't Menschdom. - Verder geeft
ons de Autheur te
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kennen, dat hy, na 't afhandelen van dit alles, nog een Aanhangzel by zyn eerste
Deel zal voegen, nopens de Munten der Ouden; gemerkt hem daaromtrent eenige
nadere ontdekkingen ter hand gekomen zyn, welken ter ophelderinge van het
voorheengemelde kunnen dienen.
Ter naspooringe van het eerstgenoemde Stuk, de voorof nadeelen der
hedendaagsche Banken voor de Maatschappyen, handelt de Autheur eerst over
de Banken in 't algemeen; dat hem inzonderheid gewag doet maken van de Bank
van Venetie, welker oprigting zommigen tot een zeer vroegen datum brengen, en
die veelen aanzien, als het model, dat men zig in de laatere Banken ter navolginge
voorgesteld heeft. Zyn Ed. de gewoone misvatting hieromtrent tegengegaan
hebbende, doet ons opmerken, dat men alle de verschillende Banken tot twee
soorten kan brengen. De eerste soort komt voor als eene enkele bewaarplaats van
een weggeleiden schat; maar de tweede is te gelyk handeldryvende; waardoor het
Bankcomptoir inkomt als de eerste Bankier der Natie, ter plaatse daar men de Bank
op die wyze ingerigt heeft. Beide deeze soorten, zegt hy, zyn volkomen vereenigd
in de Banken van Amsterdam en London; die hy by uitstek, ter behandelinge van
dit onderwerp, tot een voorbeeld verkoozen heeft; en waaromtrent die van
Amsterdam, ongeveer eene Eeuw voor die van London opgerigt, natuurlyk eerst in
overweeging komt.
Onze Autheur, den uitslag zyner naspooringen, nopens die beide Banken, zullende
mededeelen, vindt het vooraf geraaden, een duidelyk verslag te geeven van de
manier, op welke men den Handel dreef, zig omtrent de Geldwisseling enz. gedroeg,
vóór den tyd der oprigtingen dier Banken. Ingevolge hier van bepaalt hy zig eerst,
tot een beknopt geschiedkundig verslag van den Hollandschen Koophandel in
vroegere dagen, tot dat de Regeering van Amsterdam, in den jaare 1606 het oprigten
eener Bank reeds in overweeging genomen hebbende, in den jaare 1608 daartoe
besloot; waarop de daadlyke schikkingen in den jaare 1609 werkstellig gemaakt
werden. Langs deezen weg tot de melding van het oprigten der Amsterdamsche
Bank gekomen zynde, geeft hy voorts eene naauwkeurige beschryving van al het
merkwaardige, dat omtrent derzelver bedoelde, schikking, bestier, bedryf, en zo wel
vroeger als laater toestand,
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overweeging vordert, en openlyk gemeen gemaakt mag worden; met nevensgaande
oordeelkundige aanmerkingen over dat alles. Op eene dergelyke wyze draagt zyn
Ed. vervolgens voor, het geschiedkundige beloop van den Engelschen Koophandel
tot aan de oprigting der Bank van London, in den jaare 1694 tot stand gebragt; van
welke de Autheur insgelyks een onderscheiden verslag verleent. - Uit de ontvouwing
van dit alles leidt zyn Ed. ten laatste af, dat de Banken, welken op den voet van die
van Amsterdam ingerigt zyn, zeer heilzaam en voor den Staat en voor den
Koophandel zyn; maar dat zulks zo onbepaald niet gezegd kan worden van de
Londonsche Bank en foortgelyken; als welken zeer groote verliezen en nadeelige
verwarringen kunnen veroorzaaken, die het nut en voordeel, dat zy der
Maatschappyen konden toebrengen, verre overtreffen. - 's Mans bedenkingen
desaangaande vereischen zekerlyk de oplettendheid van allen die 'er belang in
hebben; en alle Liefhebbers van naspooringen, welken den Koophandel betreffen,
zullen, by het doorbladeren van dit Geschrift, zo ten aanzien van het
Geschiedkundige, als ten opzigte van de Banken, reden vinden, om des Autheurs
aangewende moeite danklyk te erkennen.

Gedenkschriften, dienende tot de Geschiedenis van Lodewyk XIV
en XV. Door den Heer Abt Millot, Lid van de Academien der
Weetenschappen van Lions en Nanci. Vierde Deel. Te Amsterdam
by Yntema en Tieboel 1779. In groot octavo, 348 bladaz.
In dit gedeelte, 't welk zyn aanvang neemt met de opening van den Veldtogt, in den
jaare 1708, en voortloopt tot de Utrechtsche Vrede in den jaare 1713, met een
beknopt verslag van 't leevenseinde van Koning Lodewyk XIV, in den jaare 1715;
ontmoeten we eene menigte van Staatkundige byzonderheden, welken ter
ophelderinge van het voorgevallen in die dagen strekken. De verschillende inzigten
van 't Spaansche en Fransche Hof; welk laatste inzonderheid, des oorlogens moede,
sterk naar Vrede haakte, en 't Spaansche Hof poogde over te haalen, om mede te
werken, of zig ten minste wel
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te laaten gevallen de poogingen en schikkingen, die men aan 't Fransche Hof
werkstellig wilde maaken, om den Oorlog, met de tegen hen vereenigde
Bondgenooten, ten einde te brengen, geeven hier toe eene ruime stoffe. En onze
oordeelkundige Schryver ontvouwt ons desaengaande, uit de hem ter hand gekomen
Gedenkschriften, even als omtrent de voorige gebeurtenissen, onder een
aaneengeschakeld verhaal van 't beloop der zaaken, zo van deeze als van de zyde
der Bondgenooten, het merkwaardigste tusschen die beide Hoven, en derzelver
Staatkundigen, in deeze dagen voorgevallen. - Gemerkt dit alles, vooral van de
Fransche zyde, en vervolgens van die der Engelschen, onze Bondgenooten, een
zeer grooten invloed had op de omstandigheden van onzen Staat, zo maakt zulks
dit vierde Deel des te merkwaardiger voor onze Vaderlandsche Leezers; 't welk hen,
die smaak hebben, in eene geschiedenis vooral van de staatkundige zyde te
beschouwen, dit verslag met te meerder genoegen zal doen doorbladeren. Het
bezef hiervan heeft ook, naastdenkelyk, den geagten Vertaaler deezes Werks
genoopt, om by dit Deel, meer dan by een der anderen, etlyke aanmerkingen van
zyne eigen hand te voegen; inzonderheid met betrekking tot zodanige
byzonderheden, die onmiddelyk tot onze Geschiedenissen behooren; welken
overtuigelyk toonen, dat hy, de vertaaling van een Staatkundig Geschrift op zig
genomen hebbende, geen Leerling in 't nagaan van Staatkundige onderwerpen zy.
Zulks straalt boven al door in zyne aantekeningen, wegens het hier gemelde nopens
de laatste Vredehandelingen, die met het tekenen der Utrechtsche Vrede afliepen,
waarop wy, als een aanmerkelyk voorval onzer Vaderlandsche Historie, nog een
weinig zullen stille staan.
Met den dood van Keizer Josephus, den 17den van Grasmaand des jaars 1711,
waarop de verheffing van deszelfs Broeder Karel tot de Keizerlyke waardigheid,
gelyk men verwagt had, den 12den van Wynmaand deszelfden jaars, volgde, begreep
het Fransche Hof dat men van de toenmaalige omstandigheden ernstig gebruik
behoorde te maaken, om de reeds ondernomen, en dikwerf gestaakte,
Vredehandelingen door te zetten; ten welken einde het op nieuw alles aanwendde,
om het Spaansche Hof tot het doen der noodige afstanden over
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te haalen. Koning Lodewyk XIV stond 'er sterk op aan by zynen Kleinzoon,
beweerende in een Brief van 22 Juny 1711, dat 'er voor hem geene andere goede
raadslagen te volgen waren, dan die de Vrede konden bevorderen, terwyl zy hem
op den Throon zouden vestigen. De Markgraaf van Bonnac, als buitengewoon
Afgevaardigde aan 't Spaansche Hof, met het noodige Berigtschrift, terverdere
bewerkinge hier van voorzien zynde, bragt het eerlang zo verre, dat Koning Philippus
V, met eigen hand, eene Volmagt schreeve, waarmede hy zynen Grootvader
magtigde, om met de Engelschen, nopens de voorafgaande punten, overeen te
komen. Koning Lodewyk trof eene zekere overeenkomst met hun, die, hoewel
eenigzins anders dan men bedoeld had, zyns oordeels, niet van de hand geweezen
moest worden; en Koning Philippus berustte, schoon niet zonder betuiging van
tegenzin, in de gemaakte schikking. - Daarbenevens drong Koning Lodewyk gestadig
aan op het voltrekken van 't Verdrag, dat men met den Keurvorst van Beieren
gemaakt had, volgens 't welke die Keurvorst gesteld werd, in de bezitting van 't
geene van de Nederlanden nog overig was. Men draalde hier mede in Spanje, terwyl
men in Frankryk naar de uitvaardiging der daar toe noodige Staatsschriften
verlangde; waartegen de Spaansche Staatsdienaar, de Graaf van Bergeik, zig
aankantte. Deeze Staatsdienaar, die by Philippus hooggeschat wierd, veel invloeds
op hem had, en waarlyk vol yvers en doorkundig, maar zeer sterk met zyne eigen
stellingen ingenomen was, had naamlyk altoos eene onderhandeling met Holland
in 't oog. ‘Hy vreesde, dat een plechtige afstand der Nederlanden, aan den Keurvorst,
den Vrede of moeilyker te verkrygen, of duurder zoude maaken; en daarenboven
maakte hy weinig staat op de goede trouw der Londensche Staatsdienaaren,
niettegenstaande men alle reden had, om in dezelven vertrouwen te stellen. Koningin
Anna en haare Staatsdienaars verlangden niet minder na den Vrede, dan het Hof
(*)
van Frankryk . De be-

(*)

‘Men schynt, [gelyk de Heer Vertaaler reeds by eene voorige gelegenheid opgemerkt heeft,]
aan het Spaansche Hof, de gesteldheid der Engelsche Staatsdienaaren niet zo goed gekend
te hebben, als aan het Fransche. Reeds in de Lente van het jaar 1710, was de Hertog van
Shrewsbury tot Groot-Kanselier aangesteld. Op den veertienden van Zomermaand deszelven
jaars werd de Graaf van Sunderland, Schoonzoon des Hertogs van Marlborough, van zyne
bediening van Geheimschryver van Staat beroofd, en den 8sten van Oogstmaand onderging
de Graaf van Godolphin, Groot-Schatmeester, en des Hertogs vertronwdste vriend, het zelfde
lot. De Heeren Harley, St. John en Darthmouth werden tot Staatsdienaars aangesteld;
niettegenstaande de Keizer, en de Staaten der Vereenigde Nederlanden, trachtten, de oude
Staadsdienaars in bedieninge te doen houden, was derzelver voorspraak vruchtloos, zo wel
als het aanzoek door de Bank van Engeland ten zelfden einde gedaan. Frankryk beloofde
zich, niet zonder reden, veel goeds van deze veranderinge. Men begon welhaast eene nieuwe
Vredeshandeling met de Engelschen, die eerst voorgaven, gezamentlyk met hunne
Bondgenooten, te zullen handelen; doch binnen kort alles voor de Bondgenooten verborgen
hielden, zo veel zy konden. Frankryk kende de gesteldheid deezer Staatsdienaaren, wist hoe
zeer dezelven tegen Marlborough en de Whigs waren ingenomen, en hoe noodig zy den
Vrede hadden, om zich in hunne posten staande te houden, en om hunne verdere ontwerpen
voort te zetten. En van deeze kundigheden wisten de Franschen zich meesterlyk te bedienen.
Men zie WAGENAAR Vad. Hist. XVII D. bl. 391. enz. en TINDAL in zyne Continuation, Vol. V. bl.
309. enz.
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kende kuiperyen en streeken, die het aanzien van Marlborough hadden over hoop
(*)
geworpen , hadden

(*)

Abigail Hill, naderhand getrouwd aan den Heere Masham, eene Nicht der Hertoginne van
Marlborough, maar welker Vader, door onvoorzichtigen handel, zichzelven in den grond had
geholpen, was, zo wel als haare Zuster, en twee Broeders, aan de Hertoginne haare welvaart
verschuldigd. Deeze had haar, by Koninginne Anna, nog by het leeven van Koning WILLIAM,
eene Kamerjuffersplaats bezorgd. Zy wist zich van de gelegenheid, welke haar deeze post
verschafte, om de Koningin dagelyks te spreeken, zeer wel te bedienen, om derzelver gunst
geheellyk tot zich te trekken, en beloonde de weldaadigheid der Hertoginne, door dezelve,
nevens den Hertog derzelver Gemaal, den Graaf van Godolphin, en de overige vrienden des
Hertogs, te berooven van de genegenheid der Koninginne. Zy werd hierin geholpen door den
Heere Harley, naderhand Graave van Oxford, ook eenen Neeve van haar, maar die, naar
men verhaalt, zich weinig met haar bemoeid had, eer zy in gunst geraakte. Deeze twee wisten
der Koninginne diets te maaken, dat de oude Staatsdienaars en de Veldheer, haar niet genoeg
gezach lieten, en de Koningin, die, gelyk alle Vorsten, haar gezach liever zag vermeerderen
dan vermindren, geloofde dit ligtlyk, en vatte eenen onverzoenbaaren afkeer op tegen dezulken,
welken zy te vooren meest was toegedaan. Account of the Conduct of the Dutches of
Marlborough, p. 177 &c. De Schryver van een Fransch Stukje, onder den tytel van Essay sur
les Grands Evenemens par les petites Causes, verhaalt, dat de Hertogin, het verlies der
gunste van de Koningin bemerkende, in plaatze van te trachten, om dezelve door
inschikkelykheid weder te winnen, alle gelegenheden waarnam, om der nieuwe gunstelinge
en der Koninginne spyt te veroorzaaken. Part. I. p. 216. De Hertogin schynt eene Vrouw
geweest te zyn, van te veel moeds en oprechtheids, om de gunst van Anna door vleiery te
winnen of te behouden.’
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gevoelens voortgebracht, geheel strydig met die van deezen doorluchtigen en
eerzuchtigen Veldoversten. Men was in onderhandeling getreden; men was van
weerskanten overeengekomen, met eene ongeveinsde openhartigheid. De
Hollanders hadden te vergeefs hun best gedaan, om deeze onderhandeling te doen
(*)
afbreeken . De vruchten derzelve te verliezen, zoude het grootste ongeluk geweest
zyn, dat Frankryk en Spanje had kunnen overkomen.’
Niet minder sterk, dan op het afdoen van de zaak des Keurvorsten, stond Lodewyk
op het uit den weg ruimen eener andere zwaarigheid. Men stond eene Byeenkomst
van Fransche, Engelsche en Hollandsche gemagtigden, te Utrecht, te houden; maar
Engeland en Holland waren niet gezind, terstond Brieven van Vrygeleide aan
Spaansche Gemagtigden, op dezelve, te verleenen: en Frankryk wenschte het
Spaansche Hof over te haalen, om 'er genoegen in te neemen, dat de Spaansche
Gemagtigden 'er niet zouden verschynen, dan na dat de voornaamste voorwaarden
(†)
van den Vrede geregeld zouden weezen . In 't voorstellen en aandringen

(*)

(†)

‘De Hollanders hadden niet hun best gedaan om den Vredehandel te doen afbreeken, maar
wilden alleenlyk, dat men niet dan met gemeen overleg zoude handelen. De Engelschen
gaven voor het zelfde te begeeren, maar hielden hun woord zo slecht, dat zy, meer dan vyf
maanden lang, heimelyk met Frankryk handelden, zonder den overigen Bondgenooten ergens
kennis van te geeven. Zie WAGENAAR ter aangeh. plaatze, en bl. 416 enz.’
‘Men konde de Gezanten van Philippus op de byeenkomst niet toelaaten, zonder hem te
erkennen in de aangemaatigde hoedanigheden van Koning van Spanje, (gelyk de Graaf van
Bonnac den Koning duidelyk onder 't oog bragt,) en dit begeerde men niet te doen, voor dat
men gezien had, hoe de Vredeshandel zoude afloopen, schoon reeds in deezen tyd, ook hier
te Lande, niet weinigen van gevoelen waren, dat men Philippus Spanje en de Indiën moest
laaten behouden, zo, om dat zy tot de verovering dier Landen geene kans zagen, zedert den
Veldslag by Villa-viciosa, als, dewyl Carel, door den dood van zynen broeder Josephus,
bezitter geworden was van de geheele Oostenryksche Heerschappye, en denzelven ook
eerlang in de Keizerlyke waardigheid opvolgde. WAGENAAR XVII Deel, bl. 399. Ook weigerde
men de Gezanten der Keurvorsten van Beieren en Keulen te ontvangen, die beiden in den
Ryksban waren. Ald. bl. 424. 428.’
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hiervan vond de Fransche buitengewoon Afgevaardigde een merkelyken tegenstand,
vooral van de zyde des Spaanschen Staatsdienaars; wiens denkwyze in dit geval
overeenkwam met den moed des Konings, het onverschrokken character der
Koninginne, en den aart des Spaanschen Volks. Men kwam hierdoor zelfs wel eens
tot scherpe woordwisselingen: maar de noodzaaklykheid van den Vrede, en 't
onvermogen, om, buiten de hulp van Frankryk, den Oorlog uit te houden, bragt het
Spaansche Hof in eene onvermydelyke afhanglykheid, en noodzaakte het, om zo
te spreeken, Frankryk hier in ten wille te zyn. De Bondgenooten stonden aan op
hunne weigering; en Lodewyk vorderde een Volmagt, die uitgestrekt genoeg was,
om, in den naam van Philippus, alle noodzaaklyke afstanden te doen, met
uitzonderinge, evenwel van Spanje en de Indiën. ‘Het verbaaze,’ (schreef die Vorst,
by deeze gelegenheid, onder anderen aan den Heere van Bonnac, den 22
December,) ‘hem [te weeten Philippus] niet, dat hy in den Brieve, van welken ik U
het Afschrift zende,’ (deeze Brief was geschreven door BOLINGBROKE, op verzoek
der Algemeene Staaten,) ‘de uitdrukking ziet van den Hertog van Anjou; en der
gewezen Keurvorsten van Keulen en van Beieren. Deeze zyn de laatste uitwerkzels
der boersheid en der wanhoope van de Hollandsche party, die hardnekkig het
(*)
voortzetten van den Oorlog bleef vorderen . Zy zal welhaast van styl veranderen,

(*)

De beschaafde Lodewyk de XIV had eveneens gehandeld omtrent Willem den III, welken hy,
niet voor het sluiten van den Ryswykschen Vrede erkende als Koning van Engeland, en tot
dien tyd toe geenen hoogeren titel gaf dan dien van Prins van Oranje, schoon Willem zekerlyk
een veel gegronder recht, de verkiezing, naamlyk, van een vry Volk, dat zynen dwingeland
verdreven had, of door denzelven verlaten was, had op den Engelschen throon, dan Philippus
op den Spaanschen; daar 't Huis van Oostenryk eenen wettigen eisch had op de Spaansche
Nalaatenschap. En zo lang Engeland en Holland Philippus niet erkenden als Koning van
Spanje, konden zy hem geenen anderen titel geeven dan dien van Hertog van Anjou. - Dat
ook de Hollanders van eenen eerlyken Vrede niet afkeerig waren is boven aangemerkt. Maar
zy wilden, dat men de Wapenen niet nederleide, zonder van zulken Vrede verzekerd te zyn.’
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gelyk zy tegenswoordig reeds genoodzaakt is te veranderen van gedrag.’ Weinige
dagen, na het ontvangen van deezen Brief, gelukte het den Markgraaf van Bonnac
de begeerde Volmagt voor zynen Vorst te verkrygen. Zelfs deed de Graaf van
Bergeik gewilliglyk wat men van hem begeerde; zich vleiende, daar hy vervolgens
een der Gevolmagtigden zou zyn, dat hy als dan, wanneer de Spaansche
Gevolmagtigden op de Byeenkomst te Utrecht zouden toegelaaten worden, wel
stoffe zou vinden, ter oefeninge van zyn Staatkundig beleid. Alles dus geschikt
zynde, zo volgde eerlang die staatlyke Byeenkomst zelve, welker eerste zitting
gehouden werd, op den 29sten van Louwmaand des jaars 1712; waarop eindelyk,
na veelvuldige onderhandelingen, de Vrede, tusschen Frankryk en Engeland,
benevens Savoije, Portugal, Pruissen en de Staaten, op derzelver tekening, den
twaalfden April des volgenden jaars, den Volke te Utrecht openlyk aangekondigd
werd. Doch van dit laatste behelzen de Gedenkschriften, in deezen door den Heer
Abt Millot gebruikt, niets, vermids ze zig niet verder uitstrekken, dan tot het jaar
1711. Ter dier oorzaake verwyst hy den Leezer verder, nopens dit Stuk, wel
inzonderheid, tot de Gedenkschriften van Torci, en meldt desaangaande alleenlyk
het volgende.
‘In deeze laastgenoemde Gedenkschriften ziet men, hoe veel toegeevendheid
de Engelsche Staatsdienaars, hoe groote begeerte zy ook mochten hebben om den
Vrede te sluiten, gebruikten omtrent hunne Bondgenooten, en vooral hoe veele
inschikkelykheid jegens de gevoelens van een trots en onstuimig Volk, dat de
Staatsdienaars zyner Koningen straft over de verrich-
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tingen, welke het veroordeelt . Men ziet in dat Werk, hoe de dood des tweeden
Dauphins, gevolgd van die van deszelfs oudsten zoon, deed vreezen, dat de beide
Kroonen op één Hoofd vereenigd zouden worden; den plechtigen afstand, welken
men vorderde van Philippus V, om deeze ongerustheid te verdryven; en de
standvastigheid, met welke hy zyn verwoest Ryk verkoos boven de vleiende hoop
(†)
van welhaast Frankryk, en een gedeelte van Italie, te bezitten . Men ziet daar den
hoogmoed der Hollanderen gefnuikt door den Maarschalk van Villars, en den Prins
Eugenius, na zoo veele overwinningen, op zyne beurt geslagen. De Vrede werd
getekend in het

(*)

(†)

Men weet bykans niet, hoe men deeze woorden van den Schryver moet opneemen. Meent
hy ze ernstig, of spot hy? Te recht noemt hy de Engelschen een trotsch en onstuimig Volk.
Onze Nederlanders hebben, zo wel als verscheiden andere Volken, daarvan niet dan te veel
ondervinding. Maar met hoe groote trouwhartigheid deeze onze goede en getrouwe
Bondgenooten, by de Utrechtsche Vredehandeling, waakten voor de belangen van den Staat,
hoe vriendlyk en gemeenzaam zy met de Nederlandsche Staatsdienaars omgingen, met hoe
groote openhartigheid zy denzelven van alles kennis gaven, en met welk eene belangloosheid
zy de grootste voordeelen voor ons bedongen, kan men leezen by Wagenaar, by Engelsche
Schryvers zelven, als Tindal, Burnet en het Raport van het geheime Committde, aangesteld
onder de Regeeringe van Koning George den I. Ondertusschen moet men aanmerken, dat
men dit alles meer te wyten had aan de Staatsdienaaren, dan aan het Volk, waaronder veelen
verre waren van dit gedrag goed te keuren.’
‘Billyk mag men twyffelen, of Philippus alle hoop op de Fransche Kroon opgaf, wanneer men
in aanmerking neemt, dat Torci zelf aan de Engelsche Staatsdienaaren, met ronde woorden,
en in de sterkste uitdrukkingen, verklaarde, dat het recht van Philippus op de Fransche Kroon,
door geenen afstand, konde weggenomen of verloren worden. Zie WAGENAAR Vad. Hist. XVII
Deel, bl. 472, en breeder TINDAL Contin. Vol. V. p. 514 enz. En dat Philippus naderhand dien
afstand van weinig kracht oordeelde, blykt genoeg uit zyn gehouden gedrag, geduurende de
minderjaarigheid van Koning Lodewyk den XV. Zie WAGENAAR XVIII Deel, bl. 163 enz.
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jaar 1713. Lodewyk XIV behield den Elsas, welken hy had aangeboden af te staan;
Philippus bleef in de bezittinge van Spanje en de Indiën; en Keizer Carel de VI wilde
den Oorlog voortzetten, en verloor groote voordeelen, welke hy getrokken zou
hebben van eenen Vrede ter rechter tyd gesloten.’
Voorts staat ons, nopens dit Vierde Deel nog te melden, dat het zelve, buiten
eene menigte van berigten raakende deeze en geene byzondere voorvallen, die
geduurende dat tydperk, zo in het Geestlyke als Waereldlyke, opmerking vorderen,
ons een verslag geeft van eenige eigenhandige Geschriften van Koning Lodewyk
XIV; die de Hertog van Noailles uit het vuur gered heeft. ‘Op eenen avond, naamlyk,
in het jaar 1714, zond de Koning den Hertog in zyn geheim vertrek, om daar papieren
te zoeken, die met des Konings eigen hand geschreven waren, en welke hy wilde
in het vuur werpen. Hy verbrandde 'er terstond verscheiden van, die betrekking
hadden tot den goeden naam van sommige persoonen; hy stond gereed om al het
overige te verbranden; Aantekeningen, Berichten, Brokken van zyn opstel,
betreffende den Oorlog of de Staatkunde: de Hertog van Noailles bad hem ernstiglyk,
dat de Koning ze hem wilde geeven, en hy verwierf deeze gunst. Hy heeft, in het
jaar 1749, de oorspronglyke Schriften ter bewaaringe nedergelegd in des Konings
Boekery.’ - De Heer Abt Millot meldt ons derzelver algemeenen inhoud, en deelt 'er
te gelyk nog eenige byzondere aantekeningen uit mede, die 's Vorsten character
ter eere strekken.
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Kort Verhaal van eenige zeldzaame en weetenswaardige
Byzonderheden, alomme zo zeer niet te vinden, en mede
voorgevallen by de roemrugtige en zeer merkwaardige Inneeminge
van 's Hertogenbosch en Wezel: gepaard met een beknopt
aaneengeschakeld Geschiedverhaal van die beide zonderlinge
Gebeurtenissen: wel eer in 't Jaar 1629 zo kort op, en na deen
anderen voorgevallen; en nu op verzoek uitgegeeven, by
gelegenheid van des Aucteurs plegtige Redenvoering, gedaan
den 16 September 1779, ter gedagtenis van 't derde Jubile der
verovering deezer Hoofdstad, als mede strekkende tot een
vermeerderd Aanhangzel, van zyne reeds voor 21 Jaaren gedaane,
en nu ook mede wederom van nieuws uitgegeevene, Loerreden
over die zelve Materie. Door Joachimus Mobachius, Rustend
Leeraar te 's Bosch. Te's Bosch by J. en H. Paiier, 1779. 20 bladz.
in 4to.
De thans ruim tachtig jaarige Eerw. MORACHIUS, den 17 Sept. des Jaars 1758 het
Jubilé der veroveringe van 's Hertogenbosch gevierd hebbende, voelde zich,
niettegenstaande zyne bekomene rust, opgewekt om den 17 Sept. des Jaars 1779,
het 150 Jaar, en dus het derde Jubilé deezer Gebeurtenisse, andermaal plegtig in
't openbaar te vieren. De Predicatie ter voormaalige gelegenheid gedaan ziet het
licht, de laatste heeft hy niet uitgegeeven; maar de eerste thans doen herdrukken,
en tot eene bylaage hier van dient het gemelde Verhaal, in den opgegeeven tytel,
breed genoeg omschreeven. Het kan dienen tot einden door zyn Eerwaarde zelve
in 't voorberigt gemeld. ‘Om die geenen die hier of elders, myne voorheen gedrukte
Leerrede reeds van over lange mogten bezitten, en dus geene lust hebben, die van
nieuws zich eigen te maaken, niet versteeken te laaten blyven van zo veele nieuwe
en merkwaardige byvoegzels, in de voorige niet te vinden of slegts maar met een
woord toen aangehaald, zo is men te raade geworden, om, ten dienste van dezulken,
deeze merkwaardige byvoegzels, nevens een omstandiger Geschiedkundig verhaal
van het onverwagt en zo merkwaardig inneemen van Wezel, met een apart Titulblad,
ook afzonderling voor hun, die meerdere kosten willen menageeren, uit te geeven,
als welken zulks dan van zelfs ligtlyk agter de voorige gedrukte Leerreden kunnen
laaten innaaijen: terwyl het zelfs ook anderen, dien het niet convenieert, dezelve
tweede uitgave dus vermeerderd te koopen, en egter ter gelegenheid van dit derde
Jubilé, door my gevierd, begeerig geworden zyn, om ten minsten iets merkwaardigs
aangaande de verovering van 's Bosch en Wezel, ter gedagtenis, ook zelfs van
hunne Kinderen en Kindskinderen, in eigendom te bezitten, voor een kleindje, konnen
dit afzonderlyk Aanhangzel bekomen.’
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De Spectator der Jeugd, of Mengelingen ter vorming van het
Verstand, den Smaak en het Hart. Uit het Hoogduitsch vertaald. I
Deel. Te Amst. by J. van Gulik, 1779. Behalven de Voorreden 259
bl. in 8vo.
Een Spectatoriaal Werkje, waar van het plan des Hoogduitschen Schryvers veel
goeds belooft. Het is voornaamlyk, schoon het jeugdig deel der beminnelyke Sexe
niet geheel vergeeten wordt, voor aankomende Jongelingen geschikt. De Spectator
levert de vrugten zyner waarneemingen, in veelerlei zaaken, op, ook die tot het
geleerde onderwys behooren. Hy bedient zich van de Geschiedkunde, en mengt
'er leevensregelen onder, ontleend van de deugdzaamste Menschen van hen, die
's Menschen hart, en de verschillende betrekkingen in het leeven, grondig kennen,
en gestaafd door eigene bevindingen en waarneemingen: hy doet waarschuwingen
en vermaaningen ten opzigte van de gevaaren en klippen des leevens, waar voor
de Jeagd, voor welke deeze bladen bestemd zyn, zich welhaast zal blootgesteld
vinden: hy deelt dikwyls nutte anecdoten, kleine bemerkingen, gezamelde Brieven
van jonge lieden mede, die weezenlyke origineelen, en geene verdichtzelen zyn:
hy zoekt den smaak te verwekken in het zinnelyk schoone en het zedelyk goede,
door het ontleden van beproefde meesterstukken. Hy schryft niet voor Kinderen,
wier zielsvermogens nog zeer zwak zyn, maar voor de rypere Jeugd, die, eenigzins
bygestaan door anderen, zelve reeds haare verdere vordering kan uitwerken.
By de Nederduitsche Vertaaling heeft men eenige stukken geheel, en andere
voor een gedeelte, overgeslagen: als te byzonder betrekkelyk tot Duitschland: en
de Boekverkooper verzoekt ‘dat, zo iemand, kundig in het stuk der Opvoeding, den
Spectator der Jeugd, met origeneele of andere, tot deeze Landen byzonder
betrekkelyke, opstellen gelieft te verryken, men dezelve aan hem zende: welke hy
belooft, indien zy met de oogmerken en het plan van dit Werkje overeenkomen, in
de volgende Deelen te plaatzen, en de moeite naar behooren te vergoeden.’
Het tegenwoordig eerste Deeltje bevat XXV. Stukjes van zeer onderscheiden
aart, beantwoordende aan den Tytel van Mengelingen: die op verre na alle niet op
denzelfden prys te schatten zyn: en geen wonder, 'er ‘komen Opstellen in voor van
jonge Leerlingen, die zy onder het oog van hunne Leermeesters en door deeze
aangevoerd, of anders ook wel geheel door eigen kragten, gemaakt hebben;’ die,
‘gelyk de Hoogduitsche Voorredenaar te regt aanmerkt,’ in geenen deele moeten
beschouwd worden als voorbeelden ter navolging: maar als zodanige, welke kunnen
dienen om anderen op te wekken. ‘Myn Neef,’ dus luidt een Familie-Verhaal, hier
de XVI plaats bekleedende. ‘Myn Neef, een jonge,
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onbedorven zoon der natuur, zond my voor eenigen tyd het volgende aandoenlyke
verhaal. Waarom zou ik 'er iets in veranderen? Hier is het, waardste P.
Myn Vader word door zyn beroep dikwils geleid naar de nederige hutten der
armoede, en somwylen verhaalt hy ons tooneelen uit dezelve, die een steen zouden
kunnen beweegen, en die ons allen in traanen doen uitbarsten. Veelmaals kunnen
wy niet bezeffen, dat in het midden van zo veele ryke en vermogende lieden nog
zo veelen woonen, die onder elende zuchten. Maar wie genaakt hunne hutten? En
zy hebben veelmaals niemand, dien zy zouden kunnen zenden, zegt Vader.
Eens vond hy de Weduwe van een Soldaat, op een elendig stroobed, met den
dood worstelen. Op haare zyde lag een klein meisje, dat met de slappe
nederhangende hand zyne zieltoogende moeder streelde. Wanneer myn Vader in
de kamer trad, liet het de hand der moeder vallen, lachte hem zoetjes toe, stak de
handjes naar hem uit, en, toen hy zeide, wil je by my komen Kind? kroop het naar
hem toe. Terstond nam hy het Kind in zyn huis, bragt het op, en liet het onderwyzen,
want hy dacht om de woorden van JESUS. “ Zo wie zodanig kind ontfangt in mynen
naam, die ontvangt my.” En nu dient hem het meisje en bemint hem, gelyk een Kind
zynen Vader bemint. Wanneer hem het meisje dank zegt, dat zy zeer dikwils, en
zelfs met traanen, doet, dan is hy gewoon te zeggen: GOD beval u immers zo liefderyk
aan myne bescherming en zorge, wie zou iets van dien aart kunnen weigeren? En
dan zegt hy tegen ons. Doet wel Kinderen! GOD vergeld ons zulks met gantsch
byzondere zeer groote vreugde, en de gedachten, iets van dien aart gedaan te
hebben, veroorzaakt voornaamlyk dan een groot vermaak, wanneer men reeds met
den eenen voet in het graf gaat, gelyk ik, myne lieve Kinderen. Als dan, waarde
Oom, schreijen wy allen, en zyn niet in staat iets, ook niet het minste, te antwoorden’.

De Fransche Spion te Londen. Eerste Stuk. In 's Gravenhage, by
H.H. van Drecht.
Deeze Fransche Spion te Londen, die zyne Leezers, op eene vreemde wyze, de
geheele wereld rondvoert, verklaart: ‘Ik was van voorneemens aan het hoofd myner
bespiegelingen, eene regel Hebreeuws, Grieksch of Latyn te plaatzen, het geen
haar een grooten naam zou gegeeven hebben: dewyl 'er niets is, dat meer gezag
aan een tydschrift geeft, dan die bewyzen van geleerdheid. De Leezer blyft nooit in
gebreke van een werk levendig te vinden, wanneer de Schryver de spraak der
dooden gebruikt. Maar ik heb bevonden, dat de waanwyzen van deeze eeuw
HOMERUS, HESIODUS, PLATO, JUVENALIS, en anderen reeds
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in duizend stukjes gekorven hebben, om 'er hunne boeken mede te versieren, en
dat die plaatzen tegenwoordig niet dan opgewarmde kost zyn, in de Letterkunde;
daarenboven heb ik gedacht, dat een text niet paste dan voor een opstel of voor
een preek; maar de voornaamste reden die my bepaald heeft om 'er geen gebruik
van te maaken, is, om dat de Latynsche Schryvers eens uitgeput zynde, en 'er geen
nieuwe voor den dag kunnende brengen, men gezegd zou hebben, dat ik op het
end van myn latyn was; het welk de grootste schande is, die men tegenwoordig
eenen Geleerden kan aandoen.
Evenwel zou ik niet gaarne zien, dat men dagt, dat dit eene uitvlugt is, waar van
ik gebruik maak, om myne onkunde te bedekken, en dat ik nooit gemeenschap
gehad heb met de groote geesten, die voor twee duizend Jaaren leefden. Om het
gemeen van myne Latiniteit te overtuigen, zal ik hier eene ry latynsche spreuken
plaatzen, met de vertaaling daar onder, op dat de Bisschoppen en Dames van rang
het zelve zouden verstaan kunnen. Ik zal meer doen; ik zal zeggen tot welk een
einde ik dezelve zou gebruikt hebben, indien ik ze tot een Zinspreuk voor myne
Redenvoeringen verkoozen hadt:’ - Dit doet de Schryver, en vult 'er eenige bladzyden
mede.
Doch, niettegenstaande deeze betuiging van geen Spreuk of Motto te gebruiken,
vinden wy op den Tytel de bekende plaats uit HORATIUS.
Quid verum atque decens curo et rogo et omnis
In hoc sum.

't Ware te wenschen, dat hy, deeze altoos in 't oog gehouden hadt; het verum en
decens of het waare en betaamelyke ontbreeken, daar zy, volgens dit woord van
HORATIUS, het hoofdbedoelde in alles moesten weezen, niet zelden.
Wy zullen ons niet ophouden met 'er staaltjes van te leveren, zy zouden onze
Letteroefeningen ontcieren. Alleen willen wy nog, eer wy dit stuk ter zyde leggen,
met de eigen woorden des Spions opgeeven, wat de Leezers van hem te wagten
hebben, en hier uit mogen zy zelve beoordeelen hoe het zeggen van HORATIUS met
dit Werk strooke.
‘Een Fransche Spion te Londen onderstelt een maaker van Lasterschriften, een'
stookebrand, een letterkundigen moordenaar, welke, den slag toebrengende, de
hand wegtrekt.
Voormy ik verklaar al hier, dat ik geene zottigheden aan de lieden zeggen zal,
veel min aan de Grooten; het is my niet onbekend, dat 'er in die hooge streek van
de waereld zeer gekke menschen zyn; maar zy zyn boven de berisping: alle pylen
die men op hen afschiet worden stomp; 't geen men zegt verliest zyne kragt en kan
hen niet bereiken.
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Myne waarneemingen zullen niet dan de openbaare ondeugden en de algemeene
staatkundige en zedelyke gebreken aantasten. Ik bezit genoeg letterkundige
zwetsery, om eenen byzonderen vyand te verachten; ik zal niet dan tegen gantsche
Legers stryden; dit is een bewys van myne bespiedkunde.
Wat de onderwerpen betreft, ik zal dezelve verwisselen. Een Schryver, die een
tydschrift in het licht geeft, moet doen als een Groote, die open tasel houdt, welks
Spyzen met den verschillenden smaak van zyne gasten moeten overeenstemmen.
Om my naar de verscheidenheid der smaaken van myne Leezers te schikken,
ziet hier hoe myne letterkundige tafel bediend zyn zal.
Ik zal eene Soep geeven voor alle Janpotages, die my de eer zullen aandoen,
om aan myne tafel te eeten; een groot stuk gebraade rundvleesch, geschikt voor
de Engelschen, die geene goede maaltyd in de letterkunde zouden doen kunnen,
zonder de roastbeef; een groot stuk, zwaar om te verteeren, over de belangens der
Vorsten, voor de geenen, die een sterke en heete maag hebben in de staatkunde;
hoenders voor de zwakke gestellen en de geestige werken, die niets dan wit vleesch
verteeren kunnen; ragouts voor de fransche Leezers, die voor eene saus zyn, daar
Caneel, Nagelen en Nootemuskaat inkomt; opgejaagde room, voor de geenen, die
zich met niet anders dan het leezen van beuzelachtige en ydele blauwboekjes
ophouden; en op het einde van de maaltyd, op het desert, kleine aangenaame
vertellingtjes, voor hen die zich op de fraaije letterkunde toeleggen.’
Alle deeze Spyzen moeten onze Nederlandsche Leezers niet zeer gemond
hebben, althans wy zien op den Tytel, dat deeze eerste aanrigting in de Jaare 1778
is opgeschoteld; en, voor zo verre wy weeten, is 'er nog geen tweede gevolgd. Ook
zullen zy onze Leezers niet uitgenoodigd hebben om van dit eerste meer te proeven.

Hekelende Verhaalen. Naar het Hoogduitsch van den Baron....
Wetzel, Kamerheer van haare Russisch Keizerlyke Majesteit. Iste
Deel. Te Amst. by A.E. Munnikhuizen, 1779. in 8vo 195 bl.
't Is eene gegronde aanmerking van zeker Fransch Schryver ‘De vroegste Wysgeeren
verwierven grooten roem, met de Menschen, de beginzels der Deugd, en de
betragting van hunnen Pligt, te leeren. Maar welhaast heeft men, om zich te
onderscheiden, deeze lessen te gemeen geworden zynde, een' tegen overgestelden
weg ingeslaagen. Dit is de oorzaak der ongerymde Stelzels, enz.’ Wy mogen, in
zekeren zin, dit zeggen op de Hekelende Schriften, toepassen. Het Hekelschrift
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heeft, in vroegeren tyde, gediend om de verstandloosheid en verkeerdheden der
Menschen in een bespotlyk licht voor te stellen, al jokkende Waarheid en Drugd in
te scherpen; oude, nieuwere en hedendaagsche Schryvers zyn hier in ook gelukkig
geslaagd; doch men vindt 'er, die de Hekelpen opvatten, en, in stede van de
schynvertooninge van Verstand, Deugd en Godsvrugt door te stryken, en naar
verdiensten te gispen, Waarheid en Deugd hoonen, en door die schmde eere meenen
in te leggen.
Deeze bedenkingen rolden ons ter penne uit zo als wy de Hekelende Verhaalen;
Silvaans Bibliotheek of Geleerde Avontuurend, De Twist over het Gnaseg-chub,
eene Geschiedenis uit een ander Waerelddeel; de Opvoeding der Moahi, geleezen
hadden. Geestigheid daar aan te ontzeggen zou deeze Verhaalen te kort doen.
Maar jammer dat men geestigst meent te weezen als men gebeurtenissen der
Heilige Bladeren in een gespotlyk licht plaatst. Van verwarring der denkbeelden
handelende, legt de Baron een zyner spreekeren deeze woorden in den mond. ‘Zou
myn verstand niet verleegen staan daar ik die woorden hoor? Dezelve wemelen in
het zelve rond gelyk rotten en muizen, of gelyk de reine en onreine Gedierten in
den doek, die uit den hemel voor de voeten van den heiligen Apostel nedergelaaten
werd.’
Wy zullen het by dit eene staaltje maar laaten, alzo wy het nodig nog nuttig vinden,
meer van dien aart op te geeven. Genoeg zal het zyn de Gronden van Zedeleer
van zynen Waarkeidspreeker hier nog te laaten volgen; om 'er het verderflyke van
te ontdekken. ‘Ieder Mensch ontfangt van de natuur zekeren bepaalden grond tot
den aanleg van zyn karakter: zyn lichaamlyk gestel werkt veele jaaren lang op zynen
geest, eer hem door het onderwys eenige denkbeelden en grondstellingen kunnen
ingeprent worden; geduurende all dien tyd word niet alleen de hoedanigheid en de
graad zyner heerschende driften bepaald; maar hy wordt ook ondertusschen
voorbereid, om zekere soort van indrukzelen ligter dan anderen aan te neemen. In
deezen toestand treft hem het onderwys van zyne Leermeesters, van zyne Boeken,
en van den ommegang met andere menschen; door alle deeze drie kanaalen vloeien
hem eene menigte van denkbeelden toe, van welke echter geene andere byblyven,
dan die met de schikking overeenkomen, welke het lichaam aan den geest reeds
gegeeven heeft’. - ‘Onze begrippen van goed en kwaad, van 't geen
begeerenswaardig of verwerpelyk is, groeijen allengskens uit die ry van indrukzelen,
welke het lichaam en de uitwendige toevallen op ons gemaakt hebben, diensvolgens,
in den grond genomen, uit onze neigingen: en waarin bestaat het zedelyke anders
dan in de begrippen van 't geen wy vlieden, en 't geen wy begeeren moeten? Verder; niet alleen hangen deeze tydelyke grondstellingen van den
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byzonderen natuurlyken aanleg der menschen af; maar ook hun uiterlyke staat
verandert dezelve noodzaaklyk. - De eene staat veroorlooft zekere deugden niet,
welke de andere noodzaaklyk vereischt; men vergelyke de lessen, die de Graaf van
CHESTERFIELD in zyne Brieven aan den Jongen STANHOHOPE geeft, met het onderwys,
dat ieder braave en eerlyke Vader aan zynen Zoon, die voor de groote Waereld niet
bestemd is, behoord te geeven; de eerste beveelt zyn' Zoon eigentlyk niets anders
dan de fynste bedriegeryen, de fynste konst van liegen: de andere zoude den zynen
tot het tegenovergestelde, als ongeveinsdheid, opregtheid en veele andere
soortgelyke deugden aanmaanen. Beiden hebben zy gelyk. - Gy heeren Moraliston
begint van agteren af aan; gy stoffeert eene pop met alle moogelyke deugden, die
gy maar ergens vinden kunt, stelt die dan ten toon, en roept: Aan deeze moet men
gelyk zyn! Waar toe dient het toch? - Op dat menschen van een' goeden inborst
naar een doel zullen loopen, waar toe hen de adem ontbreekt, en zichzelven angstig
kwellen, wanneer zy merken, dat zy dat doeleinde nimmermeer bereiken kunnen;
of op dat anderen in 't geheel niet in de loopbaan der deugd treeden: om dat men
den gantschen weg zo hobbelig maakt, en met zulke scherpe doornen hestrooit.
Gy hebt al te zamen iets romanesk....
Myns bedunkens is de aangenaamste en vrolykste zedeleer zekerlyk de beste,
de strengste en droefgeestigste, in tegendeen, de slegtste, die, gelyk nog onlangs
iemand van eene goede zedeleer vereischte, alleen bittere en wrange
geneesmiddelen voorschryft. - Wat my aangaat, ik wil gaarne voor eene dergelyke
kuur bedanken. - Ik kan my ook met geene mogelykheid verbeelden, dat HY, die
aan het geringste Insect eene volmaakte gelukzaligheid geschonken heeft, den
Mensch alleen op deeze planeet zoude geplaatst hebben, om aldaar met vreezen
en beeven, zonder ophouden, aan zichzelven te beitelen en te schaaven en zich
geduurig te ontrusten: om dat hy geen allervolmaaktst standbeeld uit zichzelven
vervaardigen kan. Thans volgt ieder Sterveling, in spyt van alle zedelessen, den
weg langs welken de natuur en het noodlot hem geleiden, en indien deeze, gelyk
tot nog toe geschied is, een ieder van ons op verschillende wegen brengen, zo is
het niet te denken dat de alvermogende stem van een Moralist ons al te zamen op
een' algemeenen weg zal kunnen lokken, enz.
In den Twist over het Gnaseg-chub maakt de Schryver eene aanmerking: ‘Al wie
de geschiedenis der Christen kerk met aandagt bestudeerd heeft, zal zeer ligt
begrypen kunnen hoe het daar mede gelegen was’. Wy willen wel bekennen, dezelve
niet genoeg bestudeerd te hebben, om alles, wat in deeze Geschiedenis uit een
ander Werelddeel voorkomt, toe te passen; doch
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genoeg om eenige vuile schimpende trekken klaar te bemerken.
De Opvoeding der Moahi schertst niet onaartig met eenige Stelzels der Opvoeding,
schoon dikwyls in uitersten loopende, door geen der Stelzelschryveren in dit stuk
bedoeld; en wie de evengemelde gronden der Zedeleere zich herinnert, zal van het
Zedelyke dier Opvoeding geen verheevene begrippen-kunnen koesteren.
Moeten 'er meer stukjes van komen, wy wenschen ze pryswaardiger te vinden.

Galante Dichtluimen. Dat zelfs de Scherts der malsche Wellust vry
van Vuigheid en Bordeeltaal zy. 1780. 80 bladz. in 8vo.
De beteekenis van het woord galant is ongetwyfeld zeer ruim in het dagelyks gebruik,
en men past het op zo verschillende zaken toe, dat 'er nauwlyks een standhoudende
zin aan te hechten is. Doch zo men in 't werkje, waar van wy by dezen verslag
geven, iets galants vinden wil, het is in den zin van ongebondenheid, en
onbeschaamdheid, dat men 't woord hier moet opvatten. Want hoe zeer de Schryver
zich in zyne Voorrede tegen de vuile Bordeeltaal verklaart, die in soortgelyke stukjes,
als 't zyne, gewonelyk heerscht; hoe zeer wy wel willen toestaan, dat hy dezelve
vermyd hebbe; de inbeelding wordt door zyne Dichtluimen niet minder bezoedeld,
dan door de vaerzen van eenen GRECOURT en anderen, die hy deswegens berispt.
Of zyn vuile denkbeelden min verachtlyk, dan losse uitdrukkingen? Bezwalken zy
de inbeelding, bederven zy 't hart, en kwetzen zy de goede zeden, min dan de
onbeschaafdheid der woorden?
Intusschen, 't is niet zeer te vrezen, dat iemand, die eenigen smaak heeft, door
de Galanterie van dit werkje bedorven zal worden. Wy ten minste hebben, niet
zonder walging, dit ellendig zamenraapsel van sprookjes en puntdichtjes, kunnen
doorlezen. Niet slechts uit hoofde van de algemeene bedoeling, die niets anders
is, dan, door 't opwarmen van afgesleten schertseryën, het Huuwlyk bespotlyk en
haatlyk, en de schone kunne verachtlyk te maken; maar ook uit oirzake van de
erbarmelyke vinding der weinige oirspronklyke stukjes, (de meesten, Navolgingen
van bekende Schryveren zynde,) die 'er in gevonden worden, zo wel als van de
styfheid en slordigheid der vaersmaat, die alle kundige ooren beleedigen moet, en
't geestige, dat nog in sommigen der vertaalde stukjes mocht schuilen, geheel en
al wegneemt door eene gezochtheid van woorden, die er onbestaanbaar mêe is.
Doch ook deeze geestigheid koomt ten meesten deele op laffe zo wel als zedenloze
boert uit. Een der Fransche stukjes, hier nagevolgd, en de JONGE GELIEVEN betyteld,
willen wy daar echter van uitge
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zonderd hebbe. Dit stukje is in het oirsprongklyk teder, natuurlyk, gevoelig, en lieslyk
geschreven, en ademt een eerbaren liefdegloed, zo wel als hoogachting voor de
beminlyke wederhelft van het menschlyk geslacht. Het past dus zonderling in een
Bondeltje als dit! - Doch dit stukje is ook reeds in het Nederdaitsch overgebracht,
(*)
en door de kunstige Navolging van den Hr. Jan Aukes Bakker , by lieden van smaak,
bekend geworden. En wie het in de Proeven van Dichtlievende Mengelingen van
dien Dichter gelezen heeft, zal weinig lust hebben om deze kreupele Overzetting
te leren kennen.

Julie Benson, ou l'innocence opprimée. Traduite de l'Anglois. A.
Paris chez Merigot le Jeune, & a Rotterdam chez Bennet & Hake
1780. In octavo 466 pp.
Julie, by uitneemendheid begaafd met natuurlyke en verkreegen vermogens, zo
agtenswaardig van wegens haar Verstand en Vernuft, als uit hoofde van haar zedelyk
character, is hier telkens, wanneer ze haar gelukstaat als voor oogen ziet, of zig
daadlyk in gelukkige omstandigheden bevindt, bloot gesteld aan rampen: die haar
leeven uit eene gestadige wisseling van geluk en rampen, in een hoogen trap, doen
bestaan. Ten toppunt van bittere tegenheden sneuvelt zy zelfs ten laatste, door de
hand van haaren Egtgenoot, (na dat hy zelf door zyn verraaderlyke party doodlyk
gekwetst was,) die haar zo teder liefde als hy van haar bemind werd, in eene woede
van jaloezy, welke men zynen geest had weeten in te drukken, en die men, op de
bedriegelykste wyze, bykans onvermydelyk, in de hevigste werkzaamheid bragt. Alle deeze onheilen, door haaren ganschen leevensloop, worden veroorzaakt, door
eene minnenydige Italiaansche Courtisane; die, het verlies van haaren zogenaamden
Minnaar, zints deszelfs openbaaren Minnehandel met Julie, op beiden zoekt te
wreeken; en daarin, vooral met betrekking tot Julie, kragtdaadig ondersteund wordt,
door een beestagtigen Engelschen Baronnet, die bekwaam is, om alles aan zyne
vuile lasten op te offeren. - Zy slaagen eindelyk, als boven aangeduid is, met beider
dood, in 't heilloos opzet der Courtisane om zig te wreeken; doch zonder dat de
Baronnet zyn verfoeilyk oogmerk bereikt; en niet zonder dat Julie, na het spoedig
agterhaalen en gevangenneemen van die afschuwelyke wangedrogten, nog tyd en
gelegenheid heeft, om haar Gemaal, op de ontegenzeglykste wyze, van haare
zuivere onschuld te overtuigen: waarop zy in bedaardheid den geest geeft, en hy
met eene sterk bewoogen geestgesteltenis het leeven eindigt.
Het gantsche beloop dier Geschiedenis is, met eene ongedwongen
tusschenvlegting van bykomende gevallen, zeer wel opgesteld; door eene
genoegzaame verscheidenheid van characters verleeven-

(*)

Bladz. 13.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

176
digd, en 't geschikte te pas brengen van deeze en geene bedenkingen leerzaamer
gemaakt. Wel byzonder dient het, naar het hoofdbedoelde des Opstellers, om ten
duidelykste te toonen, het gevaar van ongeregelde driften, en van de gevoeligheid
der Vrouwen, als ze, het zy in daad of waan, beledigd zyn. Het welk jong Lieden
inscherpt, om alleszins daartegen op hunne hoede te zyn; en zig, naar de algemeene
les, tegen de eerste beginselen van een redeloos of onvoorzigtig gedrag te wapenen.

Het Oog in 't Zeil, in vyftig geestige Vertoogen, door J.C.
Weyerman. Geschreeven geduurende zyne detentie op de
Voorpoorte van den Hove van Holland. Naar deszelfs eigen
Handschrift gedrukt. Te Leyden by C. van Hoogeveen Junior en
C. Heyligert, 1780. Behalven de Voorreden 400 bladz. in quarto.
Reeds in den Jaare 1768 en 1769, zagen de eerste vyf- en twintig Vertoogen van
dit Werk het licht; dan met derzelver uitgave deed één der mededeelhebbende
Boekverkoopers afstand van den handel; 't welk de verdere afgifte diestyds
verhinderd heeft; tot dat men nu eindelyk beslooten heeft, de overige Copy, met de
alvoorens gedrukte Vertoogen, in ééns het licht te doen zien. De Liefhebbers der
Schriften van Weyerman kunnen nu hiermede hunne verzameling volledig maaken;
schoon anders het Werk op zigzelve niet veel betekene, en veelligt het minste van
's Mans Hekelschriften zy. Meerendeels althans is de scherts in deeze Vertoogen
of laf of plomp, en dikwerf zo onhebbelyk, dat men den lust tot het verder
doorbladeren verlieze. 't Is jammer dat anders groote Geesten, waaronder ook
Weyerman tot zekeren trap behoorde, tot zulke laagheid in hunne Schriften vervallen
kunnen.

Het Noodlot van Amerika, of Samenspraak betreklyk tot den
Oorlog. Te Gend, by J.F.v.d. Schueren. In octavo 120 bl.
Eene Vlaamsche vertaaling van le Destin de l'Amerique? een Geschrift dat, gelyk
(*)
we by deszelfs Fransche afgifte aangeduid hebben , veel ophefs maakt, doch in 't
weezenlyke weinig ter zaake doet.

(*)

Zie boven, bladz. 43.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Grondvesting van het Christendom, volgens de opgave van
Joden en Heidenen ten bewyze aengevoerd, voor de Waerheid
van Jesus Godsdienst, door den Hoogleeraar Bullet, Deken der
Hooge Schoole te Besançon, enz. en naar de Engelsche uitgave
van W. Salisbury B.D. in 't Nederduitsch gevolgd. Te Leyden by
L. Herdingh, 1779. Behalven het voorberigt en den bladwyzer, 237
bl. in gr. 8vo.
(*)

Zeer onlangs hebben wy onzen Leezeren aangekondigd de uitmuntende Brieven
tot verdeediging van de voortplanting des Christlyken Godsdiensts, door R. WATSON;
en getoond hoe zy uitsteekend voegden by de bekende Brieven van ROUSTAN: het
Werkje, 't welk ons thans ter hand gesteld wordt, zal by 't eerstgemelde eene plaats
verdienen: zo om de gelykaartigheid der stoffe, schoon uit een geheel ander oogpunt
beschouwd, als om dat 'er mede veele aanmerkingen, tot wederlegging van den
Heer GIBBON, tegen wien WATSON zyne Brieven inrigt, in voorkomen.
Wy moeten den oorsprong en toeleg van 't zelve wat nader doen kennen. De
grond van dit Werkje is een Fransch Stukje, van den Hoogleeraar BULLET, getyteld
Histoire de l'Etablissement du Christianisme, tirée des seuls Auteurs Juifs & Payens,
ou l'on trouve une preuve solide de la verité de cette Religion; zo zeldzaam, dat Dr.
LARDNER betuigt, dat hy 'er noch in Engeland, noch in Holland, noch zelfs ook in
Frankryk, een eenig exemplaar van had konnen bekomen. De Heer SALISBURY was
eindelyk een der drie exemplaaren magtig geworden, welke Mr. THOMAS LIPYEATT
van Besançon in Engeland gebragt hadt,

(*)

Zie van deeze Brieven by de Drukkers deezes, YNTEMA en TIEBOEL, gedrukt: Alg. Vad.
Letteroeff. bl. 45 van dit Deel.
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die, op 't sterk aanstaan van eenige zyner vrienden, het ondernam 't zelve in 't
Engelsch te vertaalen, en met eenige gewigtige byvoegzelen te vermeerderen.
Deeze Engelsche Vertaaling, waar in veele Aanmerkingen voorkomen, die ter
wederlegging dienen van Mr. GIBBONS berigt wegens het Christendom en deszelfs
eerste Leeraaren, heeft de Nederduitsche Uitgeever, die zo min als de Heer LARDNER,
niettegenstaande alle aangewende poogingen, het oorspronglyk Fransch, tot nog,
niet heeft kunnen magtig worden, gebruikt, en meer gedaan dan enkel overzetten:
hy volgde dezelve op eene vrye wyze, de vryheid neemende om 't in eene geheel
andere orde te plaatzen, van welken handel hy een voldoend berigt geeft. Het Werk
heeft 'er by gewonnen: ook voegde hy de Aanhaalingen en Aanmerkingen van den
Heer SALISBURY, door deezen agter aan geplaatst, onder op den voet der bladzyden.
Dit brengt te wege, dat, daar de Uitgeever ook zyne byzondere Aanmerkingen
mededeelt, en Aantekeningen op Aantekeningen maakt, het Stukje daar van als
overlaaden schynt: een kwaad zeker niet te verhelpen, of de Nederduitsche
Uitgeever, die niet als Vertaaler, maar als Navolger, inkomt, moest zien, gelyk hy
eene enkele maal doet, meer vryheids in den Text aangemaatigd hebben, 't geen
op eenige, schoon op alle plaatzen, niet te doen was. Men denke, egter, niet, hier
Nooten zonder Text te zullen vinden.
Het Werkje strekt, ‘om ieder onzer Landsgenooten, die nog niet betoverd is door
het flikkerend dwaallicht, dat hier en daar uit de vernuftige Schriften van den
Dichterlyken Afgod dezer Eeuwe schittert, noch bedwelmd door den fynderen nevel,
die uit de harssens van sommige zoo hoog bewonderde Wysgeeren onzer dagen
opstygt, ja elk onbevooroordeeld mensch te doen zien, hoe ten volle de Christenheid
voldoen kan aan den eisch, met welken het Ongeloof haar wel eens heeft uitgedaagd:
om naamlyk de onbetwistbaare blykbaarheid der Gebeurtenissen, waarop onze
heilige Godsdienst rust, te staaven met getuigenissen van zulken die geen
CHRISTENEN waren.’ Een eisch meermaalen van ter zyde of opzettelyk genoeg
gedaan, en wel byzonder door een der voornaamste Godgeleerden in Engeland,
Dr. LARDNER, in zyn groot en kostbaar Werk Collection of Testimonies; doch hier in
kleinder begrip gebragt, en voor allen verkrygbaar gemaakt.
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‘GOD,’ (dit is de taal van den Hooggeleerden BULLET,) ‘God, die het Christendom
van allerlei soort van bewys wilde voorzien, heeft het niet ontbloot gelaten van zulke
bewyzen, die uit de belydenis van deszelfs vyanden zyn op te maken. Niet dat
Jooden en Heidenen eenig oogmerk hadden, om de gedachtenis van de grondvesting
en den aenwasch van Christus Kerk in stand te houden; geenzins - hun haet liet
hun niet toe, een naeuwkeurig en onpartydig bericht te geven van eene Maatschappy,
die zy met alle hunne magt zochten uit te roeijen en te vernielen. Maer - ziet hier
de diepte der Godlyke Raedslagen! - de lasteringen - de scheldwoorden - de
smaedredenen - de mishandelingen - de bevelschriften tot verbanning - de
rechtstreeksche vervolgingen, waartoe deze bitterheid hen vervoerde, toonen ons
op wat wyze het Euangelie is uitgebreid; en deze zyn de Gedenkschriften, die 'er
voor ons overblyven, om deze Geschiedenis op te geven, volgens het plan, dat wy
ons tans hebben voorgesteld.
Wy bieden dan hier den Tegenkanteren van het Christendom, het eenige soort
van bewys aen, 't welk zy zoo gereed vorderen, en waerdoor zy betuigen, zich te
zullen laten overreden. De belydenis van Persoonen, geheel niet ten voordeele van
onzen Godsdienst ingenomen, die, ver van denzelven een goed hart toe te dragen,
uit al hun magt arbeiden, om dien te onder te brengen. De oprechtheid, waer mee
wy de tegenwerpingen onzer oude vyanden opgeven, en de ongemeene
zorgvuldigheid, die wy gebruiken, om derzelver gevoelens niet te bewimpelen, zullen
aen de hedendaegsche vyanden van onzen Godsdienst kunnen doen zien, dat wy
'er niet op uit zyn, om iemand by verrassing te overreden; maer alleen om de
WAERHEID in het licht te stellen; - doen zien, hoe onbillyk het verwyt is, dat zy den
Christenen zo dikwyls hebben te gemoet gevoerd, als of deze alle hunne oude
Schriften hadden vernield, die 'er tegen hun geloof waren opgesteld. Wel verre dat
wy zouden vreezen, dat die bekend wierden, brengen wy ze zelve voor den dag;
daer ze een allervolkomenst betoog ten onzen voordeele opleveren; - en teffens
zal de welmeenende Christen zich geenzins ergeren aen de hier opgegevene
lasteringen; maer integendeel der Voorzienigheid dankbaer zyn, en in zyn geloof
bevestigd worden, van
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wegen de voordeelen, die zich in deeze heiligschennis voor ons opdoen.’
In vier Hoofdafdeelingen wordt het gantsche stuk begreepen. - De I behelst de
getuigenissen der vyanden des Christendoms, aangaande de afkomst, de
verrigtingen, de leer, de lotgevallen en dood van JESUS, als mede van de leer, de
zeden, de natuurlyke onbekwaamheid en geringheid zyner NAVOLGEREN in het
uiterlyke. - - De II schetst ons den Staat der JOODEN en HEIDENEN: de Afgodery, de
Zedekunde, en de vooroordeelen der laatstgemelden: den toestand der wereld in
't algemeen, en van het Roomsche Ryk in 't byzonder. - De III levert ons de
Geschiedenis der Voortplanting van het Euangelie, tot den dood van JULIANUS. - De
IV behelst gevolgen, uit de gegeevene verhaalen, voor de Godlykheid der Euangelie
Leere. Hier worden in aanmerking genomen, de uitgestrektheid der onderneeminge;
de uiterlyke geringheid van het middel; de lasteringen van Heidenen en Jooden; de
verdichte wonderen; de schriften der Wysgeeren; de verleiding; gelyksoortige
onderneemingen als van LYCURGUS, SOCRATES en anderen van APOLLONIUS,
MOHAMMED, Zendelingen; benevens andere tegenwerpingen. Waar uit eindelyk dit
BESLUIT gebooren wordt.
‘Nu dan hebben wy van Joden en Heidenen een tweevouwige belydenis. Zy
erkennen, ingewikkeld, de wezenlykheid der wonderwerken van JESUS en zyne
Discipelen, en zy voorzien ons van Geschiedverhalen, waeruit wy de Geschiedenis
der Grondvesting van het Christendom hebben saemgesteld, en welke
gebeurdtenissen behelzen, die de wezenlykheid dezer wonderwerken noodzaeklyk
onderstellen.
Gebeurdtenissen, beleden door zulken, die het grootst belang hadden in dezelve
te wederspreeken, zyn onbetwistbaer.
De wonderwerken van JESUS en zyne Discipelen hebben derhalven den trap van
zedelyke zekerheid.
Het is bewezen, dat
God de Werker is van deze wonderwerken;
Derhalven,
Is God de Stichter en Insteller van den Christlyken
Godsdienst:
Maar nu,
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Een Godsdienst, die het getuigenis, en de goedkeuring der Godheid voor zich heeft
(*)
en het werk der Godheid zelve is, is zekerlyk een waere Godsdienst : - Derhalven
DE CHRISTLYKE GODSDIENST IS WAER.’

Van den schryftrant in dit Werkje, vol geleerdheids, gehouden, diene ten voorbeelde
de wyze waar op de uitkomst van de Prediking der Apostelen, niet tegenstaande
alle gemelde hinderpaalen, voorgesteld wordt. ‘Kon men wel eenigerhanden
voorspoed verwachten aen de zyde dier Mannen, die allerlei soort van tegenspoed
te overwinnen hadden, en 'er ondertusschen geene middelen tegen te werk stelden,
dan die zelve tot hinderpalen voor hun moesten dienen. Aenden eenen kant
vertoonde zich een Godsdienst prachtigen bekoorlyk, dien men door de Goden
zelve gesticht achtte, en zo oud hield als de wereld zelve - aen den anderen kant
een die nieuw, streng, en eenvoudig was. Aen de eene zyde waren de oude Wyzen,
de Philosophen, de Mannen van vernuft, Keizers, Overheden, Heirlegers, ja de
gantsche wereld - aen de andere eenige weinige, meestal geheel ongeleerde,
weerlooze hulplooze Mannen, zonder verdeedigers. Aen den eenen kant was gezach,
was onmenschlyke woede; - aen den anderen kant, zwakheid, geduld, dood! Daer
waren moordenaers - hier onschuldige slachtoffers! - Aen welke zyde dan moest
de overwinning overhellen? - wie stond hier te zegepralen? - kon het wel iets anders
zyn dan de Afgodery? - nochtans - - het was het CHRISTENDOM.
Men zond wel bevelen uit van den troon der aerdsche Majesteit, en uit de
Gerichtshoven, dat men de Goden moest aanbidden; maer deze ontmoetten niets
dan verachting. JESUS, aen het Kruis verhoogd, riep van daer ‘komt allen tot my!’
en de menschen liepen, in spyt van galg en rad en brandende staeken, te Hemwaerd!
Twaalf Galileërs voerden den Godsdienst van hunnen gekruicigden MEESTER in,
niet alleen onder de Joden, die zynen dood geeischt hadden, maer ook onder
ontelbaere

(*)

JULIANUS, in Cyrill. Lib. X. ad finem.
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meenigtens van Heidenen. Hun stem ging uit over de geheele aerde, en hunne
woorden tot aen de einden der werelt! Waer is een land, in de toen bekende werelt,
daer zy niet een aental geloovigen achterlieten? waer een Gewest, daer zy de
Zegevaenen van JESUS CHRISTUS niet hebben opgericht? Zy brachten die Volken
onder het juk des Euangeliums, den welken de Romeinen nooit hunne wetten hadden
konnen geeven: en de Kerk was kort na hare oprechting reeds verder uitgebreid
dan de Heerschappy der Keizers. Het Roomsche Keizerryk had zeven honderd
overwinnende jaren noodig, om zich te vormen. De Christlyke Godsdienst heerschte
al in zyne kindschheid, over geheele Volken. Vergeefsch oefende de geheele werelt
haer vermogen, om denzelven te onderdrukken; zy is in hare poogingen te schande
gemaekt; vergeefsch vereenigden zich Wyzen, Wysgeeren en Staetkundigen te
samen, om dien Godsdienst om verre te werpen, die alomme zegepraelt over hunne
ondernemingen. Alles is te zwak, wat men tegen de Christenen aenwendt. De
Apostelen worden gelasterd, mishandeld, gevangen genomen en ten dood gebracht;
maer dit straffen van hunne persoonen maekte geen einde van hunne
onderneemingen; hunne Leerlingen, erfgenaemen van hunnen moed en
standvastigheid, klimmen op hunne beurt met vreugde de kruisbergen en schavotten
op, en, om de uitdrukking van hunnen grootsten vyand te bezigen, vliegen den
Marteldood te gemoet. Zy zyn zonder ophouden vervolgd, en werden nimmer moede
van het lyden; de pynbanken scheenen de lokaezen tot hunnen Godsdienst, en de
yslykste wreedheden, wel verre van het uit te roeijen, dienden alleen om hun getal
te vergrooten.
‘De dood, die akelige verwoester aller maatschappyen, vermenigvuldigde die der
Christenen. Het bloed der gemartelde Christenen scheen een vrugtbar zaed, om
steeds een grooter getal te doen voortkomen.
Eindelyk opende het gros der menschen hunne oogen voor het licht; de Tempels
werden verlaten; de offeranden bleeven achter; geen boom of steengroeve levert
langer Goden of Godinnen op; en JESUS maekt zich, door eene zegeprael, volmaekt
nieuw in soort, en Hem alleen eigen, van zyne vyanden zo veel aanbidders. Door
eene vervolging van driehonderd jaren, door pynigin-
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gen en wreedheden, en allerlei moorderyen, kwam 'er eene Christen werelt te
voorschyn. Met CONSTANTINUS steeg het kruis op den Keizerlyken troon, en dat
Romen, dat alle de scepters der aerde in haere handen hield, gebruikte dezelve nu
ter bescherming van het Euangelie. Deze Stad, de Vorstin der Natiën, werd
naderhand een prooi en slavin der Barbaren, die op hun beurt die Alleenheerschappy
overweldigden, welke weleer alle andere verzwolgen had. Het grooter deel der
Staeten uit hare puinhoopen opgebouwd, viel weder op hunne beurt. Maer in het
midden dezer omwentelingen, die het Heelal deeden schudden, staet CHRISTUS
Kerk, alleen zo onbeweeglyk als haer Stichter, zonder ooit te wankelen. Zy won aen
door de vermindering van Romens luister. Zy zag, de overwinnaers, die de Hoofdstad
der werelt als in ketenen lagen, aen haer juk onderworpen, ja zich 'er op beroemen,
(*)
dat ze hare kinderen waren . En welke zwaere schokken de inwendige
verdeeldheden, veelvuldige scheuringen, en beklaegenswaerdige verbastering der
Kerkhoofden dit gebouw van JESUS Kerk ook somtyds deeden lyden, het staet nog
heden; ja hoe zeer ook vernuft en valsche Wysbegeerte haer in deze dagen met
eenige nieuwe, doch meestal van de oude vyanden ontleende, wapenen bespringen,
daer doet zich van tyd tot tyd meer en meer waerschynlykheid op, dat ook deze
vyanden, even als de oude, slechts middelen zyn in de hand der Voorzienigheid,
om haer te zuiveren van alle ingesloopene byvoegzels en bygeloovigheden, en dus
de waere Kerk eerlang in nog grooter luister zullen doen zegepralen.’
Agter dit stukje volgt een Aanhangzel, behelzende eenige betwiste getuigenissen.
- I. Het opschrift van NERO: by 't vermelden van 't zelve maakt BULLET, van de
vernieling door den tyd en door onkundige handen gesprooken hebbende, deeze
aanmerking. ‘Daar is geen gedenkstuk der oudheid, welks behoud wy ons met meer
verzekerings belooven konden, dan de Gesteentens van Arundel. Geplaatst in den
Tempel der Zanggodinnen,

(*)

't Geen hier in 't overige dezer Reden volgt, zegt de UITGEEVER, achtte ik niet ongepast by de
woorden van BULLET te voegen.
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in 't midden eener weetgierige en geleerde Natie, scheen deze kostbaere schat
beveiligd voor alle nadeelen. Nochtans lezen we in de Miscellanies of VINGOL and
MARVILLE Tom. II. p. 311, dat het grooter deel dezer marmere Gesteentens,
geduurende de onlusten in Engeland, gebruikt wierd tot het herstellen van Poorten
en Schoorsteenen.’ De Engelsche Vertaaler de Heer SALISBURY, heeft, ten deezen
opzigte, een misslag ontdekt waar van hy in eenen Brieve, geplaatst in het
Gentlemans Magazine for May 1779 p. 245, berigt geeft, en waar van wy het
hoofdzaaklyke zullen optekenen: denkende langs deezen weg aan de begeerte van
den Nederduitschen Uitgeever, zie zyn Voorberigt, bl. 7, te voldoen. Te weeten, dat
'er een misslag is in de aanhaaling van BULLET; de Schryver is VIGNEUL MARVILLE,
een vercierde naam voor den weezenlyken DOM. NOEL D'ARGONNE. Voorts zuivert
hy de geleerde Maatschappy te Oxfort van eenig deel gehad te hebben aan de
verminking of het bederf deezer kostbaare Gedenkstukken, die dezelve niet in bezit
kreeg dan eenigen tyd naa de herstelling, in den Jaare MDCLXVII. Ook vinden wy
een naderen Brief over den tegenwoordigen toestand waar in zich deeze Opschriften
bevinden in 't zelfde Maandwerk for Juny 1779 p. 297. - II. Brief van TIBERIANUS
Landvoogd van Palaestina prima aan Keizer TRAJANUS nopens de Christenen. - III.
Het Bevelschrift van ANTONINUS aan de Staaten van Asie, met recht toegeschreeven
aan den eersten van diennaam, den Zoon en Opvolger van ADRIANUS. - IV. Het
Bevelschrift van DECIUS. - V. Het getuigenis van JOSEPHUS. Alle deeze worden
onderzogt, de gevoelens, omtrent derzelver egt- en onegtheid, van wederzyden
voorgedraagen, gewikt en gewoogen. Dan wy hebben lang genoeg van dit geleerde
Werkje gesprooken, en wyzen onzen Leezer tot het zelve.
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De Christelyke Leer, aangaande den inwendigen Godsdienst
voorgesteld, door G. Lesz. Dr. en Pr. der H. Godgel. en
Akademie-Prediker te Gottingen. Volgens den laatsten druk, uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by A.v. Paddenburg 1779. In
groot octavo 524 bladz.
Ter behandelinge van dit gewichtig onderwerp, legt de Hoogleeraer Lesz, ten
grondslage, ene zeer wel ingerichte uitbreiding, of verklarende overzetting, van
Rom. XII en XIII. En hierop vestigt hy het volgende plan van den waren Cristelyken
Godsdienst. ‘De Religie, zegt hy, bestaat dus in
Eene geheele verbeetering van onzen Zin en onzen Wandel.
I. In eene geheele verbeetering van onzen Zin. In de Ziel van een Mensch, die
God op de regte wyze dienen wil, moeten de volgende Neigingen heerschen.
1. Eene door het Geloof in Jezus gewerkte Kinderlyke Liefde tot God. Rom. XII.
1, 2.
2. Zelfbeheersching. (Zelfverloochening, Heldenmoed.) Rom. XII. 2.
3. Ootmoedigheid. Rom. XII. 3-6.
4. Euangelische Menschenliefde. Rom. XII. 3-6. 8-16 en XIII. 8-10.
Deeze Deugden maaken den Inwendigen Godsdienst uit.
II. In eene geheele verbeetering van onzen wandel. De wandel van een Mensch,
die God regt dienen wil, moet een zigtbaar Afdrukzel van zyne Liefde jegens God,
en de hier meê onafscheidlyk gepaart gaande Zelsbeheersching, Ootmoedigheid
en Menschlievendheid zyn. - Derhalven vordert de waare Godsdienst.
1. Ten opzichte van de Beroeps- en Standsbezigheden; - Arbeidzaamheid en
Getrouwheid in het Beroep. Rom. XII. 6-8. 11.
2. In Tegenspoeden; - eduld. Rom. XII. 12.
3. Ten opzichte der Aardsche Goederen en Genoegens; - Maatigheid en Kuisheid.
Rom. XIII. 11-14.
4. In het gedrag omtrent onze Evenmenschen; - oprechte Hoogachting van elk
Mensch, Rom. XII. 9, 10. - Vredelievendheid. 17, 18. Rechtvaerdigheid. XIII.
8. Teder Medelyden en Deelneeming aan eens anderen vreugde.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

186
XII. 13-15. Weldaadigheid ten opzicht van het Lichaamlyk, en voornamelyk
van 't Geestlyk en Eeuwig Geluk van anderen. 8, 9. Welvoegelykheid. 17.
Liefde jegens onze Vyanden. 17. 19-21. Gehoorzaamheid en Liefde jegens de
Overheid en het Vaderland. XIII. 1-7.
Deeze handelingen maaken den Uitwendigen Godsdienst uit.’
Naer dit plan schikt zyn Hoogeerwaerde vervolgens tien Leerredenen, welker
uitvoering alleszins leerzaem en opweklyk is. In dezelve handelt hy van den Waren
Godsdienst in 't gemeen; de Natuur en Kentekenen der Liefde jegens God; de Natuur
van den Christelyken Heldenmoed, benevens deszelfs Gronden; de Natuur van, en
de Beweeggronden tot de Christlyke Ootmoedigheid; de hooge Waerdy der
Evangelische Menschliefde, mitsgaders derzelver natuur; met eene bygevoegde
Leerreden over de spooren van Gods Goedheid, in de van Hem bevolen
Zinsverbetering. - Verder hecht de Hoogleeraer, by wyze van Aenhangzel, hier aen
nog, drie Leerredenen, over Gods Barmhartigheid, de Gehoorzaemheid jegens God,
en den pligt van een Christen, om geen onrechtvaerdig Goed te bezitten; benevens
nog twee Leerredenen over de Christlyke Huisoefening.
‘Deeze, zegt de Hoogleeraer Lesz, ten besluite zyner algemeene voorstellingen,
in de ziel heerschende Neigingen, met deeze in 't oog vallende Daaden! dit is waare
Deugd, of Godzaligheid, Religie. Deeze is eene onafscheidelyke werking van het
Geloof in Jesus; als ook het oogmerk van alle de Leerstellingen des Christendoms.
- Een behoorlyk gebruik der H. Schrift en der Sacramenten, (de Christelyke
aandacht,) zyn de Middelen, waardoor Geloof en Deugd in ons voortgebragt,
onderhouden en versterkt worden. - En deeze Christelyke Aandacht en Deugd is
de eenige weg tot Gelukzaligheid.’
Zie hier, (om, by dit algemene bericht, nog ene opmerkzame byzonderheid uit
deze Leerredenen mede te deelen,) het hoofdzaeklyke van 's Mans overweging,
nopens de spooren van Gods Menschliefde, in de Verbetering van 't Hart door Hem
aanbevolen. - Het eerste fgedeelte der tiende Leerreden, ook tot het behandelen
van dit onderwerp geschikt, behelst ene beknopte byeentrekking van alle de voorige
ontvouwde leeringen; die hy als on-
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vermydelyk noodzaeklyk ter betrachtinge aendringt. By die gelegenheid aengemerkt
hebbende, dat wy verplicht zouden zyn Gode te gehoorzamen, al ware het dat Hy
van ons een zeer lastigen, en voor ons gansch niet verkwiklyken dienst gevorderd
had; daer te Bevelen het Recht van God, en Oogenbliklyk naauwkeurig te
Gehoorzamen de Plicht der menschen is, vervolgt hy indezervoege.
‘Maar ook hier betoont zich onze God als de Menschlievende! Hy ontdekt zich
hier, niet zo zeer als Wergever, maar meer als der Menschen Vriend en Vader! Zyn Dienst, dien hy ons opgelegt heeft, is ook, in zich zelven reeds, voor ons
genoeglyk en heilzaam. Zyn Will hieromtrent is, gelyk Paulus zegt, een
Welbehaaglyke, Aangename Will; een Will, wiens uitoefening ons Aangenaamheid
en Vrolykheid verschaft! Hy legt ons alleen daartoe deezen Dienst op, wyl wy daar
door, Rust, Vrede en Blydschap erlangen konnen!’
Ten betooge hiervan doet de Hoogleeraer ons opmerken; 1. Dat de verbetering
van 't Hart, de ware Deugd en Godsvrugt, ons bevryd, van alle zondige dristen en
handelingen, die de rust der Ziele verstooren, en Ontevredenheid, Verdriet, Schrik
en Kwelling in dezelve veroorzaken. 2. Dat zy ook onze aardsche vreugde veredelt
en verhoogt. Het is zo ver van daer, dat zy ons van 't genot der dingen dezer Waereld
zoude berooven, dat zy ons in tegendeel eerst recht in staet stelt, om dezelven, als
verstandige Wezens, in volle kracht te genieten. 3. Hier benevens komt zy ons voor,
als het énig Middel, om alle de Wederwaerdigheden van dit Leven daedlyk te
verligten en te verzoeten; niet alleen door Gods troostryke Beloften, en de
Zielverkwikkende Uitzigten in de Eeuwigheid, tot welke zy ons bekwaem maekt;
maer ook byzonder, door de zigtbare voordeelen, welke zy ons, onder onze Rampen
verschaft. 4. Boven dit alles vertoonen zich in deezen Dienst de Spooren van Gods
Menschliefde, overmits die God, welke de Liefde zelve is, zyne getrouwe Dienaren
reeds hier in den tyd, met Vreugde beloont: eene Vreugde, welke, uit de Godsvrucht
zelve, onmiddelyk voortvloeit. Het ware Christendom, de ongeveinsde ware
Godsvrucht geeft den Menschen ene wezenlyke Gelukzaligheid, zulk ene inwendige
Verkwikking, welke de gantsche Ziel door-
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dringt, en, even door deeze innige Zaligheid, hen ten krachtigste aenspoort, om aen
de Deugd getrouw te blyven. - De Hoogleeraer deeze aenpryzing der ware
Godzaligheid, even als hy de opgemelde stukken gedaen heeft, breeder uitbreidende,
staet hier byzonder stil, op de verdenking, ‘dat alles, wat men van de Vermaken der
Godsvrucht roemt, slegts ene stoute Vermetelheid, ene ydele Verbeelding of
Verwerring van verhitte Inbeeldingskracht zou zyn.’ Zyn Hoogeerwaerde wederlegt
deze gedachten ten bondigste; met de Bronnen dezer Godlyke Vreugde op te geven,
en derzelver Natuur verstandig op te helderen; waeruit blykt, dat zy met de natuur
der menschlyke ziele alleszins gelykvormig is, en volkomen overeenstemt met dat
geen, 't welk wy in lichaemlyke omstandigheden gevoelen; uit welken hoofde alle
Verdenking van Zelfbedrog hier wegvalle, en de Godlyke Goedheid ook in dezen
roemwaerdig bevonden worde! - Op 't afhandelen van dit Stuk schikt hy zyne
Redenvoering ten besluite, en eindigt dezelve met deze ernstige vermaentael.
‘Wat wy ook gedurig voor Loftuitingen van Menschen horen, wat voor schitterende
Daden wy ook telkens verrigten mogen; zo is toch iedere Handeling, elke Dag te
vergeefs; iedere Dag is verloren, verloren, verloren voor ons Welzyn, verloren voor
de Eeuwigheid; elke Dag zeg ik, is verloren, welken wy niet, door opregte Deugd,
aan den Dienst van God toewyen! - Laat dit derhalven uwe vurigste wensch zyn,
laaten alle uwe yverigste Pogingen daarop uitloopen. Begint elken Dag, met eene
ernstige Opoffering van uw gansche Hart en Wandel aan Gode. Herrinnert U daar,
eer gy nog eene andere Bezigheid voorneemt, in zyne heilige Tegenwoordigheid,
de zo gewigtige Beweeg-Grond tot Godsvrugt: de verhevene Waarde van eenen
Vriend en Kind Gods, waartoe de Christelyke Deugd ons alleen verheft; de grote
Menigte der treffende Weldaden van God, waardoor de Overtuiging der
schandelykheid, en strafwaardigheid der Zonden, zo ook de Verpligting tot Deugd,
in ons, op elken dag toeneemt; de inwendige Rust, Verkwikking en Vreugde, welke
ware Deugd over ons gansche Leven verspreidt; de Eeuwigheid, welke wy met
elken Dag nader komen, en welke, als dan, alleen voor ons vervrolykende is, en
zyn kan, wanneer wy
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hier van harte de christelyke Deugd hebben aangehangen. De Alomtegenwoordige
God, die in het binnenste des Harten ziet; en, (welk eenen Troost welk eene
Opwekking!) de verborgene deugdzame Neigingen en godvrugtige Voornemens,
even zo wel, als de uitmuntende zigtbare Handelingen der Deugd, met zyne
Goedkeuring en Genade bekroont. - Stelt U deeze aansporende Beweegmiddelen
dagelyks voor den Geest, des Morgens, eer gy nog aan de Bezigheden van uw
Beroep en Stand gaat. Herinnert U dezelven in 't Gebed. Bouwt daarop uwe hartelyke
Voornemens van eene standvastige Gehoorzaamheid jegens God. Smeekt hem
daartoe vuuriglyk om den Bystand zyner Genade. - En wandelt dus daaglyks, ja in
elk oogenblik, voor God, en als in zyne heilige Tegenwoordigheid. Zo zullen gewis
uwe Dagen in stille Ruste ongemerkt voorbygaan; en U onder het genot van zo
menige Goddelyke Vreugden, in dat zalig Leven invoeren; waar wy onzen God, zo
wel met geheel volmaakter Deugd, als met geheel volmaakter Vreugde, in alle
Eeuwigheid dienen zullen!’

Ed. Sandifort, Med. Anat. et Chir. in Academia Batava quae Leidae
est, Professoris, Observationes Anatomico-Pathologicae, Liber
tertius.
Ontleed- en Ziekten-kundige Waarneemingen. Te Leyden by P.v.d. Eyk
en D. Vygh, 1779. in groot 4to 170 bladz.
Dit derde Deel bevat geen minderen voorraad van zeldsaame Waarneemingen en
Gevallen, dan de twee voorgaanden. De yver van den Hooggeleerden Heer, in 't
naspooren van de verschynselen van 't menschelyk ligbaam, zo wel in zynen
gezonden als ziekelyken staat, is onvermoeid, en de gevolgen daarvan toonen
genoegsaam, dat de Natuur zich niet vergeefs laat dienen; maar den arbeid, in haar
naa te spooren, rykelyk beloont. Gelyk duidelyk zal blyken uit de Waarneemingen,
in dit Werk vervat. 't Zelve is in tien Hoofddeelen verdeeld, buiten de verklaaring
van de Plaaten, en een nauwkeurigen Bladwyzer. In 't eerste Hoofddeel geeft de
Auteur eene nauwkeurige beschryving van eene wanstal-
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tige en mismaakte gesteldheid van een Kind van 7 maanden, 't welk, naa zyne
geboorte, maar zeer flauwe tekenen van leven gegeeven had. Vooreerst vertoonde
'er zich eene groote Navelbreuk, die verscheide Ingewanden van den Buik bevatte.
- De Darmen, Nieren, Blaas en voornaamlyk 't Hart, waren tegennatuurlyk gesteld.
Waarby nog kwam eene spina bifida, met eene wanstaltige gedaante der onderste
ledematen, en meer byzonderheden. - Men dient de beschryvingen van den Auteur
in 't Werk zelve te leezen; en daarinede de afbeeldingen op de Plaaten te vergelyken.
Men vindt ook overal eene menigte van voorbeelden, uit de voornaamste Schryvers
aangehaald, die, of dergelyke waarneemingen gedaan hebben, of dienen kunnen
tot bevestiging van 't gestelde. - In 't tweede Hoofddeel wordt beschreven de
Beenwording van 't binnenste bekleedzel der hersenen (pia mater) in eene ontleeding
van 't hoofd door den Auteur waargenomen. 't Geen zeer zeldzaam is. Verder worden
hier verscheide voorbeelden van Beenwordingen van de overige deelen van 't
menschelyk lighaam bygebragt. - In 't derde Hoofdstuk vindt men een nuttige
waarneeming beschreven van een doodelyke opstopping van 't water door een
steen in de pisweg (urethrâ), vast ingedrongen, veroorzaakt. Hierdoor was in de
gemelde buis eene dubbele scheur ontstaan. - In de vierde afdeeling vindt men
eene zeldzaame waarneeming van een Steen, die de traanwegen bezet had, en
met een goed gevolg 'er uitgesneeden werdt. - In de vyfde geeft de Auteur eene
beschryving van eene aanmerkelyke verdikking en verharding, in 't Buikvlies
(peritonaeum) waargenomen. Waarby nog kwam eene saamgroeijing van byna alle
de Ingewanden van den Buik. - De zesde handelt over de menschelyke vrucht (ovum
humanum), byzonderheden dien aangaande waargenoomen. Hierby voegt de
Schryver eenige aanmerkingen en waarneemingen over de vliezen van de vrucht,
die door den beroemden HUNTER 't eerst ontdekt zyn. - In 't zevende Hoofddeel
beschryft hy een waarneeming, waar de beide Nieren samengegroeid of vereenigd
waren: in 't voorste gedeelte van deeze Nier wierden twee bekkens gevonden, die
verder twee pisleiders uitmaakten, zo dat deeze 'er, schoon één in getal, evenwel
de werking van twee vervulde: de Schryver
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brengt hierby meer dergelyke waarneemingen. - In de drie laatste Hoofdstukken
wordt gehandeld over de Naaden van de beenderen van 't bekkeneel. - Over de
beentjes der Naaden. - Over Beenderen, op verscheide wyzen van de natuurlyke
gedaante afwykende.

Natuur-beschouwer, of Verzameling van de nieuwste
Verhandelingen, over de drie Ryken der Natuur, welke thans in
Duitschland uitgegeven worden. Vertaald, en met Aanmerkingen
vermeerderd, door P. Boddaert Med. Dr. Oudraad der Stad
Vlissingen enz. enz. Eerste Stuk, met naar 't leven gekleurde
Plaaten. In 's Hage by J. du Mee 1779. Behalven het Voorwerk 160
bladz. in gr. octavo.
Een Hoogduitsch Geschrift, getyteld de Natuurforscher, zedert het jaar 1774
stukswyze uitgegeeven, onder het opzigt van den geagten Hoogleeraar Walch, en
na deszelfs overlyden nog heden agtervolgd wordende, onder het toeziende oog
van den beroemden Heer Schreber, heeft aanleiding gegeeven, tot het vervaardigen
van deezen Natuurbeschouwer. De Heer Boddaert stelt zig voor, uit de in dat Werk
by een verzamelde Stukken, ter ophelderinge van de Natuurlyke Historie, in zyn
Nederduitschen Natuurbeschouwer by een te brengen, de voornaamste
Verhandelingen, welken daarin voorkomen; die, zynes oordeels, met de vereischte
naauwkeurigheid uitgevoerd zyn; en over onderwerpen gaan, in welker naspooring
onze Natie geagt mag worden eenig belang te stellen. Ter nutter uitvoeringe hier
van, heeft hy 't ook goedgevonden, een soortgelyk gebruik te maaken van eene
andere Hoogduitsche Verzameling van dien aart, welke ten opschrifte heeft,
Beschäftigungen der Natuurforschende Freunde te Berlin: en 't oogmerk is zig verder
insgelyks te bedienen, van zodanige Stukken, welken keurige Lief hebbers der
Natuurlyke Historie zyn Ed., nu en dan, goedgunstig mogten gelieven ter hand te
laaten komen. - Langs deezen weg, die zekerlyk vry wel geschikt is, om den
Nederduitschen Leezer eene leerzaame Verzameling van Verhandelingen, over
een aantal van onderwerpen, de Natuurlyke Histo-
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rie betreffende, te leveren, is men voorneemens, van tyd tot tyd, een Stukje van die
grootte als het tegenwoordige af te geeven. Ieder Stukje staat ééne of meerder
Verhandelingen, over elken tak der Natuurlyke Historie, te behelzen, met de noodige
nevensgaande afbeeldingen, ook, daar 't vereischt wordt, naar 't leeven gekoleurd;
dat zig egter, volgens het plan van den Hoogleeraar Walch bepaalt, tot zulke
voorwerpen, die anders, of nog geheel niet, of slegts onvolkomen afgebeeld zyn. Byaldien de verdere uitvoering der volgende Stukjes, gelyk we ter voltrekkinge van
dit nuttige opzet hoopen, aan het thans afgegeeven Stukje beantwoorde, zullen de
Liefhebbers weezenlyk reden hebben, om de moeite, door den Heer Boddaert hier
toe aangewend, danklyk te erkennen; deeze Proeve althans is wel in staat om
genoegen te kunnen geeven.
Ze behelst eene beschryving van den zogenaamden Legerworm, of liever van
eenige duizenden aaneensluitende Maden, die voor 't oog van 't Gemeen een
ontzaglyken Slang vormen: benevens die der Rupse van het blaauwe Pagetje der
Eiken, tot verbetering der afbeeldinge, welke de anders naauwkeurige Rösel van
dezelve gegeeven heeft. Verder een berigt van het zeldzaame Nest der Kruisvink.
Eene beschryving van eenige nieuw ontdekte Schulpen; van de witte Aardslak met
den geelen rand, en van een zeer zeldzaamen Nagtvlinder. Deeze tot nog, zo veel
men weet, niet afgebeelde Stukken, worden hier gekoleurd in ééne plaat vertoond.
Hier aan volgt een berigt van de verscheiden Rangschikkingen der Viervoetige
Dieren, zo als de voornaamste Schryvers dezelve op verschillende wyzen ingerigt
(*)
hebben .

(*)

By gelegenheid, dat daar in ook gewag gemaakt wordt van de verschillende uitgaven van het
Zamenstel der Natuure van Linnaeus, en wel van de twaalfde of nieuwste uitgave van 1766,
deelt ons de Heer Boddaert het volgende, wegens des Ridders laater oogmerk, nog mede.
‘In het jaar 1775 schreef de Heer LINNAEUS aan den Heer BOBSON: Ego novum adorno systema,
multum auctum: nondum paratum habeo, sed proximo vere prodibit. [zie ZWARSII Opp.
posthuma.] en in 1774 ontfing ik eenen brief van dien grooten Man, die my meldde, dat hy
aan een nieuwe uitgave van zyn zamenstel bezig was, dat, gelyk hy zich uitdrukt; enormiter
Auctum zoude zyn: doch eene beroerte, die hem in 1775 het gebruik van zyne schoone
vermogens benam, en hem in 1778 wegsleepte, heeft dit voorneemen verhindert, het geen
ik hoor dat door den Heer MURRAY opgenomen is, en dat die geleerde Heer het MSS. van
den Heer LINNAEUS in 't kort zal uitgeeven.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

193
Wyders Natuur- en Scheikundige Waarneemingen over den Lazuursteen, en deszelfs
bereiding tot Verw; met eene nevensgaande Verhandeling over eenige soorten van
Waereld Oogen of Lapides mutabiles; welken, droog zynde, gantsch ondoorzigtig
zyn; maar, in 't water geworpen zynde, na verloop van minder of meerder tyd,
helderer, of zelfs geheel doorzigtig worden. Daarby komt eene Verhandeling over
doorgesneeden Waterwormen, welker stukken na eenige dagen weder aangroeien,
en volkomen Dieren worden; nopens welk byzonder verschynzel de Opsteller deezer
Verhandelinge eerst eene Historie deezer ontdekkinge geeft; en voorts een
naauwkeurig verslag van zyne deswegens wonderlyk wel gelukte Proefneemingen
bybrengt; met aanwyzing van de manier, waarop men in dit onderzoek te werk
behoort te gaan. Vervolgens komt ons hier mede voor, de Beschryving van een
Vogel, geheeten den Kaapschen Rall, of Tringa Capensis carunculata; welke ons
ook, in eene nevensgaande gecoleurde Plaat, keurig afgebeeld, onder het oog
gebragt wordt. Ten laatste is 'er in dit Stukje nog gevoegd, eene Aanleiding voor
jonge Liefhebbers der Gekorvenen, om met oogmerk en smaak te verzamelen. De
Schryver van dit Geschrift kortlyk aangeweezen hebbende, dat men, in 't verzamelen
van Insecten, niet slegts een zinlyk genoegen op het oog moet hebben; maar tevens
bedoelen de Natuur grondiger te leeren kennen, en zyn verstand met waare
kundigheden te verryken; doet wyders zien, hoe groot een veld, en welk eene
verscheidenheid in 't zelve, zig hier in opdoet, voor den onderzoekgraagen geest,
ter verheerlykinge van den Schepper en Onderhouder van alles; welke opmerking
het verzamelen van Insecten in den rang van eene waarlyk aangenaame uitspanning
en nutte bezigheid brengt. Om zulks te meer te bevorderen, geeft hy voorts den
Beginneren eenige regels aan de hand, en deelt hun zyne gedagten mede nopens
eene systematische inrigting van een Insec-
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ten-Kabinet; naar welken zy zig, by het verzamelen der Insecten, met vrugt,
gedraagen kunnen.
Men kan uit dit ons berigt deezer aanvanglyke Verzamelinge genoeg opmaaken,
dat dezelve verscheidene leezenswaardige Stukken behelst. Om 'er nu wyders nog
eene aanmerkelyke byzonderheid uit over te neemen, zullen wy hier het oog vestigen
op het hoofdzaaklyke, dat ons de Heer Hofraad Gunther meldt, raakende het zeer
zeldzaame Nest en de Eieren van de Kruisvink. - Zy die zig toegeleid hebben, op
de beschryving der Vogelen, maaken ook gewoonlyk van de Kruisvink, 't zy onder
den enkelen naam van Loxia, of met byvoeging van Coccothiaustres of Curvirostra
gewag; doch niemand hunner schynt het Nest en de Eieren gezien te hebben: dat
men naastdenkelyk toe te schryven heeft, aan den ongunstigen tyd van 't Jaar, in
't welk men dit Nest heeft te zoeken.
't Was naamlyk, gelyk onze Schryver aantekent, al voor lange bekend, dat de
Kruisvink, tegen de gewoonte der Vogelen, haare broeijing midden in den Winter
verrigt. De Jongen, door een toeval uit het Nest in de Sneeuw gevallen, en van de
Boeren gevonden, getuigden zulks; ook leerde de ondervinding, dat de eerste
Jongen reeds in February, en misschien nog vroeger uitvliegen; overeenkomstig
waarmede de Heer Zorn zegt, in 't jaar 1740 waargenomen te hebben, dat
(*)
verscheiden Paaren hunne Jongen kort na Maria Lichtmis uitgebroeid hadden . ‘Het Nest moet derhalven, vervolgt de Heer Hofraad, by het begin van 't Jaar, juist
wanneer het 't koudste is, gezocht worden; en wie gaat dan gaarne uit de warme
Kamer in 't Bosch? en nog meer, wie stygt met koude verstyfde handen, op hooge
met sneeuw bedekte Dennen en Pynboomen, om een Nest te zoeken? Ik had reeds
sints twintig Jaaren, aan de Boeren omstreeks het Bosch, groote Belooningen voor
zulk een Nest beloofd, en alle die bedienden, die my stukken aanbragten, hadden
ook zo lang getragt 'er een te verkrygen. Maar het gevolg was altoos zo slegt, dat
men my nooit meer dan zomtyds eenige Jongen, die uit het Nest gevallen waren,
aanbragt. Het Nest zel-

(*)

Zie zyne Petinotheologia, bl. 90 en 181.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

195
ve, en nog minder de Eieren, kon ik nooit te zien krygen; niettegenstaande
verscheidenmaalen de Boomen, onder welke men de jonge Kruisvinken gevonden
had, om ver gevallen waren, en doorzocht wierden.’ - Eindelyk egter gelukte het
den Heer Gunther, zo als hy verhaalt, door middel van zynen Vriend, den Heer M.
Johann Gottlieb Buttner, een Man, die eene ongemeene agting voor allerleie soorten
van Weetenschappen heeft, een wel bewaard Nest van de Kruisvink met drie Eieren
te verkrygen: waarvan hy ons het volgende verslag geeft.
‘Het Nest zelve vond men op een hoogen Dennenboom, den 3den January 1774,
midden in een zeer dicht Bosch, naby de Amtsdorpsche drooge bron. Een vlytige
onderzoekende Landman, die om andere Bezigheden zich in 't Bosch ophield,
bemerkte, dat eene Kruisvink allerley Mos en dorre Rysjes van andere Boomen
zamenraapte, en deze Bouwstoffen, op een zekere plaats van een dik met Mos
bezetten Tak der bovengemelde Denne, zaamen bragt. By geluk was deze Tak der
Denne niet hoger, dan 24 Ellen van den grond. De Man konde dus met het bloote
oog zien, dat het een Nest was, dat de Kruisvink maakte. Het was byna voltooid,
toen hy het ontdekte. Maar zekerheidshalve, en om den Vogel geen rede te geven
om het Nest te verlaaten, durfde men den Boom niet voor den 8 January beklimmen.
Toen vond men drie Eieren in het Nest, en schoon men vermoedde, dat de Vogel
'er nog meer moest leggen, werd echter, uit voorzorg, het Nest met de Eieren
weggenomen en in zekerheid gebracht.
Het stond tusschen een gaffel midden op den Tak, en dus ver van den stam; een
zytak ging midden door den Bodem van het Nest, en was met groen Boommos, dat
'er om heen gelegt was, met het Nest ten naauwsten verbonden, zo dat het geheele
Gebouw, door deze vastmaking, uitneemend zeker op dezen gaffel rusten kon,
zonder door Sneeuw, Wind, of ander toeval van zyn Plaats te konnen beweegen.
De grondlaag van het Nest bestond uit eene groote menigte van dunne en ranke
Dennen- en Pynboomrysjes; de dikste zyn niet dikker dan eene Ravenschagt. De
meeste hebben geen blaadjes, aan eenige weinigen staan echter nog groene
blaadjes, die tusschen het Mos, door
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't welke zy heen gewerkt zyn, doorsteeken. Met even zulke Dennenrysjes is de
buitenste oppervlakte van het Nest bekleed, rondsom van den grond tot boven aan
den rand, alwaar zy ten deele zeer ordentelyk in de rondte omgeboogen zyn; ten
deele omvatten zy het Nest niet zo wel geschikt. Op deze ruwe overtrek, had de
(*)
Kruisvink eene goede menigte groene Boommos gelegt, en door deze warme
Bouwstoffe zyn Nest voor Vorst en Koude beveiligd.
De bodem van het Nest is wel twee duimen hoog met zulk een Mos aangevuld,
en de zyden, die uit even zulk eene stoffe bestaan, zyn ten minsten ook een duim
dik. Dit groene Mos is zo dicht als een vilt in elkander gewerkt, en verschaft eene
verbazende warmte aan het Nest. Zo veel was 'er nodig om een regt warm Nest te
vervaardigen. Nu kwam het nog op eene zagtere voering van de Legplaats der
Eieren aan. Ook hier voor had de Kruisvink gezorgd. De geheele Kom of de halfronde
kogelvormige Holte, in welke zich de Eieren bevinden, is met de zagtste en tederste
(†)
puntjes van het witagtige groen Coraal-Mos , dat in menigte op de Pynen
Denneboomen groeit, wel een half duim dik gevoerd, en de Takjes van dat Mos
zyn, met eene groote geschiktheid, zo fyn in de rondte omgelegt, dat de binnenste
Holte ongemeen glad en zagt gevoerd is; terwyl de omkrullende puntjes van het
Mos, die rondom den rand uitsteeken, aan het geheele Nest een fraay aanzien
geven.
Men konde aan dit Nest noch Hair, noch Vederen, noch Wolle van Planten
bespeuren, noch minder heb ik 'er eenige Harst van Dennen- of Pynboomen aan
konnen vinden, met welke de Bouwstoffen van het Nest gelyk de Heer HALLE, op
de aanhaling van den Heer FRISCH, bevestigt, zouden overdekt zyn, op dat de
Sneeuw

(*)
(†)

Sphagnum arboreum. LINN. Syst. Nat. ed. XII. T. II. p. 698.
Lichen floridus, filamentosus, erectus, scutellis radiatis. LINN. Syst. Nat. Ed. XII. T. II. p. 714.
n. 86. Conferva arborea, cinerca, vulgaris, brevior cum orbiculis. DILLEN. Cat. Pl. Giss. p. 200.
Lichen cinereus, vulgaris, capillaceo folio. TOURNEF. Inst. 350.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

197
(*)

dezelve niet zoude los maaken, en doorweeken . Geen korrel van deze Vernissing
is 'er aan het Nest te vinden. Men moet daaruit oordeelen, dat deze Schryvers,
schoon ze het Nest aftekenen, het zelve niet gezien hebben; maar dat Lieden, die
deze vernissing zelve verzonnen hebben, het Nest wel gezien, maar niet met
aandacht beschouwd hadden, en daardoor hun dit valsch berigt gaven. Maar het
blyft altoos uitgemaakt, dat by alle Vogels, van dezelve soort, de wyze van bouwen
dezelve is. Indien nu het bovengemelde Nest werkelyk een bekleeding van Hars
nodig had, zo moest men zulks ook aan het myne waargenoomen hebben.
Men zal uit de tot dus ver behandelde Beschryving van zelv zien, dat dit Nest,
(†)
naar de verdeeling, die ik elders van de Classificatie der Vogelnesten maakte , tot
de Classis der halfkogelronde of korfnesten behoort. Het geheele Nest, dwars van
boven gemeeten, van de oppervlakte der eene zyde tot die der andere, is 7½ duim
Rhynlandsch. De holte of uitholling der Eieren, alleen gemeeten, had slegts 2½
duim in de Middellyn. Men ziet derhalven dat de dikte der Wanden eene
aanmerkelyke Maat uitmaakt. Zy bedraagt, aan de meeste plaatzen, den overtrek
der Boomrysjes 'er by gemeeten, 2½ duim. Dus is het Nest niet slegts in staat
gesteld, om de koude af te weeren, maar ook om de sneeuw en natheid tegen te
staan, zonder eene bekleeding noodig te hebben. Dit laatste zoude ook zo veel te
overvloediger zyn, wyl de Kruisvink altoos gewoon is, zyn Nest op zulke plaatzen
aan te leggen, daar het door andere takken bedekt is, die door de menigte puntige
blaadjes, waar mede zy bezet zyn, de sneeuw verhinderen.
De Eieren zyn niet volkomen zo groot als een Hazelnoot, maar grooter dan die
van de Bloed-vink, en hunne grootte verschilt weinig van die van den Kernbyter.
Men zal van hunne grootte een duidelyk begrip

(*)

(†)

Hy bouwt het Nest tusschen Dennetakken, en bekleed het met Hars, om dat de Sneeuw het
niet weeken, en los maaken zoude, want hy broeit midden in den Winter, of January, zegt
Proff. HALLE, Vogelgeschichte mit kupfern 1760. 8 Maj. n. 416. p. 405.
Zammlung von Nesten und Eyern. Einl. p. 4. 6. §. 10 12.
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hebben, wanneer ik zeg, dat hunne Lengte, van het stompe deel tot aan den punt,
10 Rhynlandsche Lynen in Middellyn heeft, en dat de Middellyn hunner dikte, aan
het stompe eind, byna 7 zulke lynen bedraagt. Hunne grondverw is dof wit; om het
stompe eind is een kring van rood bruine of beter zwartagtige roode vlakken, streepen
en punten, waarvan de grootsten niet grooter zyn dan een speldeknop. Men kan
dezelve best by zwart geronnen en weder opgedroogd bloed vergelyken. Het is
waarlyk eene aanmerkelyke omstandigheid, dat alle de zoorten van Kruisvinken,
Vinken en Kneuen, tot aan de Canarievogels toe, op hunne Eieren dergelyke zwart
roode vlakken hebben. Eenige dezer vlakken zyn rond, andere hoekig, andere
gelyken naar streepen of haaken, en tusschen deze zyn heldere, graauwe
roodachtige vlakken en punten in gestrooid. Buiten deze Kringswyze omvatting,
vind men maar spaarzaam hier en daar, op de overige Oppervlakte van het Ey,
eenige enkele zwart-roode Vlakken en Punten. - Ik twyffel geenszins dat de Kruisvink,
gelyk andere van zyn Geslagt, vyf of zes Eieren legt; de begeerte om het Nest te
hebben, heeft my drie Eieren voor lief doen neemen. Of hy meer dan eens in het
(*)
Jaar broeit, gelyk de Heer HALLE zegt , hope ik nog door tyd en ondervinding te
weeten.’

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche
Edelen, ter verkrijginge van Vrijheid in den Godsdienst en
Burgerstaat. Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld
door J.W. te Water, Historieschryver van Zeeland, enz. enz. Tweede
Stuk. Te Middelburg by P. Gillissen, 1779. In groot octavo 504
bladz.
De geagte Zeeuwsche Historieschryver, van wiens noeste vlyt, in 't naspooren, en
oordeelkundige oplettendheid, in 't beschryven, van alles wat betrekking heeft, tot
dit by uitstek merkwaardige gedeelte van 's Lands Geschiedenissen, wy voor eenigen
tyd gewaag-

(*)

Hy zegt, p. 406. De eerste Jongen zyn op Kersmis, de andere op Maria Ligtmis volwassen.
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(*)

den , agtervolgt in dit Stuk zyn aangevangen Verhaal, met melding der herhaalde
poogingen van 's Lands Edelen, na dat het getroffen Verdrag, waarvan zy zig zo
veel goeds beloofden, van de zyde der Spanjaarden, trouwloos geschonden was.
Hier omtrent komen in de eerste plaatze in aanmerking, de byeenkomsten der
Edelen te Dendermonde, beschreeven tegen den derden van Wynmaand des jaars
1566; en vervolgens in die zelfde maand, of de daaraanvolgende Slagtmaand, te
Amsterdam. Zyn Ed. heldert het duistere en onzekere, nopens de verrigtingen in
die byeenkomsten, eenigermaate op; en geeft vervolgens insgelyks een
oordeelkundig verslag, zo wegens de vereeniging, die zommigen poogden te
bewerken, tusschen de aanhangers der Leere van Calvyn en Luther, onder 't
eenpaarig aanneemen der Augsburgsche Geloofsbelydenisse; als raakende een
Smeekschrift der Hervormden aan den Koning, ter erlanginge van vrye
Godsdienstig-oefening; met aanbiedinge eener buitengewoone somme van dertig
tonnen gouds. By die gelegenheid maakt hy insgelyks gewag van de vrymoedige
poogingen der Overheid van Leeuwarden, tot voorstand van den Hervormden
Godsdienst; in afzigt van 's Konings vernieuwd Plakaat, dat de Overheid weigerde
af te kondigen. Onze Historieschryver, dit voorgevallene in Friesland met regt
aanmerkende, als een uitwerkzel van 't smeekschrift der verbonden Edelen, meldt
ons verder, hoe alle deeze gebeurtenissen aanleiding gaven tot menigvuldige en
zeer haatlyke beschuldigingen, zo tegen de verbonden Edelen in 't byzonder, als
tegen de Onroomschen in 't algemeen. Uit dien hoofde, zegt hy, vond men 't van
deezen kant goed, een uitvoerig Verdeedigschrift op te stellen; dat den, tot nog
onbekenden, Schryver tot eer strekt; 't welk den Heer te Water beweegt, om deszelfs
hoofdzaaklyken inhoud voor te draagen, te meer daar het dient ter bevestiginge van
't geen hy alvoorens nopens het gedrag der Edelen te boek gesteld heeft.
In dat Verdeedigschrift werden de Edelen wel byzonder vrygesproken, van de
hand gehad te hebben, in de zo veel gerugtsmaakende Beeldenstorming; en men
toonde overtuigelyk aan, dat men zulks niet

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroes. V.D. bl. 494.
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slegts den Onroomschen, maar ook zelfs grootlyks den Roomschen te wyten had.
Edoch, met dit alles, was deeze Beeldenstorm, gelyk de Heer te Water vervolgt,
eene oorzaak van verdeeldheid onder de Edelen, die derzelver verbintenis eerlang
verbrak. Zommigen hunner naamlyk, bevreesd voor de geheele verwoesting van 't
oud en vaderlyk geloof, begonden te waggelen, lieten het Bondgenootschap vaaren,
en poogden zig met de Hertogin en den Koning te verzoenen. De Landvoogdes
maakte gebruik van deeze gelegenheid; begunstigde alle de zodanigen, en
verzettede zig, als met vernieuwde kragt, tegen de poogingen der nog verbonden
Edelen; die, schoon hun vermogen niet weinig verzwakt ware, nogtans de zaak der
Vryheid bleeven handhaaven; hoewel met minder vrymoedigheid. Hier door dorst
de Hertogin zig verzetten tegen eene, naar 't schynt, voorgenomen byeenkomst der
Edelen te Heusden; en de Edelen vonden het niet geraaden, de Onroomschen van
Valenchyn, op derzelver verzoek, met eenig Krygsvolk by te staan. Ook kan men,
volgens het geen onze Historieschryver verder meldt, genoegzaam zien, dat ze
meerendeels den moed eenigzins lieten zakken; als men nagaat het antwoord, dat
zy gaven op het voorstel en de klagten van de Kerklyke Vergadering der Hervormden
te Antwerpen, in die dagen. Egter zo niet, dat ze geheel tot moedloosheid
oversloegen; integendeel, 'er verliepen maar weinig weeken, na het opgemelde
schryven van die van Valenchyn en Antwerpen, of de verbonden Edelen leverden
(*)
der Hertoginne, ten derden maale , een ernstig en nadruklyk Verzoekschrift over;
welks voornaamsten inhoud de Heer te Water beknoptlyk opgeeft; met meldinge
van eenige byzonderheden, nopens de overlevering zelve. Men had naamlyk
goedgedagt, dat de Heer van Brederode hetzelve in eigen persoon, uit aller naam,
der Hertoginne zoude aanbieden; doch de Landvoogdesse weigerde hem, op zyn
aanzoek, gehoor te verleenen; des men een an-

(*)

Het eerste was ingeleverd op den 5den April 1566; dat eerlang, den 29sten July, door een
nader Vertoog, agtervolgd werd, en daar by kwam ten derde, of laatstlyk, het hier gemelde
Verzoekschrift, ingeleverd, naastdenkelyk, den 15den February des jaars 1567.
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deren weg ter bereikinge van dit oogmerk moeste inslaan. Onze Historieschryver
gewag maakende van eene aantekening, volgens welke Dirk Volkaartsz. Koornhart
dit Verzoekschrift overhandigd zou hebben, toont duidelyk dat dezelve niet
behoorelyk gegrond is; en dat men zulks heeft toe te eigenen aan Willem van
Treslong, Edelman van Brederode; die 't zelve, na een voorafgaanden Brief van
Brederode aan de Landvoogdesse, der Hertoginne zelver in handen gaf. Deeze
beantwoordde het zelve in eenen Brief aan Brederode, reeds den volgenden dag,
met eene nadruklyke fierheid; waaruit bleek, dat zy bykans allen schroom voor de
Bondgenooten ter zyde gesteld had; 't welk haar volgende gedrag ook ten overvloede
getuigde, en dat het Bondgenootschap wel dra bovenmaate verzwakte. ‘Het leedt,
zegt onze Historieschryver deswegens, nu niet lang, of het Bondgenootschap der
Edelen kreeg een' plotselijken val, waarvan het zich, naderhand, niet kon herstellen.
Ruim een derde deel der vereenigde Edelen scheidde zich af van de overigen, en
verliet het Verbond. Sommigen sloeg de vreeze voor 's Konings komste om het hart.
Anderen begonnen belang te stellen in de gunste der Landvoogdesse, om hierdoor
hunne ampten, burgerlijke of krijgskundige, te behouden. In de eersten bleek, dat
'er dikwijls grooter kwaad gelegen zij in de vreeze, dan in 't geene gevreesd wordt,
en dat de angst iemand schielijk van zijn' plicht doe afwijken. De laatsten toonden,
dat eigen voordeel in dien tijd, zoo wel als in onze dagen, de meeste daaden der
menschen bestierde, schoon het algemeen belang de sterkste band der maatschappij
is. De wanhope, van ooit hun oogmerk te bereiken, en het verdriet, dat hunne
langduurige en welmeenende pogingen telkens verijdeld wierden, zal eenigen
bewogen hebben, hunne onderlinge verbintenisse te breken. Hier bij kwam, gelijk
gezegd is, dat veele Bondgenooten, die wel vrienden van vrijheid in den Burgerstaat
en Godsdienst waren, doch verkleefd bleven aan het Roomsche geloof, niet langer
met goede oogen konden aanzien, dat de Godsdienst van hunne Vaderen geheel
en al naar zijn' ondergang, in Nederland, begon te snellen.’ - Hierby kwam, gelyk
de Heer te Water vervolgt, een vond der Hertoginne; die, eenigen
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door vriendlykheid overhaalende, tevens van alle Amptenaars een nieuwen eed
afvorderde. Door dit middel onderscheidde zy des te gereeder vrienden en vyanden;
kon de weigerenden te gemaklyker van hunne ampten ontslaan; en had te ligter
gelegenheid, om dezulken te straffen, die den eed niet mogten houden. Men vond
'er die het afleggen van den nieuwen eed weigerden; maar veelen lieten 'er zig wel
dra toe overhaalen. De Prins van Oranje, onder de eersten behoorende, vertrok
eerlang naar Duitschland; zommigen volgden zyn voorbeeld; anderen lieten den
moed geheel zakken; en 'er bleef in korten naauwlyks een derde deel der Edelen
over, dat zig aan 't Verbond hield; vooral na dat de vrees voor de komst van den
Hertog van Alva zig meester van veeler harten gemaakt had.
Zints dien tyd begonden de Edelen, die hunner verbintenisse getrouw bleeven,
zig met alle ernst te wapenen, volk in Nederland te werven, en naar hulp uit
Duitschland uit te zien. Ja 't leed niet lange, of ze verbonden zig onderling, om te
beproeven, of zy, door middel van wapenen, den weg konden baanen tot afwerping
van het Spaansche Juk, en herstelling der Vryheid. Den inhoud van 't Verbondschrift,
by die gelegenheid gemaakt, waar in ieder, inzonderheid Edelen, en daar benevens
ook andere Persoonen van aanzien en vermogen, met ondertekening van zyn eigen
naam, beloofde zekere somme gelds, en zelfs zyn eigen persoon, tot dat oogmerk
(*)
te zullen geeven, deelt ons de Heer te Water hier mede . Schoon men den juisten
tyd van het opstellen van dit Verbondschrift niet kunne bepaalen, is 't egter, gelyk
zyn Ed. doet zien, klaar genoeg, dat het zelve, op het einde van 't jaar 1567, of in
den beginne van 't jaar 1568, ondertekend zy. Dan deeze onderneeming, hoe wel
gemeend, zegt onze Historieschryver, was van geen vrugt: ‘de dood van Brederode,
(welke den 16den February 1568 voorviel,) en gebrek van geld onder de
vluchtelingen, waren de voornaamste reden, dat de onderteekening van deze verbin-

(*)

In het volgende Stuk staat onze Historieschryver, onder de Bylagen, eene naauwkeurige
Copie van het oorspronglyke Verbondschrift, in zyn geheel, te plaatzen; gemerkt het zelve
tot nog niet met de vereischte oplettendheid gemeen gemaakt zy.
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tenisse, zo wel als de inzameling der beloofde penningen, een spoedig einde nam.’
En op deeze wyze liepen de herhaalde poogingen der verbonden Edelen, zo als
de Heer te Water vervolgt, in die dagen vrugtloos af. Het meerendeel der
Bondgenooten werd verjaagd, gebannen, gedood, en hunne goederen aangeslagen.
Op de aangebooden vergiffenis, den 24sten Augustus des jaars 1568, aan hun, die
zig binnen den tyd van dertig dagen zouden aangeeven, dorst niemand hunner
eenig betrouwen stellen. En aan de laatere zo genoemde algemeene vergiffenis,
den 16den July 1570, met ongewoone staatlykheid, te Antwerpen afgekondigd,
hadden de Bondgenooten geen deel. Hiervan toch waren uitgeslooten alle dezulken,
die, als aanleggers, bevorderaars, hoofden en voornaame verleiders, tegen het
heilig Katholyk Roomsch geloof, 's Konings hoogheid en de gemeene ruste,
ondertekend hadden het Verbond en Smeekschrift, aan de Hertoginne overgeleverd,
en die binnen den tyd, hun bepaald, niet verscheenen waren. Dan dit nam niet weg,
dat veelen der Edelen, naar uitwyzen der laatere geschiedenissen, 's Lands Vryheid
en den zuiveren Godsdienst, eerst bedektlyk en naderhand meer openlyk, te ernstiger
ter harte namen. - Onze Historieschryver hier mede zyn oordeelkundig verslag van
't voorgevallene, nopens het Verbond en de Smeekschriften der Edelen, besluitende,
hegt 'er voorts nog eenige leerzaame aanmerkingen aan, om den Leezer op te
leiden, tot eene dankbaare erkentenis aan de Godlyke Voorzienigheid, en eene
daaraan beantwoordende navolging van 't roemrugtige gedrag der Edelen, in 't
handhaaven van 's Lands Vryheid in den Godsdienst en Burgerstaat.
By dit Geschiedkundige verhaal, dat alle tekens van oplettendheid draagt, komt
wyders nog een berigt van de geslachten en bedryven der meeste verbonden Edelen,
en andere aanzienlyke of vermogende Persoonen, die het Smeekschrift, der
Hertoginne overgeleverd, ondertekend hebben: welk berigt, in dit Stuk aangevangen,
in 't volgende voltrokken zal worden; wanneer zyn Ed. tevens nog eenige bylagen,
en verdere aanmerkingen, welken hem intusschen ter hand gekomen zyn, zal
afgeeven. Men ziet, onder het doorbladeren van dat berigt, alomme, dat de Heer
te Water alle vlyt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

204
aangewend heeft, om met de uiterste naauwkeurigheid na te vorschen, het geen
dienen kon ter nadere ontdekkinge van de afkomst, en bedryven dier
Ondertekenaaren; maakende steeds een oordeelkundig gebruik van alles, wat deeze
en geene Liefhebbers onzer Vaderlandsche Geschiedenissen desaangaande hem
medegedeeld hebben. Hier door leert hy ons niet alleen eenigen deezer Persoonen
beter kennen, maar 't geeft hem te gelyk aanleiding, om zommige byzonderheden
hen betreffende nader op te helderen. - Dus vinden we hier, onder veele andere,
eene byzonderheid, nopens eene verdenking van den Heer van Brederode, als of
hy bedoeld zou hebben Graaf van Holland te worden, op zodanig eene wyze
overwoogen, en eenigermaate kragtloos gemaakt, dat wy 't der moeite wel waardig
agten het daaromtrent gezegde hier nog over te neemen.
Dat het Geslacht van Brederode, gelyk onze Historieschryver vooraf aantekent,
wettig van de oudste Hollandsche Graaven afdaalde, lydt geen tegenspraak; en 't
is niet vreemd te denken, dat het aanzien van den Heer Hendrik van Brederode,
het Hoofd der verbonden Edelen, deswegens aanleiding gegeeven kan hebben, tot
het verspreiden van een gerugt, dat hy eerlang Graaf van Holland zou worden, en
om hem, in openbaare schriften, erfgenaam en opvolger in 't Graafschap van Holland
te noemen. ‘Doch dat hij zelf, zegt de Heer te Water, ooit zoo verre zou gezien
hebben, was den Heere Wagenaar, nergens, gebleken. En ik durve ook niets
daaromtrent, in 't zekere, bepalen.’
‘Alleenlijk, vervolgt zijn Ed., vinde ik aangeteekend, dat Brederode, op den Rijksdag
te Frankfort, ten jaare 1563, zou verklaard hebben, dat hem de Graafschappen van
Holland en Zeeland, van rechtswege, toekwamen; en dat hij, als een Rijksleenman,
de nodige hulpe verzocht, om in derzelver bezit hersteld te worden, en dus hunnen
(a)
ondergang voor te komen , of, en in hoe verre, dit verhaal waarheid zij, is twijfelagtig.
Want, gelijk een

(a)

‘Men vindt deze bijzonderheid in een zeldzaam Fransch werkje, ten jaare 1566 uitgegeven,
en waar van de titel is: Les subtils moyens par le Cardinal Grandvelle, avec ces complices
inventez, pour instituer l'abhominable Inquisition, avec la cruelle observation des Placcartz
contre ceulx de la Religion. Pour ainsy par dessus les Empereurs Roys Seigneurs Nobles et
toute Temporalité dominer et ce faire prier et adorer. Desquelz les Nobles du pays baz avec
les Puyssans et Nobles Seigneurs leurs aliez advertiz ont avec bonne et juste raison
allencontre opposez. pag. 22-26. - Dit stuk, benevens eenige andere, is mij, op eene
verplichtende wijze, ten gebruike verstrekt, door den Wel Eerwaardigen Heere J. Royer,
Hofprediker in 's Hage.’
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(b)

kundig Heer zeer wel aanmerkt, indien Brederode het gezegde verzoek ter
Rijksvergaderinge hadt gedaan, zou hij, die zoo wel een leenman van Filips, als
van het Rijk, was, daardoor ongetwijfeld de misdaad van leenbreuke, [felonie] begaan
hebben; en, als onderdaan, en krijgsman, in dienst van den Koning, schuldig
geworden zijn aan hoog verraad. Daar dit verzoek, in tegenwoordigheid van Oranje,
Egmond, Hoorne, Hoogstraten, van den Berg, en andere Heeren, zou moeten
geschied zijn, hoe konden zij dan, die nu noch geen het minste denkbeeld hadden,
om van Heer te veranderen, zich zoo naauw met hem verbinden? hoe konden dan
de voornaamste Nederlandsche Edelen, met Brederode aan het hoofd,
smeekschriften, met zoo veele betuigingen van getrouwheid en onderwerpinge, aan
den Koning, als Graave, en aan de Landvoogdesse, overhandigen? De Hertogin
kon niet onkundig blijven van 't gene op den Rijksdag voorviel; nademaal de Hertog
van Aarschot 'er ook tegenwoordig geweest was. Zou zij derhalven hier van, tot
haar voordeel, geen gebruik gemaakt hebben, wanneer de Edelen, bij het overgeven
van hun smeekschrift, zulke sterke betuigingen van getrouwe aanklevinge en
genegenheid voor den Koning deden? Zeker, niets hadt den Bondgenooten, tot
hunne vernederinge, gepaster konnen toegevoegd worden, dan dat de Landvoogdes
verklaarde, alle verzekeringen van getrouwheid niet te mogen aannemen van een
lichaam, 't geen zoo eenen onderdaan tot zijn hoofd had, die zijn' wettigen Opperheer
uit het bezit van een gedeelte zijner heerschappije trachtte te zetten, en 't zelve aan
zich te trekken. Waar op, van de zijde der Edelen, weinig of niets met grond hadt
konnen geantwoord worden. Ook zou dusdanig voorstel, buiten twijfel, naderhand
ten las-

(b)

‘De Advokaat Fiskaal van der Craght, in een' brief aan mij geschreven, den 19 Aug. 1776.’
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te van Brederode wel te berde gebragt zijn, als een der voornaamste punten van
beschuldiginge. Doch, dit is niet geschied: 't zij, in zijne indaginge, 't zij in het vonnis
tegen hem. Alle deze bedenkingen doen mij het opgegeven verhaal in twijfel trekken.
't Kan zijn, dat Brederode, het hart wat hoog dragende op zijne geboorte, bij de
Rijksvergaderinge poogde erkend te worden, als een Graaf, afkomstig uit het Graaflijk
huis van Holland; en dat zulks, schoon hemelsbreed verschillende van het opgegeven
verzoek, echter aanleiding gave, zoo tot dit verhaal, als tot het verspreiden van het
gerucht, dat Brederode, in korten tijd, Graaf van Holland zou worden.’

Alle de Werken van Flavius Josephus, naar het Grieksch in 't
Engelsch gebragt en verkort. Uit het Engelsch in 't Nederduitsch
vertaald. Eerste Deel. Te Amsterdam by J.v. Gulik 1780. Behalven
het Voorbericht 545 bladz. in gr. octavo.
Nadien deeze Werken van den beroemden Joodschen Historieschryver overbekend
zyn, zo ten aanzien van derzelver inhoud als leerzaamheid, zou het overtollig
weezen, ons hier deswegens uit te laaten. Dan, eene nieuwe Vertaaling van dezelven
eischt een kort woord, daar toe betrekkelyk. Wy bezitten reeds, van over veele
jaaren, buiten de Nederduitsche vertaaling van William Sewel, eene merkelyk betere
overzetting deezer Werken, door den geagten Hoogleeraar Haverkamp, in onze
(*)
Taale gemeen gemaakt , die aller goedkeuring heeft; en welker lof men door deeze
ook in geenen deele poogt te bezwalken. Maar 't inzien van den arbeid des
Engelschen Vertolkers, die 't 'er op toegeleid heeft, om 't overtollige eenigzins
agterwegen te laaten, en dus deeze Werken in een wat beknopter bestek te brengen,
heeft veelen zo wel voldaan, dat men het, ten algemeenen nutte, om de leezing
daar van te meerder te bevorderen, raadzaam geoordeeld heeft, dat voetspoor te
volgen, en deeze overzetting ook in een Nederlandsch

(*)

Zie nopens deeze vertaaling J. Cuperus Lykreden op M. Schagen, bl. 16.
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gewaad ten voorschyn te doen komen. - Dit denkbeeld van een verkorten Josephus
doet zig, 't is waar, in den eersten opslag wat ongunstig voor; men denkt, veelligt,
hier door van den zin des Autheurs beroofd en geleid te worden naar 't verstand
van den Verkorter; dan, zie hier, wat men daaromtrent, in de Voorreden, ten narigte
geeft. ‘Om die verdenking, (wordt 'er gezegd,) voor te komen, en den twyfelenden
Navorscher te overtuygen, verzoeken wy, dat hy deeze Verkortinge met het
Oorspronglyke vergelyke, en als dan zal hy bevinden, dat wy niets, wat weezendlyk
is en tot het Verband der Historie behoort, overgeslagen; maar den waaren zin en
meening van den Aucteur behouden hebben; en dat het beloop der Historie,
overeenkomstig met het Oorspronglyke, in acht genomen is. Alleen hebben wy de
overtollige Sieraadien van den Styl, de noodelooze Uitwydingen en Herhaalingen
weggeworpen, de Stoffe naauwer saamengetrokken, en zoodanige zaken verkort,
die een ieder in de Heilige Boeken van Mozes kan leezen.’ - Een oplettend onderzoek
van deeze en geene byzondere Stukken heeft ons van de geloofwaardigheid deezer
betuiginge volkomen verzekerd; zo dat wy genoegzaamen grond hebben, om den
Leezer te melden, dat hy door deeze verkorting niets gewigtigs van 't geen in de
Werken van Josephus gevonden wordt, verlieze. Verder is de vertaaling zelve ook
zeer wel ingerigt, om een algemeen genoegen te geeven; waar van het volgende,
betreffende het vestigen der Oppermagt van Herodes in Jeruzalem, waar mede dit
eerste Deel afloopt, eenigzins tot een staal moge dienen, 't welk de Liefhebbers met
het oorspronglyke of andere Overzettingen kunnen vergelyken.
De Historieschryver gemeld hebbende, hoe de Roomsche Raad, hoorende, dat
Antigonus, in verachting van hun gezag, de beheersching over Judea van de Parthen
ontvangen had, hem voor een Vyand der Romeinen verklaarde, en besloot dat
Herodus Koning der Jooden zou zyn; geeft voorts een berigt van den optogt van
Herodes naar Judea, en ten laatste van deszelfs belegering van Jeruzalem, alwaar
zig Antigonus met zynen voornaamsten aanhang nog ophield.
‘Herodes, zegt hy, ondersteund by Sosius met elf
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Keurbenden, en zesduizend man te paard, behalven de dertig duizend man, die hy
op nieuws, [ter versterkinge van zyn Leger, dat hy, volgens het voorgemelde, reeds
voor Jeruzalem nedergeslaagen had,] medegebragt had, en de Hulpbenden uit
Syrie, zette het beleg van Jeruzalem ernstig voort. De belegerde Jooden toonden
grooten moed in verscheidene Uitvallen, en niet minder beleid in hunne heimelyke
uittochten, waardoorze den Vyand den Voorraad afsneeden; ook blonk hunne
dapperheid uit, wanneer ze tot een Gevecht moesten komen: want zy waren niet
minder onvertsaagd dan de Romeinsche Krygsknechten, hoewel ze min kundig in
de Krygstucht waren. Waar de Muur om verre was geworpen, daar bouwden zy
denzelven weder op, ondergraafden tegen de Vyanden aan, vochten met dezelven
onder den grond spits tegen spits, en wederstonden in hunne wanhope zo den
Vyand van buiten, als den Honger binnen de Muuren: want deeze belegering
gebeurde in het zevende jaar, 't welk wy een Jaar van ruste noemen, zoodat de
grond onbebouwd lag, 't welk de oorzaak deezer schaarsheid was. Eindelyk
beklommen twintig uitgeleezen mannen, die gevolgd wierden van de Hoofdlieden
van Sosius, den muur, op den veertigsten dag der Belegering; en toen het buitenste
gedeelte des Tempels en de Benedenstad ingenomen was, vluchtten de Jooden in
den Binnentempel en naa de Bovenstad. Herodes hadt hun verlof gegeeven, om
de Beesten voor de Offeranden met zich te neemen, in hope van hen door
toegeevenheid te vermurwen; doch zichzelven bedrogen vindende, en ziende dat
ze beslooten hadden, om Antigonus in zyne heerschappy te handhaven, tegen zyn
belang, liet hy de Stad bestormen, en nam haar met zulk een geweld in, dat alle
straaten en wegen met lyken vervuld waren; want de Romeinen waren te onvreden
dat het beleg zoo lang geduurd hadt, en die van Herodes aanhang, door wraakzucht
gedreeven, bemoedigden dezelven, om alle de geenen, welken van de tegenparty
waren, te vernielen; zoo dat alle hoeken der Stad, de Huizen, ja zelfs de
Voorpoortaalen des Tempels met doode en zieltoogende Jooden opgepropt waren;
nademaal men, zonder eenig medelyden of menschlykheid, oud en jong, arm en
ryk vermoordde; zelfs ontkwamen de Vrouwen en kleine Kinderen hun bloedig
Zwaard,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

209
noch barbaarsche Wreedheid, niet; en Koning Herodes, hoe zeer hem dit ook
smertte, kon die woede niet beteugelen.
Antigonus nu het gevaar, waar in hy was, ziende, kwam uit den Toren, waarin hy
was, en wierp zich voor Sosius op zyne kniën, die hem in zyne ellende bespotte,
en Mevrouw Antigonus noemde; echter liet hy hem bewaaken, niet als eene Vrouw;
maar zoo stipt, dat hy 't niet konde ontvluchten. Herodes spande ondertusschen al
zyn vermogen in, om de Krygslieden te vermaanen, dat ze zulk een slagting onder
't Volk met zouden aanrichten, en om den Tempel te bevryden; want hy was meer
met droefheid aangedaan over zyne Overwinning, dan wanneer hy de nederlaag
gekreegen hadt. Hy wendde zich derhalve tot Sosius, en smeekte hem den Tempel
en de Stad te willen behouden, of dat de Romeinen hem anders Koning van eene
Woesteny lieten; betuigende tevens, dat hy het leeven van één zyner Burgeren
meer waardeerde, dan de Heerschappy der geheele Waereld. Sosius antwoordde
daarop, dat het billyk was, dat de Krygslieden, die de ongemakken van 't Beleg
hadden uitgestaan, 't genot der plonderinge smaakten; doch Herodes zeide, dat hy
een ieder uit zyn eigen Schatkist zoude voldoen, 't welk hy ook nakwam: want hy
kocht de verdere plondering der Stad af, gaf ieder Krygsman, elk naar zyne
Waardigheid, groote geschenken, en aan Sosius eene zo Koninglyke Belooning,
dat de Romeinen zeer voldaan aftrokken. Dit onheil viel Jeruzalem te beurt in de
(*)
honderd vyf en tachtigste Olympiade, wanneer Marcus Agrippa en Caninius Gallus
Burgermeesters waren, en, 't geen aanmerkenswaardig is, juist op den zelfden dag,
dat Pompejus zeven en twintig jaar te vooren deeze Stad vermeesterde.
‘Na dat nu Sosius GODE een gouden Kroon geofferd hadt, begaf hy zich tot
Antonius, voerende Antigonus met zich gevangen weg; doch Herodes, beducht,
(†)
dat, indien Antigonus, die van Koninglyken stamme was ,

(*)
(†)

[Dat is het jaar 717 na Romes bouwing, of 37 jaaren voor onze gemeene telling.]
[Hy was naamlyk een Zoon van wylen Koning Aristobulus, die zynen ouder Broeder Hyrcanus
van den throon gestooten had: 't welk vervolgens nieuwe binnenlandsche onlusten
veroorzankten die eerlang Pompeius gelegenheid gaven, om Judea aan de Romeinen te
onderwerpen.]
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naa Rome wierdt gevoerd, dezelve te weeg mogt brengen, dat de Koninglyke
Waardigheid op zyne Kinderen, die tegen de Romeinen niet misdaan hadden,
overgebragt wierde; haalde Antonius door ryke geschenken over, om hem ter dood
te brengen, waardoor hy van alle zyne bekommeringen verlost, en een perk gesteld
werdt aan de Regeering van het Asmoneesch Geslacht, het welk door geboorte en
de Priesterlyke Waardigheid veredeld was. Niet minder waren zy beroemd wegens
hunne uitmuntende Bedryven, in den tyd van honderd zes en twintig jaaren, ten
nutte onzer Natie uitgevoerd, schoon zy ru, door hunne onderlinge Verdeeldheden,
de Heerschappy verlooren hebben, en de Oppermagt overgegaan is tot Herodes,
den Zoon van Antipater, onedel by geboorde, en wiens Ouders de Onderdaanen
van Koningen waren.’

Grondbeginselen der Staatkunde. Gedrukt voor rekening van den
Autheur, in 's Gravenhagen, en word uitgegeeven by J. du Mee,
1779. Behalven de Voorreden enz. 256 bladz. in gr. Octavo.
Ter ontvouwinge van de Grondbeginselen der Staatkunde is dit Werk in drie stukken
verdeeld: het eerste betreft de Binnenlandsche Regeering; het tweede gaat over
de Buitenlandsche Regeering; en het derde of laatste is geschikt, ter beknopte
voorstellinge van den tegenwoordigen Staat der Waereld, zo als dezelve,
inzonderheid ten aanzien van 't Staatkundige, in aanmerkinge komt. - De twee eerste
Stukken behelzen eene welgeregelde aaneenschakeling van de voornaamste
Staatkundige stellingen, welker inagtneeming dient om een Volk gelukkig te maaken,
en den welstand der Maatschappye te bevorderen of te bevestigen. Hier toe brengt
de Autheur in deezen, met opzigt tot de Binnenlandsche Regeering, het Volk te
beschaaven; eene goede orde in den Staat te brengen, en de Wetten te
onderhouden; eene
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goede Burgerregeering, zo in de Steden als ten platten Lande, in te voeren en te
handhaaven; den Staat ryk te maaken, door eene oplettende inrigting en bestiering
der Financien, mitsgaders door zorg te draagen voor alles wat dienen kan ten nutte
van de Manufactuuren, den Koophandel en de Zeevaart, naar de gesteldheid des
Lands; en eindelyk het Gemeenebest magtig te maaken, door het wel inrigten van
alles, wat tot de vereischte Land en Zeemagt behoort. Verder slaat hy het oog op
de Buitenlandsche Regeering, zo als een Volk zig in betrekking tot andere Volken
bevindt, waaromtrent hy hier overweegt, het Staatkundig gedrag der Overheid in 't
algemeen, en voorts wel byzonder de magt van den Staat, de Tractaaten en de
Gezanten; voegende tevens daarby zyne aanmerkingen nopens het geen tot de
Staatkundige Rekenkunst behoort; en zo ook over de oorzaaken, die medewerken
tot het verval van een Staat, als mede over de tekenen, waaruit men tamelyk wel
oordeelen kan, of de Staat verbetere dan verergere. - Daarbenevens behelst het
derde en laatste stuk een geregelde opgave van den tegenwoordigen toestand der
Waereld, om ons, met betrekking tot de voornaamste Staaten, kortlyk onder het oog
te brengen, 1. derzelver Grootte, 2. Steden en Inwoonders, 3. Hoofdstad, 4.
Verdeeling. 5. Bezittingen, 6. Handel, 7 Godsdienst, 8. Regeering, 9. Vorst of
Regeeringswyze, 10. Adel en Ridderorde, 11. Inkomsten, 12 Land-en Zeemagt, hier
en daar met aanwyzing van de beste Schryvers over ieder Gewest; waar by ten slot
eene soort van recapitulatie ter algemeene voordragt, van de grootte der
onderscheidene Waerelddeelen, en 't getal der Inwoonderen, mitsgaders van eene
onderlinge vergelyking der voornaamste Gewesten. Ter gereeder beschouwinge
van de meesten der opgenoemde Artikelen, en andere daar toe behoorende
byzonderheden, heeft de Autheur aan 't einde van dit Werk nog gehegt drie Tafels,
behelzende, eene Staatkundige vergelyking der Staaten van Europa in 't jaar 1771;
benevens ééne met opzigt tot de Staaten van het Duitsche Ryk in 't byzonder, en
voorts nog drie zodanige Tafels, betreffende de Aziatische, Africaansche en
Americaansche Staaten in den jaare 1774; gaande die van de laatsten eigenlyk
over de bezittingen der Europische Mogen, in dat Waerelddeel. Men begrypt ligtlyk,
dat al-
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le de aangeduide byzonderheden niet even naauwkeurig opgegeeven kunnen
worden; dan dit neemt niet weg, dat zulk eene soort van voordragt haare nuttigheid
kan hebben. - Jonge Lieden, die zig op het beoefenen der Staatkunde toeleggen,
kunnen zig van dit Werk over 't geheel met vrugt bedienen; en zy die vermaak
scheppen in Aardrykskundige beschouwingen hebben in 't laatste gedeelte eene
geschikte handleiding, waarvan zy, tot het gereedlyk nagaan der opgemelde Stukken,
een nuttig gebruik kunnen maaken.

Geschiedenis van Nader Schah, bekend onder den naam van
Thamas Kult Khan, Beheerscher van Persie, eerst overgezet uit
een Persisch handschrift, op bevel zyner Majesteit den Koning
van Denemarken, met Tydkundige, Historische en Aardrykskundige
Aantekeningen, en eene Verhandeling over de Oostersche
Dichtkunde, door Mr. Jones, Lid der Vergadering van de
Universiteit te Oxford, en nu in 't Nederduitsch vertaald. Eerste
Deel. Te Utrecht by Gisb. Timon van Paddenburg, 1779. in gr. 8vo.
Behalven het Voorwerk 244 bladz.
De tytel geeft ons eenigzins verslag, hoe het bykome, dat eene Geschiedenis, in 't
Persisch opgesteld, in 't Nederduitsch het licht ziet. Eene Geschiedenis waaromtrent
(*)
HANWAY, in zyne Reize, verklaarde , dat het niet zeer waarschynlyk was dat ze
immer in Europa zou te voorschyn komen. - De Heer JONES, die, eenige jaaren
geleden, in de Engelsche Taale eene Persische Spraakkunst heeft uitgegeeven,
en thans bezig is om het Persisch Woordenboek van MENINSKI het licht te doen zien,
heeft, op last des Konings van Denemarken, eene Fransche Vertaaling van dit Werk
gegeeven, en deeze is door den Nederduitschen Overzetter gevolgd.
Met rede verlangt men iets van den Oorspronglyken Schryver te weeten, gaarne
zou de Geleerde JONES, hier omtrent voldoening geezen; doch zyne naspeuringen
ten dien einde vergeefsch geweest zynde, moeten wy ons vergenoegen met zyne
gedagten en gissingen den Schryver betreffende. Hy betuigt: ‘Ik ben niet van de
meening van HANWAY, die myn' Geschiedschryver voordraagt als een Legerhoofd
of Bevelhebber; hy schynt my veel eer toe een man te zyn van eene gegronde
kennis, van eene aangenaame welspreekenheid, en volmaakt ervaren in de
Oostersche Letterkunde, zo wel als in de Dichtkunde zyns lands. Zyne denkbeelden
omtrent de krygskunst, de wyze waar op hy de Veldslagen he-

(*)

HANWAY, in de Nederd. Vertaaling, 1. Deel bl. 262.
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schryft, komen in geenen deele met die van eenen Krygsman overëen, zy schikken
zich beter naar den tytel van Mirza, dat een man van studie berekent, als het voor
(*)
den eigen naam geplaatst wordt , die van Khan, welke 'er by gevoegd wordt, bewyst
enkel, dat de weetenschap in Asie de weg tot fortuin, zo wel als tot glorie is. Wyl
(†)
het nu niet meer dan twaalf jaaren geleden is, dat deeze Geschiedenis geschreeven
werd, is het waarschynlyk dat Mirza Mohammed Madi Khan nog leeft, ten ware hy
mogt omgekomen zyn in eene of andere van die hachlyke omstandigheden,
hoedanigen hy beschryft, en welke in deszelfs Vaderland in de ongelukkige tyden,
welke by beweent, zo veelvuldig voorvielen: het verhaal echter van deeze geduurige,
veelal verwarde, en zo ras hernieuwde als gestilde oproeren, heeft iets droogs en
verveelends in zich. De Schryver heeft dit zelf gemerkt; des zo wanneer hy geene
groote of treffende gebeurtenissen te verhaalen had, heeft hy getracht derzelver
geringheid, ja zelfs ook de duisterheid van zyn verhaal door kundig uitgekipte en
wel ter snede ingelaschte stukken uit Persische Dichtwerken draaglyk te maaken.
Deezo proeven der Oostersche Redenrykkunst zyn boven al wonder schoon in die
telkens verschillende beschryvingen der Lente, welken hy, by den aanvang van elk
Jaar, opgeeft, en waarin hy doorgaans eene toespeeling maakt op het
aanmerkelykste, 't geen in dat zelve Jaar voorgevallen is.’
Van de handelwyze, die de Heer JONES in zyne Vertaaling gehouden heeft, vinden
wy dit berigt. ‘Ik moet al aanstonds den Leezer verzekeren, dat ik getracht heb hem
een naauwkeurig denkbeeld van het oorspronglyk Persisch te geeven, door het zo
letterlyk als my mogelyk was over te brengen: hier in heb ik zo wel myn' lust als eige
neiging gevolgd. Wy hebben overgenoeg Asiatische Historien, die in een Europisch
gewaad gestooken zyn: aan deeze heb ik haare natuurlyke sieraadjen gelaaten:
geen een verhaal is door my opgeschikt: ik heb de klimming of daaling van den styl
gevolgd zo als ik die gevonden heb. De weinige woorden die ik 'er heb bygevoegd,
dienden om de dubbelzinnigheden, uit het verschil der taalen voorkomende, weg
te neemen. Ik heb 'er niets afgelaaten, dan op zulke plaatsen waar de toespeelingen
voor ons of te zeer oneigen of te ongerymd waren, of wanneer de uitdrukkingen,
door haare verregaande uitspoorigheid belachelyk wierden voor de bedaarde
verbeeldingkragt onzer luchtstreeke. Indien ik het gewaagd hebbe eene berymde
overzetting der versen, door my in 't beloop deezer geschiedenis gevonden, te
geeven, ik heb 'er eene letterlyke achter ieder Deel by gedaan. In myne Noten
(deeze zullen agter het tweede Deel volgen) zal men een Aardrykskundigen
aanwyzer der voornaamste Steden en Landschappen vinden, waar van in dit Werk
melding gemaakt wordt, maar

(*)
(†)

[Anders betekent het ook Prins of van een Vorstlyk Gesiacht.]
In 't Jaar 1770.
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ik ben genoodzaakt geweest met stilzwygen voorby te gaan een deel stammen,
dorpen en sterktens, waar van geen spoor in de boeken der Oostersche
Aardryksbeschryvinge, welke ik geraadpleegd heb, te vinden is.’
De Nederduitsche Vertaaler heeft ‘in zyne Overzetting,’ gelyk hy verklaart, ‘even
woordelyk, als de Heer JONES het Persisch, het Fransch gevolgd: weshalven zyn
Leezer weinig minder dan eene eerste vertaaling van het oirspronglyke ontvangt.’
Aan dit oogmerk om alle de eigenschappen van den Asiatischen styl en smaak
kennelyk te doen doorstraalen, verzoekt hy, grootlyks toe te schryven, dat aan den
styl die losheid ontbreekt, welke men van een eenigzins kundigen Schryver of
Vertaaler, maar die min beperkt was, verwachten zoude. Hy heeft met eenige
Aantekeningen van die des Franschen door [] onderscheiden, aan het
Aardrykskundige, enz. licht poogen by te zetten: en in de Vertaaling der voorkomende
Dichtstukjes den eigensten voet zyns Voorgangers gehouden.
Hoe zeer de Persische Geschiedschryver met zynen Held is ingenomen, blykt uit
zyne Voorreden, waar van wy slegts het begin zullen mededeelen. Zy die de kennis
bezitten, en begaafd zyn met wysheid, weeten, dat wanneer de tyden met beroerten
en verwarringen vervuld zyn, wanneer de fortuin de verlangens des onregtvaardigen
begunstigt, dat dan de Opperbestuurder van 't Heelal, de Beschucter van alle zaaken,
onder de menschen eenen uitverkotenen doet te voorschyn komen, wien hy vervult
met de uitstorting zyner eeuwige genade, dat hy zynen arm uitstrekt over de weield,
om door den balsem zyner zachtmoedigheid de wonden van het hart des
onderdrukten te verzagten; dat hy den boozen het vergif zyns doodlyken voorspoeds
doet smaaken, maar de rechtvaardigheid door de zoetigheden zyner goedertierenheid
beloont.
‘Deeze waarheden zyn beweezen door de wonderbaarlyke voorspoeden des
leevens van zyne hoogste Majesteit, begaafd met kracht en vermogen, bezittende
de rykdommen van Alexander en de waardigheden van Dara; van dien ontsaglyken
vernieler zyner vyanden op het slagveld; van dien held, te groot om door loftuiting
of verachting of voordeel of ongelyk te ontvangen, hem, die de megt Gods openbaar
maakte, en geene schatting van aanbidding betaalde dan aan hem alleen, die zyne
zegepralende banieren verheeven waaijen liet, wiens troon verhoogd, [wiens] fortuin
gelukkig was; wiens luister het heelal verlichtede; oorlogsman, gewapend met een
alvermogenden arm; held, die met behulp van zynen schitterenden sabel bezit nam
van alle de Koningryken der wereld; legerhoofd, wiens scherpe pylen de aarde
deeden beeven, en wiens doorboorende lans den hemel zelve in beroering bragt;
op wiens aannadering de lieflyke stem der hope den sterveling in de ooren kwam,
en wiens milddaadigheid duizend beeken van wellusten om zich heenen deed
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vloeijen; de brullende leeuw der eeuwe en de groote Monarch, der wereld; de
doorluchtigste Oppervoust, die het Kroonsieraad aan de Koningen van Indie en
Turkestan gaf, de magtige veroveraar, de zagtmoedigste Opperheer de Sultan ABOU
SEIF NADER CHAH, enz.’
De Leezer zal denken dit is de styl van een Voorredenaar, van een Asiatisch
Voorredenaar, en zich dier zwellinge getroosten, schoon hy zyne toestemming nog
een wyl wederhoude aan het slot der Voorrede ‘Dit Boek zal u de stem der waarheid
doen hooren,’ en denken deeze spreekt eenvoudiger. Doch in de Geschiedenis
zelve heerscht die styl. Op een plaats in de Inleiding, welke een kort verhaal geest
van 't geen de verheffing van NADER CHAH is voorgegaan, wordt de beschryving,
gelyk de Heer JONES zelven optekent ‘zo uitspoorig, en de schildering zo strydig
met onze denkbeelden, dat eene woordlyke overzetting voor den Europischen
Leezer onverstaanbaar zou geweest zyn.’
Laat ons hooren, hoe hy de Geschiedenisse zelve van 't Geslacht en de geboorte
des grooten Keizers, der Schaduwe des Almagtigen, aanvangt. ‘De Vrienden van
den voorspoed, de Voedsterlingen van 't geluk, de Kinderen den Voorzienigheid
hebben niet nodig de ydele eerteekens eener doorluchtige geboorte, en de
verblindende staatzy der Koninglyke waardigheid; 't is van de laagste trappen dat
zy opklimmen tot het toppunt der waardigheden, en uit een laagen stand
opdaagende, gaan zy met te meerder luister voort op het pad der glorie. Het
scherpsrydend Zwaard verkrygt zyne waarde van de eigenaartige deugd zyner
stoffe, en niet van de Myn waar uit het gehaald is. De Diamant is zyne heerschappy
over alle de edele gesteenten niet verschuld aan de rots, waar in hy gevormd is,
maar aan zyn eigen schitterenden glans. Even dus leidde de groote NADER, die
keurling van den Al erhoogsten, dat voorwerp van deszelss eeuwigduurende
gunstbewyzen, zyren onvergelyklyken room (enkel) van de aangehorene grootheid
zyner ziele af. Niets had hy aan den bystand, noch van stam, noch van ouderen,
noch van uitlapderen, noch van vrienden dank te weeten. 't Was met hulp zyner
eigene dapperheid, gave van den Onsterflyken, dat hy de lampe zyns adeldoms
ontstak, en de oirsprong en bron werd van een Koninglyk geslacht. Ja hy verhief
(*)
zyne magt tot die hoogte, dat het Koningryk van Timur scheen verborgen te weezen
binnen de schede van zy-

(*)

[By ons bekend onder den naam van Tamerlan, de grondlegger van het befaamde geslacht
of den stam van zynen naam, een groote veroveraar van het Oosten, wiens nakomelingen
vervolgens het ryk van Indostan heheerscht hebben, zynde Mohammed, die door Nader
overwonnen en weder hersteld is, uit het zelfde geslacht askomstig, en zo wel als Genghis
Khan een Mogol van Landaart.
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(*)

nen sabel, en de heerschappyen van Genghis en den Tartaaren even als ringen
aan de keten zyner oppermagt scheenen te hangen. Hy kwam ter wereld in 't Jaar
(†)
der Hegira 1100 .’ - Een omstandig verhaal van het leeven deezes onvergelyklyken
Verwinnaars wordt medegedeeld in deeze Geschiedenis, waar in de Persische
Geschiedboeker ‘openlegt al wat 'er gebeurd is van den aanvang des voorspoedigen
sortuins van deezen Monarch, ten einde de gedachtenis dier wonderbaare voorvallen
verbreid en bewaard werde onder de Menschen, ook om den naam des Helds te
vereeuwigen, die Iran in zyne voorige grootheid hersteld, die een nieuwen gloed
aan de roos deezer heerschappye bygezet heeft, wier glans, door den adem des
tegenspoeds verdoofd zynde, toen ter tyd de toepassing deezer verzen
allernatuurlykst maakte.
Hoor (wat) een vriend (u zegt) in ongeveinsde taal,
De tyd der roozen neemt zeer haastig eene keer;
Op 't lokkend slaan van den verliefden nagtegaal
Volgt (ook) een droef gekweel en naare klaagtoon weêr.

Dit verhaal loopt in dit Deel iets verder dan het Jaar MDCCXXXIV. Wy kunnen ons
niet inlaaten om 'er een kort begrip van te geeven; doch moeten van de Voorjaars
beschryvingen, welke ons, by den aanvang van elk Jaar, voorkomen, en door Mr.
JONES, met onderscheid, gelyk wy reeds gezien hebben, gedagt worden, een staaltje
opleveren: hoort de leenspreukige Beschryving van 't begin van 't jaar der Hegira
MCXLI, of het Jaar onzer Gemeene Tellinge MDCCXXVIII. ‘Op den negenden van
(§)
de maand Cheban , wanneer de wereldtoorts in het teken van den Ram genaderd
was, bereidde zich de Lente, gelyk aan een magtigen krygsheld, om monsteringe
te doen over de magten, die haar hulde schuldig waren. De bladen van de
rozengaarde werden eensklaps in slagorde geschikt. De roozeboomen, even als
wakkere helden, bedekten de lustwaranden met de helmen hunner knoppen, en
halfontloken bloemen, en staken zich in 't harnas met den leevenden luister hunner
bloozende kleuren. Legioenen van andere bloemen werden by een gezocht om de
voorhoede te sluiten des beminnelyken heirs, wiens banieren van de toppen der
hoogste cipressen afwaeiden. De boomen, gelyk aan moedige kampvegters,
vertoonden hunne

(*)

(†)
(§)

Of Genghis-Khan, een niet min beroemd werelddwinger, die Persie, Syrie, Tartarye, Mogollie,
China, enz. onder zyn magt deed bukken, zyn stam heeft van 't begin der 13 Eeuwe na Ch.
tot hy het midden der 14 geheerscht, wanneer zy door Tamerlan en deszelss naakomelingen
uit Turkye, Persie, enz. verdreeven, naar 't land der Usbeksche Tarters geweeken zyn, zie
D'HERBELOT, Dict. Orient. op Genghis-Khan, Timur, enz.]
1688 na Ch. geb.
10 Maart.
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takken en scheuten als zo veele pylen en lanssen, terwyl de Platanus, als een
dooroefend krygsman, zyne gescherpte bladeren rondom zynen troon verre na
buiten uitspreidde. De trotsche tulp scheen een gebruineerden schild te draagen:
de kleine boschjes deeden de jonge roozen even als glinsterende zwaarden in de
lucht flikkeren. Duizend takken scheenen voor boogschutters te willen dienen, door
het nabootzen van pylkokers en pylen; de boomen voor lyfstaffieren door het opheffen
hunner met franjes vercierde lanssen, zo welriekende als de muskus. De wolken,
door allerwegen regendroppen te laaten vallen in den boezem der bloemen, geleeken
naar muskettiers, die rondom zich kogels doen regenen. De donder en blixems
maakten het geluid na van stukken geschut. die aan alle zyden bulderen. Dit
ligtgewapend heir van April zond aanstonds een troep gevleugelde zoele windjes
uit, om de zwaare benden des zwarten winters te verdryven. Toen hoorde men den
roozenhof, die zo lang de verblyfplaats der ravens en andere treurgeluid maakende
vogelen geweest was, wedergalmen van het zoetluidend gekweel der duiven en
nagtegaalen: terwyl de Lente, als eene vrymagtige Oppervorstin, op haaren hoftroon
gezeten, en omstuwd met eene lyfwacht uit de keure der bloemen, haare wetten
aan het wereldrond toedeelde. - In deezen tyd was het, enz.’
Is 's Geschiedschryvers styl zo zwellend in ondicht, hoe zeer zal deeze de oevers
niet te buiten treeden, als hy in dicht zyner vuurige Oostersche verbeeldingskragt
bot viert? Eene groote droogte in deezervoege te boek gesteld hebbende. ‘Ons volk
had al dien tyd veel te lyden van een onlydelyken dorst, die hen verteerde; zynde
het jaargetyde brandend heet, en de Turken van den Tigerstroom meester: de hitte
nam zo sterk toe, zo wel als de verstikkende benauwdheid onder die van het heir,
dat het teken van de Visschen geroost werd, en de oogen van den hemelstier tranen
lieten vallen, ziende den toestand waar in deeze krygsleeuwen gebragt waren,’
voegt hy er de volgende dichtregels nevens:
De zon had gansch vervormd het aanschyn der Natuur,
Der bronnen (killig) nat in louter vuur herschapen;
Der zonnestraalen gloed was zo geweldig, dat
Het noemen van den naam dier (gloende) hemelfakkel
De tong verzengen zou (te midden) in den mond;
Ja zo een vogel poogde in (dunne) lucht te zwieren,
Zyn vleugels teerden weg van deezer straalen brand;
De harde steenklip was tot in zyn hart gesmolten
En stortte als een fontein (van vuur) ten bergen of;
De Salamander, door wien 't vuur begint te blaaken.
Bestond hy 't kookend vocht te nadren (van den vloed)
Waar toen verteerd tot asch (door 't vuur van deeze wateren.)
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Door deeze rymlooze maat en de woorden tot aanvulling van dezelve noodig, in
haakjes te zetten, heeft de Nederduitsche Overzetter, het oorspronglyke waar van
eene woordlyke Vertaaling, agter aan het werk geplaatst is, zeer van naby gevolgd.
Behalven het Geschiedkundige, kan dit Werk strekken om ons den styl en smaak
der Oosterlingen, in deeze Eeuwe, te doen kennen. De Vraag, of dezelve aanpryzing
en naavolging verdienen? is eene geheel andere zaak. Wy zouden, voor ons, vrylyk
Neen antwoorden. - Intusschen moeten wy nog berigten, dat de Aantekeningen, zo
van den Heer JONES, als van den Nederduitschen Vertaaler, veel ophelderings aan
het Werk geeven, en zommige plaatzen, die in den Text, door het verschil van
Oostersche en Westersche Zeden, Gebruiken, enz., onverstaanbaar zyn, toelichten.

Brief van eenen Eendragt-minnaar aan zynen Vriend, by
gelegenheid der tegenwoordige tydsomstandigheden. Alom, in
gr. 8vo, 38 bladz.
Naam en daad strooken niet altoos; doch, ten aanziene van den opgemelden Brieve,
mogen wy zeggen, dat ze volmaakt overéénstemmen. De Schryver betoont zich
een yverig en ernstig voorstander der Eensgezindheid. Hy merkt op: ‘Het gebouw
van Staat is nu eindelyk, (door het Erfstadhouderschap naamlyk,) op een vasten
grondzuil gevestigd.’ Nu kunnen 'er, met geen grond althans, Staats of Prinsgezinden
meer onder ons zyn: nu is 'er geen oorzaak of reden meer, om de gehaate naamen
onzer voorledene ongelukkige factien ooit meer onder ons te doen hooren. Nu
kunnen wy niet anders (ten zy de eene of andere zyn eed en plicht vergeet) als
VADERLANDSGEZINDEN zyn; deeze naam moet ons nu alleen vereenigen.
Hy erkent, dat geene Staatsgesteltenis, geene Regeering, van alle feilen vry is;
en toont hoe onze tegenwoordige, wel ingezien, veel vooruit hebbe; hoe naanw de
belangen van den Start en die des Stadhouders aan een verbonden zyn: ‘Het is,’
schryft hy, onder andere, ‘alleen, als de zitplaets van eenen uitgestrekten Koophandel
en Zeemagt, dat ons Land, onder de ons omringende en zo oneindig uitgestrekter,
en uit hun zelven magtiger landen van Europa, in eenige aenmerking komen kan.
Wanneer wy een bloeienden Koophandel hebben met eene aenzienlyke Vloot in
Zee, dan kunnen wy onder de groote Mogendheden van Europa gerekend worden.
Dan kan ook onze Stadhouder zich, door een gevolg van 's lands magt, onder de
Vorsten van Europa geeerbiedigd maeken. Maer wanneer onze Koophandel kwynt,
wanneer wy geen Zeemagt hebben, van waer tog zullen dan de Inwoonders van
dit kleine stukje Lands hun magt en rykdom haelen?
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Dan voorwaer moeten wy tot den rang der laetste en zwakste Mogendheden van
Europa vervallen. En wanneer dat ons lot wierd, door welk middel zouden zig dan
onze Stadhouders in den eersten rang, onder de Vorsten van Europa, staende
houden? enz.’
‘Denkt niet,’ dus laat hy zich ten opzigte van de byzondere belangen onzer
Vereenigde Provincien hooren, ‘denkt niet, myn Vriend! dat ik de aenweezenheid
van allen byzonder belang loochenen wil. Dit zou dwaes zyn. Maer laet elke
Provincie, elke Stad haere eigene ligging en omstandigheden wel nagaen, en dan
zal elk zien, dat hy wel een byzonder belang heeft, maer zulk een belang, 't welk
met het algemeene in een vloeit, en ook best in ondergeschiktheid en
zamenstemming met hetzelve kan behartigt worden. De bronwellen, waer uit het
gemeene welzyn voortvloeit, zyn menigvuldig, schoon zy zich allen in eenen stroom
vereenigen. Aen elk lid van het St. etslichaam zyn zyne byzondere bronnen
aengeweezen, met dewelke hy zig vergenoegen moet, in welker genot niemand
hem ook moet stooren, maer alleen hem bevorderlyk zyn; en die, by den algemeenen
stroom gevoegd, eenen weeligen bloei, en bestendige vrugtbaerheid schenken
zullen; doch die van denzelven afgescheiden vrugtloos moeten dood loopen, en zig
ook voor den geenen, voor wien zy oorspronglyk vloeiden, verliezen. Een iegelyk
vergenoege zig derhalven met die bronwellen, die zyne byzondere ligging en
omstandigheden voor hem ontslooten hebben, en spanne alle zyne poogingen in,
om daer meé zyn voordeel te doen. Meer eischende, meer tragtende te bekomen,
zal hy ook dat geene verliezen, 't welk de natuur hem toegedagt en geschonken
had. En zo hy nog verder gaet, zo hy den algemeenen stroom, ten zynen
uitsluitenden voordeele afleiden, of voor zyne buuren opstoppen wil, dan stuit by
deezen stroom, die onbelemmerd over 't gansche land moet heen en weeder vloeijen,
in deszelf; weldaedigen loop, en maekt denzelven voor 't gemeen, ja welhaest ook
voor zichzelven, onnut.
En niet alleen dit, myn Vriend! niet alleen kunnen wy niet zonder elkanders
eendragtelyke hulp en medewerking, onzen bloei en welvaert behouden, wy kunnen
zelfs niet zonder elkanderen bestaen. Wat tog zouden de Zee-provincien zyn zonder
Land-provincien, die hun ten voormuur dienen, den eersten aenval des vyands
keeren, en, hen voor overrompeling dekkende, hun die veiligheid bezorgen, die voor
hunnen Koophandel zo onontbeerlyk noodwendig is, dat al raekten ook maer de
goede gedagten, die de vreemdelingen 'er van hebben, verlooren, dit alleen reeds,
ook zonder de aenweezigheid van eenig werklyk gevaer, een doodlyken slag aen
hunnen handel toebrengen zou? Welke tog zou, op den duur, de staet van Holland
zyn, indien eenige nabuurige mogendheid, evenveel welke, deszelfs grenzen, tot
op het Stigtsche, of zelfs maer tot op de Veluwe uitbreidde, en die grenzen, gelyk
wel ras volgen zou, met aanzienlyke Garnisoenen
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bezet hieldt? In eene nagt schier kon de voornaemste zitplaets van Hollands magt
en rykdom overrompeld zyn, eer men nog om vyandlyke aenvallen of zelfs
aenslaegen dagt. Nog eens wat zouden de Zee-provincien zyn, zonder de
Land-provincien, die voor hun de rivieren bedwingen, en derzelver dyken in goeden
stand houden? Een moeras in 't midden deswelken ook wel ras de Zeesteden zouden
onbewoonbaer worden en vergaen. Eindelyk wat zouden de Zee-provincien zyn
zonder de Land-provincien, die niet alleen, de binnenlandsche waeren aen den
Koophandel geeven, en de buitenlandschen van dezelven overnemen, maar ook
van dezelven de vaart, langs de Rivieren, naar de binnenlandsche deelen van
Europa, vry houden. Hoe zou 't met Hollands koophandel naer Duitschland en elders
uitzien, indien deeze rivieren, onder vreemde heerschappy vervallen, met nieuwe
tollen en rechten werden bezwaerd?
Maer ook aen den anderen kant, wat zouden de Land-provincien zonder de
Zee-provincien zyn, die, de verteering en het vertier aan hunne producten geevende,
dezelven op dien prys houden, die alleen aan de kosten en lasten der voortbrenging
beantwoorden kan? Eene stilstaende poel, en daer alles overkropt word en verstikt!
De nabyheid der groote, volkryke, en handeldryvende Zeesteden, maakt de ziel en
't leeven der Landprovincien uit. Zonder dezelven moeten zy noodwendig verkwynen,
en onder den last hunner eigene bescherming en behoudenis bezwyken. De
Zeesteden zyn als de maeg van 't lichaem, die 't voedzel ontfangt, en aen de overige
leeden toezend. De overige leden moeten derhalven niet weigeren voor hen te
werken, om hun dat voedzel te bezorgen, zonder 't welk zy niet alleen, maer ook
het geheele lichaam, zou moeten uitteeren en vergaen. En zy van hunnen kant,
moeten ook het voedzel aen de overige leeden, die voor hen werken, in behoorelyke
evenredigheid mededeelen, of noch zy, noch 't gebeele lichaam kunnen den
gewenschten welstand blyven genieten. - Niemand onzer kan het loochenen, de
koopbandel is de eenigste grondzuil waer op ons Staetsweezen kan vaststaen. De
koophandel alleen, kan ons, als een magtig Volk, in aenweezigheid houden. Want
de Koophandel alleen kan die schatten aenbrengen, die wy noodig hebben, om den
aanval van felwoedende zeegolven, en wel langzaemer doch met min
onweerstaenbaere kragt invreetende rivieren en binnenwateren te keer te gaen.
Van zynen sterkschoorenden arm beroofd, zouden alle onze dyken en
waterweeringen, de bewondering van Europa, eensklaps wyken en wegspoelen,
en ons volkryk land, dat nu nog overal van prachtige Steden en bloeiende vlekken,
dorpen en gehugten grimmeld, zou zig eensklaps in een onherstelbaer moeras
veranderd vinden. - Dus is, in alle opzigten, de bystand, die zy elkanderen bewyzen,
wederkeerig; dus vind zig alles beloond, en 'er is geen Stad, geen Landschap in 't
Gemeenebest, dat niet het grootste belang,
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by 't welzyn er overigen in 't gemeen, en by den koophandel in 't byzonder, hebben
zou; want, of schoon deeze zyne schatten niet onmiddelyk in hunnen schoon, maar
eerst in die der Zeesteden uitstort, is zulks slegts zyne eerste weldaed, de tweede
breidt zich over alle onze landpaelen uit.’
De geheele Brief strekt tot staaving van 's Lands oude zinspreuk: EENDRAGT MAAKT
MAGT.

Humphry Klinker's Reizen. Uit het Engelsch van den Heer Smollet.
In 's Graavenhaage by J. Mensert 1779. Behalven het Voorberigt
694 bladz. in gr. octavo.
Men zou dit Geschrift wel zo gevoeglyk MATTHIAS BRAMBLE's Reizen hebben kunnen
noemen, voor zo veel de Schildknaap Bramble de Hoofdpersonaadje zy; en Klinker
slegts inkome als een bediende, welke ten laatste ontdekt wordt, een natuurlyken
Zoon des Schildknaaps te weezen: dan de Heer Smollet zal vermoedelyk byzondere
reden voor deeze zyne keuze gehad hebben. Wat hier van ook zy, het
hoofdverdichtzel van deezen Roman bestaat in eene Reize van een bejaarden
Schildknaap, ter herstellinge zyner gezondheid, met zyn Huisgezin, eene Zuster,
een jong Heer en eene jonge Juffer, Kinders van eene andere Zuster, die der
Voogdye van Oom en Moeie aanbevolen zyn; met de verdere noodige Bedienden;
van zyn Landgoed Brambleton hall in Monmoutshire, naar Londen, en verder naar
deeze en geene Gezondheids Bronnen en Baden; 't welk hem aanleiding geeft, om,
door de noordlyke deelen van Engeland, zyne reis tot in Schotland voort te zetten;
van waar hy eindelyk naar zyn Landgoed wederkeert. - Het onderscheiden character
van den Schildknaap, en der opgenoemde persoonen van zyn Huisgezin, welken
aan hunne Vrienden schryven, levert reeds op zigzelven eene aangenaame
verscheidenheid, 't zy dat ze van verschillende hun voorgekomen omstandigheden
gewaagen, of hunne gedagten over dezelfde onderwerpen mededeelen. De
ontmoetingen van veelerleien aart, 't zy verdrietlyk of aangenaam; het aantreffen
van oude Bekenden, de toevallige verkeering met Vreemden, en meer dergelyken,
doen deeze verscheidenheid nog grootlyks toeneemen. En de Heer Smoollet bedient
'er zig van op eene meesterlyke wyze, om dezelve te doen strekken tot het bybrengen
veeler oordeelkundige bedenkingen, en gepaste aanmerkingen over nuttige en
leerzaame onderwerpen, die hy, op eene gevallige manier, in 't verhaalen van
allerleie ontmoetingen, weet in te vlegten. Het ernstige en boertige, het vermaaklyke
en nutte vereenigt zig des in deezen Roman by uitneemendheid; waardoor dit
Geschrift, genoegzaam aan alle soorten van Leezers, een aangenaam en leerzaam
tydverdryf kan verleenen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

222

Verdediging der Bardietjes tegen de Schryvers der Algemeene
Vaderlandsche Letter-Oefeningen, in Deel 1. No. 15. Te Amsterdam,
by Holtrop, 1780. In gr. 8vo. 15 bladz.
De Schryver van de Bardietjes, van wiens rymloze Dichtstukjes, onder dezen titel
uitgegeven, wy in het laatste stukje van ons vorige Deel verslag gaven, heeft onze
beoordeeling niet vleiend genoeg voor zyne eigenliefde gevonden, om er
stilzwygende in te berusten. - In tegendeel, hy verklaart ons in deze Verdediging
van zyn werkje, den oorlog, op eene vry ruwe wyze, en in een' gansch
onbeschaafden styl; doch dien hy goedvindt de wapens der Wysbegeerte te noemen.
's Mans Wysbegeerte schynt waarlyk van een byzondere soort: doch ter gunst van
den fraaien naam, dien zy aanneemt, beschouwen wy haar met toegevendheid.
Ook kunnen wy wel een weinig oploopendheid inschikken, aan iemand, die door
onze Recensie zyn oogmerk vreest verydeld te zien; daar hy (als hy zegt) met zyn
nieuwe tedere liedies (op den naam van Bardietjes) te zingen, de Nederlandsche
Jufferschap lieve vryers, en zich-zelv' eene lieve schone Juffer in de armen wilde
(*)
tronen . 't Zou ons, in de daad, leed zyn, hem in de bereiking van deze twee
doeleinden, vooral van het laatste, in den weg te wezen; en hy mag gerust zyn, dat
ons voornemen daar nimmer toe strekte.
Wat de Verdediging eigenlyk aangaa, onze Tegenschryver (gelyk men kan denken)
begrypt dat het goede, 't welk wy van zyn werkje gezegd hebben, daar ten volle op
past; maar, dat wy noch den Tytel noch de Vae smaat hadden behoren te wraken.
Hy geeft een Beoordeeling op, zo als hy verlangd had te hebben; en die in eene
omstandige en wydloopige lofspraak bestaat. Doch, daar hy de onze daar niet
overeenstemmend meê vindt, besluit hy zeer meesterlyk, dat de Schryvers der
Vaderlandsche Letteroefeningen de zaak niet verstaan; dat zy ongelyk hebben; en
dat zy zyne Bardietjes geen recht hebben gedaan. - Hy ontkent verder, dat hy immer
beweerd heeft, dat Bardiet by de oude Duitschers gezang heeft beteekend; en deze
voorgewende beteekenis is het, waarop hy den naam van zyne Dichtstukjes
(†)
vestigde . Hy ontkent, dat hy zich op Tacitus heeft beroepen; en het is zyne
aanhaling uit Tacitus, waar door hy zyn gevoelen waarschynlyk heeft willen maken,
(§)
en zyne benaming wettigen . Hy zegt, in zyn Voorbericht door gezang, niet het
geen gezongen wordt (naar de gewone beteekenis van het woord,) maar de daad
van zingen verstaan te hebben, en schuilt achter deze dubbelzinnigheid.

(*)
(†)
(§)

Verded. bladz. 3.
Voorbericht der Bardietjes.
Aldaar.
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Maar om te betonen, dat hy Tacitus wel heeft verstaan, bewyst hy, geen Neêrduitsch
te kennen. Hy vergeet, of hy heeft niet begrepen, dat wy hem aantoonden, dat
Bardiet verlatynschd was, dat het een' half afgekapten Latynschen uitgang heeft;
zo dat het woord, om Duitsch te zyn, gebaar, of gebaarde moest wezen, als zynde
dit een Duitsche afstammeling van het werkwoord baren, terwyl barditus niet dan
een Latynsch verbale van 't door een' latynschen uitgang vervalscht werkwoord,
bardire, is. En eindlyk hy ontkent, dat de aart der Hoogduitsche spraak zeer
verschillend zou zyn van dien der Nederlandsche: en, om dat beide talen haren
oirsprong gemeen hebben, begeert hy, op dien grond, het recht te hebben om
nieuwigheden in den styl en woordplaatsing uit het Hoog- in het Nederduitsch in te
voeren, en onze taal aan de Toonmeting der Duitscheren te onderwerpen.
Dat hy zodanige nieuwigheden in de taal van zyne stukjes heeft ingevoerd, erkent
by volmondig en draagt er roem op. Doch hy beweert dat deze nieuwigh den niet
stryden met den aart der Nederlandsche taal; vermits (na zyn oordeel, dat hy voor
bevoegd houdt om de zaak op eigen gezag te beslissen,) de beide talen ten aanzien
van Etymologie, van Analogie, van Syntaxis, en van Prosodie (NB) VOLMAAKT
overeenkomen. Hy beweert, by uitstek zuiver Neêrduitsch geschreven te hebben;
om dat hy geen tegenheên voor tegenheden, weldaên voor weldaden, of uw' voor
uwen, en meer diergelyke geöorloofde en gebruiklyke vryheden, die in den aart
onzer Tale gegrond zyn, doch van hem afgekeurd worden, gebruikt heeft. Hy
vergelykt zyne versificatie by die van de Dichteressen Wolff en Deken, die hy oordeelt
verre door hem overtroffen te worden.
Dit zal genoeg zyn, om te doen blyken, of wy den Schryver met recht een vry
diepe onkunde in de Nederlandsche toonmeting te last leiden. Misschien zal hy
binnen kort wel eens aantonen, dat in den geheelen Germanicus naauwlyks een
enkel goed vaers is; en dit zal hem, op zyne gronden, zeer licht vallen. Wy nemen
dus zeer gaarne over, 't geen hy bladz. 11 van zyne Verdediging zegt: dat één van
beiden waar is, OF, dat de schryver van de beoordeeling der Bardietjes weinig of
geen verstand van de Neêrduitsche versisicatie heeft; OF dat al de kennis, welken
de Maker van deze gedichtjes, van onze toonmeting meent gekregen te hebben,
voor 't grootste gedeelte louter dwaling is. - Welke van deze twee stellingen waar
zy, laten wy veilig aan 't oordeel der kundige waereld. En zo onze Tegenschryver,
in plaats van te raadpleegen met Ramler, Klopstok en andere Duitschers, die (hoe
veel achting zy anders verdienen) van 't schoon onzer vaersmaat niet oordeelen
kunnen, het gevoelen van kundige Hollandsche Dichteren, wil horen; zo zal hy (wy
zyn des verzekerd) van onze Recensie niet alleenlyk voldaan zyn; maar waarheid
en onpartydigheid genoeg in dezelve opmerken, om zich haren inhoud ten nutte te
maken; ten minste,
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indien zyn gemeende kennis hem niet onvatbaar maakt voor verbetering.
Verder dient tot 's mans naricht, dat het woord lot in het uitgetrokken Dichtstukje
geen verbetering (die wy niet op ons nemen,) maar een eenvoudige drukfeil is. Dat in de Recensie van Nederlandsch verplichting niet gezegd wordt, dat dit stukje
in een nieuwe vaersmaet (gelyk hy verkeerdelyk uitschryft;) maar dat het in DIE
nieuwe vaersmaat geschreven is, die men de Trochaïsche noemt. Hy wete, dat
schoon de voeten, die men Trochaeen heet, in algemeen gebruik by ons zyn, de
naam van Trochaïsche vaerzen uit het Latyn ontleend zynde, niet dan aan deze
soorte gegeven wordt, die met het gebruiklykst Latynsche Trochaisch vaers, 't
octonarium catalecticum, overeenkoomt. En eindelyk zy hy verwittigd; dat deze
vaersmaat, schoon thands vry algemeen, echter noch eerst nieuw ingevoerd is; en
dat zy ook in 't Eerste Deel der Nieuwe Bydragen als niet gemeen in onze spraak
aangeteekend werd.

Nederlandsch India, in haaren tegenwoordigen toestand
beschouwd, of waar en grondig berigt van haare Regeering,
derzelver bestier en handelingen; haare bezittingen; haar Militie;
haar kwynenden Handel, Zeevaart, enz. Batavia. In groot octavo
80 bladz.
Volgens de berigten, voor eenigen tyd, door den Patriot gemeen gemaakt, loopt
alles in de Indiën, om zo te spreeken, in 't uiterste, tot zeer groot nadeel voor de
Compagnie, en 'er zouden hoognoodzaaklyk kragtdaadige middelen van redres
(*)
vereischt worden, om de Compagnie staande te houden . Het voorstel van den
Patriot was vry sterk in onze oogen; maar indien wy op deezen laateren
Berigtschryver, nopens den tegenwooordigen toestand van Nederlandsch India,
ons verlaaten moesten, zouden we moeten zeggen, dat de Patriot slegts eene
flaauwe schets van den ongelukkigen staat van Nederlandsch India gemaald heeft.
Maar we vertrou 'en liever dat de Berigtschryver zyn Tasereel al te sterk gekoleurd
heeft; waarvan we ons te meer verzekerd houden; om dat zyn Geschrift niet vry is
van haatlyke personaliteiten, die gezegd doch niet beweezen zyn; mitsgaders, om
dat alle zyne Berigten over 't algemeen dermaate in het buitenspoorige vallen, dat
het bykans onmogelyk schyne, zig een denkbeeld van zulk eene Maatschappy, die
desniettegenstaande stand houdt, te vormen.

(*)

Zie Alg. Vad. Letter-Oef. I.D. bl. 78 en 318, 319.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandeling over den wasdom der Christelyke Leeraars, in kennis
en ondervinding, naar de behoeftens van onzen tyd, door D.G.
Niemeyer, Predikant in de Kerk van St. George in Glaucha te Halle.
Te Utrecht by G.T.v. Paddenburg, 1779. Behalven het Voorberigt
251 bladz. in groot octavo.
In dit Geschrift verleent de Eerwaerde Niemeyer, zynen Amptgenooten, ene
opweklyke vermaning, ten einde hen aen te moedigen en te bewegen, om zich met
allen ernst te bevlytigen, op het verkrygen van ene gegronde kennis van alle zodanige
wetenschappen, die hun als Leeraer te stade kunnen komen; mitsgaders van ene
verstandige ondervinding in hunne Amptsbediening, om hunne verkregen kennis
recht en ten meesten nutte te gebruiken. Zich hier op toe te leggen was zekerlyk,
door alle tyden, een hoofdplicht der Leeraeren; dan 't komt onzen geachten Schryver
voor, dat de heerschende denkwyzen en de zeden van onzen tyd zulks op ene
byzondere wyze vorderen; 't welk hem dan ook bewoogen heeft zynen Amptgenooten
daer toe te noopen, met ene trouwhartige raedgeving, vooral naer de tegenwoordige
tydsomstandigheden ingericht.
Na ene voorafgaende Inleiding over de noodzaeklykheid der hier beoogde
plichtsbetrachtinge, benevens de oorzaken, waer uit het gebrek veler Leeraren in
den wasdom in kennis en ondervinding voortspruit, schikt zyn Eerwaerde zich, in
de eerste plaetse, ter overweginge van den Wasdom in Kennis naer de behoeften
van onzen tyd. Op ene juiste bepaling van zyn onderwerp maekt hy zyne behandeling
van het zelve tweeledig; als gaende eerst over de Theologische Geleerdheid, en
dan over de andere Wetenschappen, welken den Predikant vercieren. Tot de eerste
brengt by de Studie van den Bybel; die der Dogmatische en Zedenkundige
Godgeleerdheid; die der Kerklyke
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Geschiedenissen des Nieuwen Testaments; die der Wederleggende Godgeleerdheid,
en eindelyk, die der Symbolische Boeken, en der Oudvaderen, En wat de laetsten
betreft, daeronder telt hy, de Wysgeerte, de Natuurkunde en de Schoone
Wetenschappen; besluitende voorts dit gedeelte, met ene algemene beschouwing
van de lectuur eens Leeraers, en een voorslag nopens de orde in het studeren. Dus
ver van het eerste, den wasdom in Kennis, gesproken hebbende, gaet hy vervolgens
over tot het tweede, den wasdom in Ondervinding; naemlyk niet zo zeer als een
Christen in 't algemeen, maer wel byzonder, dat hier eigenlyk in overweging komt,
als een Leeraer, met betrekking tot zyne Amptsbediening; welk onderwerp de
Eerwaerde Niemeyer reeds voorheen indezervoege in 't algemeen aengeduid had.
‘Wanneer een predikant in zyne openbare voordragen, en in den byzonderen
omgang, de beste wyze, door oefening en proeven, die of hy zelf of anderen in het
werk gesteld hebben, weet, hoe menschen, naar de verschillende gesteldheid
hunnes gemoeds, en de gesteldheid van hunne omstandigheden, in gezonde en
zieke dagen, het best moeten behandeld worden, om hunne zaligheid te bevorderen,
dan moeten wy zulk een voor een man houden, die ondervinding heeft.’ - Zyn
Eerwaerde dit denkbeeld, met den aenvang van het tweede voorname gedeelte
zyner Verhandelinge, uitvoeriger ontvouwd, en gezetter beperkt hebbende, handelt
hier deswegens eerst over de eigenschappen, welken ten dien einde in een Leeraer
vereischt worden, en voorts over de middels, welken hy daer toe heeft aen te
wenden; waeraen hy verder nog enige leerzame aenmerkingen hecht, over etlyke
byzondere stukken, in welken de Leeraer voornaemlyk in ondervinding moet trachten
toe te nemen; als daer zyn, de beste inrichting der openbare Voorstellen, en der
Katechizatien; het beste gedrag in den gemeenzamen omgang, by zieken, en
velerleie soorten van burgerlyke voorvallen. Ten laetste besluit zyn Eerwaerde deze
Verhandeling, inzonderheid met de betuiging, dat hy, met derzelver gemeenmaking,
niets meesterachtigs, veelmin iets kwaedaerrigs, bedoele; en dat hy 't in genen
deele euvel zal duiden, wanneer men 't niet in alles met hem eenstemmig zy. ‘Ik
heb, zegt hy, slegts beoogd, myne broeaers aan te
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spooren, om gemeenschappelyk met my, tot het zelfde groote oogmerk, te werken;
om namelyk by het in onzen tyd inkruipend verderf, by de sterke verleidingen van
de kragt der waarheid, en by het onchristelyk leven der Naam Christenen, niets
onbeproefd te laten, hoe gering het ook moge schynen: zyn wy derhalven hierin
van éénen zin, naar het voorbeeld van Jesus, om, zo veel in ons is, geen derzulken
te verliezen, geen schuld te hebben aan het verderf van hun, die onzer zorg zyn
toebetrouwd, en zyn wy begeerig naar hun welzyn, dan zullen wy allen even
werksaam en yverig zyn, of schoon zig deze werksaamheid op verschillende wyzen
vertoone. Wy verschoonen en verdragen dan zeker, en verblyden ons te samen,
dat ons een gelyke zugt beheerscht, om de eer van onzen Heiland te helpen
bevorderen.’
Men mag dit Geschrift, met het hoogste regt, allen Leeraren aenpryzen, 't zy ter
hunner aenmoediging, waerschouwing of verbetering; en vooral ware 't te wenschen,
dat jonge Leeraers, mitsgaders dezulken die naer het Leeraersampt staen, dit woord
der vermaninge, dat, zonder scherpheid, met een welwikkend oordeel, op ene
nadruklyke wyze ingericht is, ernstig ter harte namen. Derzelver opvolging zou
ongetwyfeld strekken, om den blaam, dien 't Ongeloof veelal onbezonnen op de
Geestlykheid werpt, zo niet geheel uit te wisschen, ten minste grootlyks te
verflaeuwen. Het aental der Leeraren, die den Godsdienst ter eere strekken, zou
hand over hand toenemen; en ze zouden trapswyze geschikter worden, om, onder
Gods medewerkende Genade, het eeuwig heil van de Leden der Kerke te
bevorderen; en dus te beantwoorden aen 't hoofdoogmerk hunner Amptsbedieninge.
't Is uit den aert van dit Geschrift, naer 't voorgestelde, genoegzaem blykbaer, dat
het by uitstek geschikt is, voor Predikanten; dan dit echter neemt niet weg, dat het
ook ten grooten deele door anderen met nut gelezen kan worden; vooral van
dezulken, die zich op het beoefenen der Geloofsleere, en daer toe betreklyke
kundigheden, toeleggen; ze zullen hier en daer nog al verscheiden aenmerkingen
ontmoeten, die ook zy met vrucht kunnen nagaen. - Laet ons nog éne van die natuur
te berde brengen; welke de Eerwaerde Niemeyer ons
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voorstelt, by gelegenheid zyner beschouwinge van het nut der beoefeninge der
Kerklyke Historie des Nieuwen Testamentes.
‘Een nadenkend Christen en Leeraar, zegt hy, vraagt zomtyds: Zyn dan waarlyk
de tegenwoordige tyden zo boos? Is dan het bederf nog nimmer zo groot, zo
heerschend geweest? Heeft het 'er voor de leeraars van het Christendom nog nooit
zo bang uitgezien, dat de waarheid verdonkerd en algemeene verleiding tot dwaling
in leer en leven te vreezen is? Is dan in de daad alles nieuw wat men tegenwoordig
zo noemt? Zyn de tyden tegenwoordig waarlyk verlicht? Kan men de zogenaamde
verbeteringen van het leerstelsel aanneemen, of wat is het resultat der in het werk
gestelde onderzoekingen? Deze en soortgelyke vragen kunnen wy niet wel, met
eenige juistheid, tot voldoening van ons zelven en anderen, beantwoorden, dan,
wanneer wy eenigzins in de kerklyke geschiedenis bedreven zyn. Menig Predikant
is thans al te zeer gewoon, op eenen meesterlyken toon, te zeggen: Treuriger dan
tegenwoordig heeft het 'er nog nooit in de kerk uitgezien. En een ander roept: Zulke
voortreffelyketyden, zulke verlichte godgeleerden, heeft geene eeuw voortgebragt.
Hoe tegenstrydig deze oordeelvellingen ook zyn, zo kunnen zy beiden tog in zeker
opzigt gelyk hebben; maar hadden zy beide met eenen opmerksamer geest de
kerkelyke geschiedenis bestudeerd, dan zouden zy met meer juistheid, en niet zo
beslissend, geoordeeld hebben; zy zouden weeten, dat 'er voor honderd jaren en
meer, mannen leefden, die, met minder grond nog, denzelfden toon voerden; en
dat hy, die wys was, in den beginne zig stil hield, nadagt, en dan met moed en goed
gevolg de waarheid beleed en de dwaling bestreed. Wanneer iemand in de
theologische geleerdheid in het geheel geen voortgang met zyne tydgenoten gemaakt
heeft, dan behoeft men zig niet te verwonderen, dat hy voor den tegenwoordigen
toestand der kerk schrikt. Hy verbeeldde zig mogelyk, dat het theologische
samenstelsel, met alle deszelfs verdeelingen en bepalingen, zo als hy het gehoord
heeft, reeds in de eerste of tweede eeuw is voor handen geweest, en houdt het voor
godloosheid van eene voorstelling (niet eene leere) van het zelve af te wyken. Maar
byaldien hy de kerkelyke geschiedenis bestudeert, dan zal hy vinden,
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dat de wezenlyke leerstukken, wel is waar, voorgesteld werden, maar niet met die
bepalingen, welke navolgende twisten gedeeltelyk noodzakelyk maakten. Alle
Christenen hebben van den beginne af, b.v. ingevolge de H.S. staande gehouden,
dat God onze zonden om Jesus wille vergeven wil, en wel om zynen voor ons
geleden dood; maar men bepaalde de wyze nog niet, op welke die dood het middel
geweest is, om de verlorene zaligheid weder te herstellen; men bleef by de woorden
der H.S., en geloofde naar dezelven, en wel met het hoogste regt, dat het geschied
was, maar zonder nadere verklaring. Men zal egter ook spooren vinden, dat de leer
der Socinianen niet geheel nieuw is, maar dat 'er reeds in vroeger dagen menschen
geweest zyn, die hier in gedwaald hebben, dat het oogmerk van de zending van
Jesus alleen, de meer duidelyke en volkomene bekendmaking van den godlyken
wil geweest is, en daartoe gestrekt heeft, om ons een voorbeeld der volmaaktste
deugd te geven. Nog meer bekend zyn de twisten over de godheid van Christus.
Het is derhalven niet moeilyk op te maken, dat God de hoofdwaarheden van de leer
van Jesus, zelfs midden onder alle onrust en onder de hevigste twisten, bewaard
heeft; dat van ouds af de kerkenleeraars niet zo zeer de waarheden zelf, als wel
sommige wyzen van voorstellen, die zy onjuist oordeelden, hebben aangetast, dat
men in sommige eeuwen zig meer heeft opgehouden met twisten over bykomende
dingen, dan over gevoelens; daar men integendeel op andere tyden, (gelyk voorzeker
in onze dagen,) de wezenlyke waarheden van den Godsdienst ontkent, en bygeloof
of ongeloof door de voornaamsten in kerk- en burgerstaat ondersteund worden.
Elke tyd byna heeft zyne goede en slimme zyde. De buitensporige verheffing van
onze dagen, zo wel als de ontkenning van alles wat onze tyd goeds heeft, en de
luide klagten over het verval der kerke, komen, behalven uit het geene reeds gezegd
is, ook vooral van daar, dat men zig te weinig heeft aangewend, alles onpartydig te
beschouwen. Wy staan gaarne toe, dat de eerste tyden van de Christenkerk, met
opzigt tot de eenvoudigheid en zuiverheid van leer en leven, veel vooruit hebben,
boven de volgende en boven de onze; dat de gemeente van Jesus, over het geheel
genomen, meer van
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den zagten en liefderyken geest van hunnen Heer bezield was, en dat de meeste
leden onberispelyker wandelden. Ondertusschen zal men zelfs in die tydperken
kunnen opmerken, hoe veel schade valsche voorstellingen van Godsdienstige
waarheden doen; hoe een valsche yver voor de waarheden geen voordeel geeft;
en schoon wy daar van al niet spreeken willen, zo hebben wy tog, door de meer
ongehinderde oesening van onzen Godsdienst, waar door geen vrees voor dood
of martelstraffen onze aandagt stoort, veel vooruit boven die tyden. 'Er was, toen
de gemeente des Heeren eerst geplant werd, zeker meer gewetensvryheid, dan in
de volgende tyden. De geschiedenissen van de middeleeuw tog toonen, wat 'er
gebeurt, als 'er geweetensdwang heerscht, en niemand anders denken of spreeken
mag, dan eenige geestelyken vastgesteld en bepaald hebben. Men heeft maar een
oog op die tyden te slaan, waarin het Pausdom zyn grootste magt betoonde, daar
men begon onverschilliger te worden omtrent de ondeugd, maar waarin hy, die niet
leerde wat de kerk leerde, of op de kerkvergaderingen besloten was, ban,
gevangenis, vuur en zwaard te wagten had. De vryheid van het geweten werd door
de Hervormers weder hersteld; een der grootste, maar van de minst erkende,
voordeelen der hervorming. Dat men nu in onze dagen misbruik maakt van het regt
om vry te denken, onder dit voorwendsel het Christendom verlaat, en den weg van
ongeloof en spotterny betreedt, of, wanneer dit niet geschiedt, tog de regten van
het vernuft, in zaken van den Godsdienst, te wyd uitstrekt, is zonder twyfel eene
kwaade zyde van onzen leeftyd. Maar aan den anderen kant is tog deze door veelen
misbruikte vryheid van denken, voor sommige redelyke en waarheidzoekende zielen,
tot groot voordeel. En duizenden komen, door de daar door veroorzaakte pogingen
van scherpzinnige theologanten, waarmede zy met meer juistheid en dugtiger
gronden de waarheden van den Godsdienst voordragen en verdedigen, tot klaarder
en juister begrippen; tot een vaster en meer geruststellende overtuiging; tot eene
gewilliger gehoorzaamheid, om overeenkomstig de leer van Jesus te leeven; en zy
danken met een vrolyk hart de Goddelyke voorzienigheid, die hen in dezen tyd heeft
doen geboren worden. De ondervinding kan het bevestigen, dat,
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wanneer men ouder voorvallen in hun waar licht, en niet met partydigheid, van meer
dan eenen kant, beschouwt, men alsdan, ook by de gewigtigste en het meeste
gerugtmakende gebeurtenissen in Gods kerke, vry blyven zal van dat, waarlyk groot,
gebrek van hen, die met vooroordeel, en naar den algemeen aangeheven toon,
oordeelen, en alles slegts van eenen kant bezien. Wy zullen daarom het ook wel
overeenbrengen kunnen, dat men somtyds, op het levendigst en treffendst, het
heerschend verderf van onze tyden schilderen kan, en met dat al niet ondankbaar
zyn voor dat voortreffelyke en wezenlyk pryswaardige van onzen tyd, het welk door
brave en verlichte mannen is aangebragt.’

Aanleiding tot Zelfoverdenkingen, volgens de Christelyke Leere.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by A.D. Sellschop en
P. Huart, 1779. In groot octavo 68 bladz.
‘Tot welk eene soort van dingen behoor ik? - van wien heb ik mynen oorsprong? onder wiens bestuur staa ik? - waar leef ik? - tot wat einde ben ik in de waereld? op welk eene wyze bereik ik het oogmerk, waartoe ik leef? - en, in hoe verre zoek
ik het zelve reeds te bereiken?’ - Dit zevental van gewigtige vragen stelt zich de
Schryver, by manier van zelfoverdenkingen, voor te beantwoorden. En de wyze, op
welke hy zulks verrigt, is alleszins opwekkend en leerzaem. Volgens dezelve toch
behelst dit Stukje, onder ene trapswyze voortgaende beschouwing van de
kundigheden, waer toe de overdenking van ieder vraeg aenleiding verleent, een
beknopt zamenhangend voorstel van de voornaemste Godsdienstige Waerheden,
en der Menschlyke plichten, die ons, ingevolge van de kennis en erkentenis dier
Waerheden, te betrachten staen. - Uit dezen hoofde kan dit Geschrift tot ene
handleiding van geregelde ernstige overdenkingen dienen; welken uit eigen aert
geschikt zyn, om een heilzamen invloed op 's Menschen wandel te hebben. - Zie
hier, ten voorbeelde, de beantwoording van de zesde, of op één na de laetste Vraeg.
Op welk eene wyze bereik ik het oogmerk, waar
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toe ik leef? Nopens dit stuk geeft ons de Autheur de volgende Overdenking aen de
hand.
‘Zonder de Godlyke voorzorg en hulp kan ik de gelukzaligheid niet verkrygen, tot
welke ik geschikt ben. 't Is God, die my daar toe de krachten en middelen schenkt,
maar myn plicht is het, om dezelven, onder zynen bystand, naar vereisch te
(*)
gebruiken. Joh. III. 27. Phil. II. 12, 13.
God heeft hier aan zyne genadige voorzorge niet ontbreken laaten. Hy begaafde
my niet alleen met vermogens, tot myn eeuwig geluk; maar, dewyl Hy my in de
Christenheid heeft laaten gebooren worden, zo heeft Hy my daardoor gelegenheid
geschonken, nut te trekken, uit de groote hulp, welke Hy den menschen, tot hunne
zaligheid, door JESUS CHRISTUS, en zyn Euangelie, reeds bewezen heeft. 1 Tim. I.
15. Joh. III. 16.
Dees eeniggeboren Zoon van God, die één met den Vader is, en by Hem, reeds
voor den tyd der waereld, Godlyke heerlykheid bezat, is in de waereld gekomen,
en mensch geworden, om de Heiland en Helper der menschen ter zaligheid te zyn;
hen dus van de onweetendheid, de zonde en derzelver elende te verlossen; en, in
tegendeel, hen tot waare wysheid, rechtschapenheid en eeuwige gelukzaligheid te
leiden. 1 Joh. IV. 14. Joh. X. 30. XVII. 5. I. 14. 1 Tim. II. 5, 6. Joh. XVIII. 37. X. 11.
Na dat Hy zyn daar toe noodig werk, als Leeraar, op de aarde had voieind, waarby
Hy, als een voorbeeld ter onzer navoiginge, den heiligsten wandel geleid, en door
de weldaadigste wonderwerken zich betoond heeft, den Zoon van God en den
Heiland der waereld te zyn; zo heeft hy zich, in eenen allersmartelyksten dood aan
het kruis, voor de zondige menschen opgeofferd, om hen met God te verzoenen,
dat is, hen Gode gehoorzaam en zyne genade deelachtig te maaken. Joh. XVII. 4,
6, 8. 1 Pet. II. 22. Tit. II. 14. 1 Pet. III. 18. 2 Cor. V. 19-21.

(*)

Deze, en zo ook de volgende aengehaelde plaetzen der Heilige Schryveren, zyn in 't Geschrift
zelve meerendeels woordlyk gesteld; dan wy cordeelden, by deze overneming, kortheidshalve,
wel met de enkele aenwyzing te kunnen volstaen.
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Doch Hy is, kort daarop, zo als Hy voorzegd had, naamelyk, ten derden dage, van
de dooden opgestaan; en nadat Hy, veertig dagen daarna, ten hemel is ingegaan,
en Zich daar ter rechterhand van God heeft gezet, dat is, bezit genomen heeft van
de majesteit, welke Hem aldaar, na het volbragte lyden, bestemd was: zo heeft Hy
zyne apostelen bekwaam gemaakt, om zyn Euangelie te verkondigen, en hetzelve,
door hen en hunne schriften, in de waereld uittebreiden; gelyk Hy dan ook voor de
behoudenis en uitbreiding van hetzelve nog altyd zorgt. Rom. VI. 4. Marc. XVI. Phil.
II. 5-11. Eph. I. 2.
Ik bezit dit Euangelie, dit onderwys, welk JESUS, van Gods wege, den menschen
tot hunne gelukzaligheid heeft medegedeeld; - en in ditzelfde Euangelie vind ik dat
van God verördineerd krachtig middel, om my zo wys, goed, en gerust te doen
worden, als ik zyn moet om hier en voor eeuwig gelukkig te leeven. Joh. VII. 16.
Rom. I. 16. 1 Cor. I. 30.
Ik vind in dit Euangelie die leeringen, die my wys ter zaligheid maaken kunnen:
want het onderricht my, op eene bevatbaare en gegronde wyze, van het geluk, welk
God voor my bestemd heeft; van datgeen wat my daartoe brengt, en wat my daarïn
verhindert; en wyders, wat ik doen en laaten moet om dat geluk te verkrygen. Joh.
VIII. 12.
Ik vind in dit Euangelie niet alleen de duidelykste voorschriften ter
rechtschapenheid, maar ook de krachtigste drangredenen en aanmoedigingen
daartoe; voornaamelyk dezulken, welken ik, als een zondig mensch, ten dien einde
noodig heb. 2 Pet. I. 3, 4.
Want, wanneer ik myzelven met oprechtheid beschouw, en myn doen en laaten
met Gods bevelen vergelyk: zo vind ik my niet alleen geneigd van dezelven
afterwyken, en de menigvuldige verzoekingen tot het kwaade te volgen; maar, myn
geweten zegt my ook, dat ik hier en daar van hetgeen recht is afgeweken ben, en
my by God schuldig en strafwaardig gemaakt heb. - Zal ik dan, in deeze gesteldheid,
nog lust en vermogen ter verbetering deelächtig worden: zo is my de hoop noodig,
dat ik vergeeving van zonden, en hulp tot myne verbetering, by God zal verkrygen.
1 Joh. I. 10. Pf. CXXX. CXIX. 88.
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Maar, tot deeze hoop word ik door het Euangelie van JESUS verheven. Want, in
hetzelve vind ik de uitdruklyke Godlyke verzekeringen, dat God alle degeenen, die
zich verbeteren, hunne zonden vergeeven, dat is, hen van de verdiende straf
bevryden zal; en dat JESUS zich, ten dien einde, voor ons in den dood heeft
overgegeeven; - dat God ook wyders alle degeenen, die zich verbeteren willen, en
Hem om zyne hulp daartoe aanroepen, met zynen heiligen Geest wil bystaan, opdat
hunne pooging naar de waare verbetering niet te vergeefs zy. Hand. III. 19. Luc.
XXIV. 47. Matth. XXVI. 28. Eph. I. 7. Luc. XI. 13.
Ik vind, eindelyk, ook in de leere van JESUS de sterkste gronden van geruststelling:
want, zy verzekert my van Gods genadige geneigdheid en vaderlyke zorg voor my,
en stelt voor my zo troostryke hoop, op een beter leven na den dood, in het helderste
licht. Matth. XI. 29. 2 Tim. I. 10.
Doch, zal JESUS Euangelie deszelfs zaligmaakende kracht in my betoonen, zo
moet ik ook aan hetzelve gelooven, dat is, ik moet het, als een van God verördend
middel ter zaligheid, aanneemen, en hetzelve tot dat oogmerk gebruiken waartoe
het my geschonken is. Ik moet het dus gebruiken: - ter verlichting van myn verstand;
dat ik myne gedachten en beöordeelingen over hetgeen myn geluk betreft, naar
zyne leeringen vorm; - ter heiliging van myn hart; dat ik, naar zyne voorschriften
myne neigingen en besluiten ten goede richt, en my zyne aanspooringen daartoe
ten nutte maak; - ter geruststelling van myn gemoed; dat ik zyne gronden van
vertroosting, onder de daaräan verbondene voorwaarden, my toeëigen. Jac. I. 21,
22. Joh. XII. 36.
Ten dien einde is het noodig, dat ik de leeringen van het Euangelie recht leer
kennen; - dat ik haar dikwerf en ernstig overdenk; - dat ik de goede indrukselen,
welken zy in my veröorzaakt hebben, zy mogen overtuigingen des verstands, of
aandoeningen des harte zyn, bewaar, en dat ik my daardoor tot die voorneemens
en tot dat gedrag laat leiden, welken zy bedoelen. Luc. VIII. 15. Hand. II. 37.
Door op die wyze het Euangelie te gebruiken, bewys ik in de daad, dat ik aan
JESUS CHRISTUS geloof; Hem voor mynen Heer en Heiland houde; en op Hem myn

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

235
vertrouwen stel. - Ook bewys ik daardoor in de daad, dat ik Hem bemin, en, vol van
dankbaarheid, die groote liefde eerbiedig, met welke Hy, in het midden van zo veel
lyden, zyne krachten tot myn eeuwig geluk heeft aangewend. Hand. XVI. 30, 31.
Joh. XIV. 23. XV. 14.
In het gelooven aan JESUS en zyn Euangelie bestaat het waare Christendom; en
terwyl het in hetzelve aankomt op eene gegronde kennis der leere van JESUS, - op
overtuiging van haare waarheid, - en op een oprecht gebruik van dezelve, ter
bestuuring van myn geheel gedrag; zo moet ik my daartoe ernstig bevlytigen; indien ik een waar Christen, een echt lid der Christelyke kerk, of van de gemeente
der heiligen, worden wil, waarvan JESUS de Heere en het Opperhoofd is, en tot
welker uitbreiding Hy het leerampt heeft ingesteld. Matth. VII. 21. Eph. 22, 23. IV.
11, 12.
Dewyl my nu, als een Christen, alle voorschriften van JESUS waardig en dierbaar
moeten zyn, zo moeten het my ook de twee byzondere instellingen des Heeren
weezen, welken Hy voor de belyderen van zyne leere gesticht heeft, - om 'er zich
ter aanneeming en involging plegtig toe te verbinden en optewekken.
JESUS heeft, naamelyk, bevolen, dat zy, die in de gemeenschap zyner kerk
begeeren te worden aangenomen, op den naam, dat is, ter bekentenis, en ter
verëering, van den Vader, den Zoon, en den heiligen Geest, gedoopt, of, met water
besprengd, zullen worden. - Ingevolge van dit bevel ben ik ook zelf tot het
Christendom ingewyd; en ik lig, derhalve, onder de verbindtenis, naar zulk eene
goede gemoedsgesteldheid en wandel te trachten, waartoe my de heilige doop
verpligt, opdat ik ook alle die voordeelen moge genieten, tot welken deeze instelling
ieder' waaren Christen recht geeft. Matth. XXVIII. 19, 20. 1 Pet. III. 21.
Myn Verlosser heeft ook, kort voor zynen dood, het heilige avondmaal ingesteld,
en zynen belyderen bevolen, van tyd tot tyd, - brood en wyn tot zyne gedachtenis
te genieten. - Ik ben dus ook verbonden, deeze instelling van JESUS te volgen, en
door de verzekering die Hy my in dezelve geeft, naamelyk, dat Hy ook voor my
gestorven is, my tot het gelooven aan Hem,
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en ter dankbaare erkentenis zyner liefde, optewekken. 1 Cor. XI. 23-29. X. 26.
In het algemeen ben ik verpligt, van iedere gelegenheid, welke ik heb en verkryg,
gebruik te maaken, om tot het waare Christendom aangemoedigd en gesterkt te
worden. En naardien de christelyke vergaderingen tot den openbaaren Godsdienst,
dat is, gemeenschaplyk God aantebidden, en de leere van JESUS ter harte te neemen,
my plechtig daartoe aanleiding geeven; zo is het ook myn pligt, deeze vergaderingen
gaarne en aandachtig bytewoonen, en haar zodanig tot myn nut te doen verstrekken,
dat ik my daardoor laat aanspooren, om my, in alle myne levensbedryven, als een
rechtschapen Christen te gedraagen. Heb. X. 25. Hand. XX. 7. Col. III. 16.
Hiertoe zal ik ook altyd des te gewilliger zyn, hoe meer ik de bereiking van het
groote oogmerk, waartoe ik leef, ter harte neem. - En dewyl God my in deeze zorg,
door JESUS en zyn Euangelie, zo veel te hulp is gekomen; hoe ondankbaar zou ik
dan tegen Hem, hoe onbillyk tegen myzelven, handelen, indien het myne gewigtigste
zorg niet ware, dit Euangelie van harte te gehoorzaamen! Ik zou my, door dat
verzuim, voor God hoogst strafbaar maaken, en zelf aan myne waare gelukzaligheid
hinderlyk weezen. Heb. II. 3, 4.’

Brieven van Stervenden aan hunne overblyvende Vrienden. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht by Fredrik Wanner, 1779.
In gr. 8vo. 264 bladz.
t Is eene wel algemeene, doch tevens gegronde, aanmerking, dat iemands Laatste
Woorden en Raadgeevingen, doorgaans eenen meer dan gemeenen indruk maaken
op de gemoederen der Omstanderen. Het treffend en vernederend tooneel des
Sterfbeds wekt de anders dikwyls sluimerende aandagt, en stelt den Mensch, die
zo ligt schynt te vergeeten dat hy stof is, zyne sterflykheid op eene onweerstaanbaare
wyze voor oogen. - Deeze Waarheid is begreepen in de twee regelen van POPE, op
den tytel van 't bovengemelde Werkje geplaatst.
Oh Death all eloquent! you only prove
What dust we doat on, wen 't is man we loven.
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Deeze Brieven zyn, naar luid des Voorberigts van den Hoogduitschen Uitgeever,
geschreeven, door Personen, wier einde naby was, en die, in de aandoenlykste
omstandigheden, welke het zelve vergezelden, dat voor het gewigtigste hielden,
waar door zy hunne laatste oogenblikken, voor hunne naastbestaanden gelukkig
konden maaken, wanneer ze dezelven waarheden onder 't oog bragten, uit welker
kleinagting het grootste ongeluk van hun leeven voortspruit. De Uitgeever heeft
daar het minste deel aan, en kan verzekeren, dat het kleinste gedeelte verdicht is,
daarentegen de meesten oorspronglyke brieven van Stervenden aan hunne leevendig
overblyvende vrienden, geschreeven zyn.
Het komt 'er voornaamlyk op aan, dat, in deeze Brieven, eene genoegzaame
verscheidenheid, met het aanbelang der stoffen, gepaard gaa. Dit kunnen wy
verzekeren, en onze Leezers daar van overtuigen, door, zo kort, ons mogelyk is,
de voornaamste zaaken, in dezelve verhandeld, bloot te leggen.
Achttien Brieven vullen dit gantsche Stukje.
I. CLEON, op den oever des doods, maalt zynen Vriend ARTENICES, na welk een
eisselyken afgrond des verderfs hy heen rendt, door de Beginzels des Ongeloofs
en der Zedeloosheid op te volgen.
II. EUCHARIA brengt haaren geweezen Minnaar AMYNTOR, die haar verlaaten hadt,
om eene ryker Juffrouw te trouwen, en daar door in eene doodlyke kwyning gestort
was, zyn schandelyk en baatzugtig gedrag onder 't oog, en maakt hem, het
aangedaan ongelyk vergeevende, 't weinige dat zy op aarde bezat, om het aan
eenige arme Dogters te schenken, wier Minnaars met een teder hart alleen niet
vergenoegd kunnen zyn, op dat zy de smart, van zich verlaaten te zien, niet gevoelen.
III. PULCHERIA herinnert CHARITES, met wien zy in overspel geleefd hadt, dien
misdaadigen handel, vervuld met den bittersten weedom, en zoekt, daar zy het
vermogen haarer bekoorlykheden maar al te veel en te lang besteed hadt, om zyne
Ziel te bederven, haare laatste oogenblikken te besteeden om die Ziel te redden.
IV. CECILIA, eene Godsdienstige Vrouw, aan een Verzaaker van den Godsdienst
getrouwd, door mishandeling in eene kwynende ziekte gestort, ligt haar ongelukkigen
toestand bloot voor haaren Vader; en neemt
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deeze gelegenheid waar, om hem rasse geraaktheid en wraakzugt, tot welke hy
neigde, op 't ernstigste en op Christlyke gronden te ontraaden, en eene Familie-twist
by te leggen.
V. ASPASIA stelt haaren Broeder DORIMON, een veinzenden Vrygeest, de
haatlykheid zyns gedrags, met leevendige kleuren, voor; hem tot Godsdienst en
opregtheid opwekkende.
VI. MELANIDA, verleid, geschonden, en in de behoeftigste omstandigheden van
een Kind verlost, meldt aan HILARIO, haaren Schender, haare opeengestapelde
onheilen en elendig sterfuur, hem tot boete vermaanende.
VII. EUSEBIA geeft, aan haaren Zwager CLINIAS, de beste lessen tot weering van
de Huislyke ongenoegens, die hem en zyn Vrouwe het leeven bitter maakten.
VIII. SOPHRON deelt aan zyne Egtgenoote AGATHA de beste lessen mede, tot het
opvoeden der Kinderen, die, welhaast, naast GOD, voornaamlyk te haarer bezorging
staan zouden.
IX. LEONTIA, eene verleide Dogter, ontvouwt, op de hartroerendste wyze, haaren
Vader, den bejammerenswaardigen staat, in welken zy zich op haar sterfbedde
bevindt, en doet, vol schaamte, verslag van de wegen, langs welken zy ten val
gekomen was. Een brief, doormengd met de tederste waarschuwingen aan haare
voorgaande Speelgenooten en Vriendinnen.
X. MEVIL klaagt bitter aan zynen Vriend BLANSORD, de rol van een Vrygeest
gespeeld te hebben, die hem van de eene ongebondenheid tot de andere, en
eindelyk tot het besluit van een Zelfmoord bragt, welke mislukte, maar hem in doodlyk
gevaar stelde.
XI. PHILAIDA vervaardigt deezen Brief voor haaren Egtgenoot CRANTOR; hem het
acht- en twintig jaarig Huwelyksleeven herinnerende; bovenal, hoe zy eens, door
eene te kostbaare leevenswyze, zich diep in schulden gestooken hadden; doch
daar uit gered, vervolgens zich voorzigtiger gedroegen; zy maant hem aan, de
overgebleeven schulden, des voorgaanden staatsvervals, wanneer zy met hunne
schuldeischers overeengekomen waren, af te doen; en stelt den pligt van
wedergeeving in het helderst daglicht.
XII. THEODORA vertoont haaren Broeder ORONTES, die, door argwaan en
wantrouwen, met haaren Man, zints den
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dood haars Moeders, in Familietwist geleefd hadt, de slegtheid van zulk een
character; hem tot Verzoening aanspoorende, door het haatlyke der Onvergeeflykheid
te schetzen.
XIII. GLYCERIA, door den Dans geweldig verhit, en daar op in ziekte gevallen,
schryft aan haare Gezellinnen, over de Ydelheid der Vermaaken, en bovenal
derzelver onmaatig genot.
XIV. TIMON, in slegt gezelschap vervallen, en daar door tot een tweegevegt
uitgedaagd, meldt zynen Vriend ADRASTES, de trapswyze voortgangen van het eene
kwaad tot het ander, in zyn naderend einde aan de bekomene wonde: hy vondt den
grondregel bewaarheid:
't Begin van 't zondenspoor schynt aangenaam, is breed,
Maar 't midden vol gevaaren;
En 't eind zal u gewis, indien gy verder treedt,
Een' nacht van gruwlen baaren. -

XV. MELANDOR geeft zynen Zoon EMILIUS een verhaal zyner Leevensomstandigheden,
die hem leeren, door eene ontmoeting, hem bejegend, hoe verschriklyk het einde
zy van een Mensch, die zyne dagen doorbragt, zonder GOD, zonder hoop op een
beter leeven; en hoe kragtig daartegen de Godsdienst en het geloof eener volgende
Eeuwigheid de natuurlyke bitterheid des doods verzoeten kunnen. Hier van strekten
zyne laatste stonden tot een bewys.
XVI. CLEONA stelt aan haare Dogter CONSTANTIA de heilzaamste leevensregels
voor.
XVII. SERENA brengt STREPHON, haaren Egtgenoot, tot eene slegt en slordige
leevenswyze vervallen, de gevolgen zyns gedrags voor den geest; inzonderheid
ten opzigte der kinderen, die welhaast te zyner bezorginge zouden komen: hem
aanmaanende, om voor hun weder een Vader te zyn, die hen door zyn voorbeeld,
als door zyne vermaaningen, op het pad der waare deugd leidt, en bewaart voor
het grootste ongeluk, dat hun overkomen kan, naamelyk van ongeregeld en
ondeugend te zyn.
XVIII. PHILALETHES deelt aan ARAMINTHA, zyne Zuster, zyne laatste lessen mede.
- Laat ons op deezen Brief wat breeder stilstaan om een staal van de
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Schryfwyze te geeven, die in alle de Brieven, naar eisch der onderwerpen, geschikt
is. Geheel is dezelve te lang voor ons bestek, eenige voornaame trekken zullen
voldoen kunnen.
‘Hoe zal ik, myne geliesde Zuster, de angstvolle bekommering, die myn hart, in
deze omstandigheid, met opzicht tot u, treft, best uitdrukken? Gy zult immers niet
gelooven, dat het my onbekend zy, in welke betreurenswaardige vervreemding van
den Godsdienst, of ten minsten van deszelfs openbaare belydenis, gy reeds zoo
menig jaar hebt doorgebragt, ô! Ik weet het maar al te wel, hoe uw huwelyk met
eenen vrygeest, en de inwikkeling in de groote waereld, u afgetrokken hebben van
de schoone eenvoudigheid der Kristlyke Godsvrugt, en doen overhellen naêr de
zyde van het ongeloof en der troostlooze twyfeling. Doch, gy zyt ook, na den dood
van dezen man, die al vroeg het slachtoffer van eene ongeregelde drift geworden
is, niet weder te rugge gekeerd tot dien Godsdienst, waar voor gy, in uwe jeugd,
zoo veel genegenheid en hoogagting hebt getoond. Ten minsten als men, volgens
het uiterlyk gedrag van een' mensch, over zyn inwendig bestaan mag oordeelen,
dan is 'er in u niets, dat naêr Kristlyke gevoelens gelykt, in u, die den openbaeren
Godsdienst veracht, en u van denzelven geheel onttrekt, noch in de Kerk, noch aan
de Tafel des Heeren koomt, ja, eene kleinagting in uwe redenen en handelingen
toont voor alles wat by een' kristen eerwaardig is.
Doch, myne Zuster! gy zult, waarschynlyk, u niet gaarne laaten beschuldigen, als
of gy den Godsdienst en het Kristendom geheel en al verwierpt, of zoekt te
bestryden? Gy hebt vermoedelyk, tot hier toe, nooit de moeite genoomen, om daar
over gezet te denken, en als gy u van den openbaaren Godsdienst afhoudt, als gy
de uiterlyke pligten van den Kristen verzuimt, zoo geschiedt het, zonder twyfel, onder
het zelfde beuzelagtige voorwendzel, waar mede zoo veelen, in de groote en
schrandere waereld, de geringachting van hun Godsdienstig belang waanen, voor
hun eigen hart te kunnen regtvaardigen? “Waarom zal ik naêr de Kerk gaan? zeggen
ze: ik hoor daar niets nieuws, dat my niet reeds in myne jeugd is geleerd geworden,
of dat ik, niet even zoo goed, en nog beter, in boeken leezen
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kan? Ik breng mynen tyd ook niet nutteloos te huis door, en heb niet noodig, om my
in de Kerk, als een lesjen, te laaten voorzeggen, hoedanig ik myn leeven inrichten
moet, zoo als mooglyk een onweetend gemeen dat behoeft; ik weet myne pligten,
en denk, dat myn gedrag in den daaglykschen ommegang met mynen evennaasten
genoegzaam bewyst, hoe ik wel onderricht ben van al het geen, dat my of anderen
toekoomt; wat regt of onregt zy.” - Men moet zeker aan het geweten van elk een,
die dus spreekt, overlaaten, hoe veel hier van waar zy, maar, gave God! dat het
leeven der meeste menschen, die zoo gering van den Godsdienst denken, niet maar
al te duidelyk bewees, hoe weinig zy hunnen pligt kennen, altans, dat zy niet naauw
gezet genoeg zyn, om dien te vervullen. Dan, zoo dit al uw geval ware, myne geliefde
Zuster! dat uw gedrag bewyzen gaf, hoe gy uwen pligt kendet, en het uw grootste
belang rekende om denzelven stipt te betrachten, zou het ook dan nog overtollig
zyn, om u dien, van tyd tot tyd, te laaten voorhouden en indachtig te maaken? Of
zyn de Waarheden, die in de openbaare Vergaderingen der Kristenen gepredikt
worden, niet van zo veel gewigt, dat men poogen moest, om zich die, door een
geduurig herhaal, diep in 't hart te laaten prenten, en aldus den indruk van de
voorschriften des Kristendoms leevendig te houden? Moesten voor een gemoed,
dat waarheid en deugd bemint, de plaats en de gelegenheid niet altoos welkoom
zyn, waar men die hoort aanpryzen, haaren invloed op de rust en het welzyn der
menschlyke zielen voorstellen, en de waarde van een Godvrugtig leeven in 't helderst
daglicht zetten? Of is elk niet verpligt, zynen Godsdienst ook openlyk te belyden,
en zich met anderen te vereenigen in dezelfde Godsdienstige aanbidding? Al hadt
gy ook voor u zelve het onderricht, in de pligtsbetrachtingen, dat u door de kerkelyke
leerredenen gegeeven wordt, niet noodig, (schoon ik niet denken kan, dat myn
Zuster verwaand genoeg zal zyn van dit te zeggen:) moest het vlytig bywoonen van
den openbaaren Godsdienst voor u echter niet gewigtig genoeg zyn, uit aanmerking
van het stichtend voorbeeld, dat gy daar door aan minder geoefende Kristenen kunt
geeven? Geeft gy integendeel niet zeker een kwaad voorbeeld, door u zoo lang,
gelyk gy tot dus verre gedaan hebt, van denzelven te onttrekken,
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hoe schoonschynende ook voor 't overige de redenen, waarom gy zulks doet, uw
eigen hart mogen voorkoomen? Wordt niet deeze en geene, die op u ziet, daar door
geërgerd, of tot dezelfde kleinagting van openlyke Godsdienstige byeenkomsten
vervoerd? Zal zich niet, al ware het ook maar onder uwe dienstbooden en naaste
bekenden, even deeze onverschilligheid, omtrent het vervullen hunner uiterlyke
pligten jegens God, in zynen dienst inkruipen? en zal dus uw eigen hart u niet
verwyten, dat gy aan hun daar toe de eerste gelegenheid hebt gegeeven? ô! Ik
wenschte om de geheele waereld niet, dit myn hart my een soortgelyk verwyt kon
doen, van myn' naasten te hebben geërgerd, vooral, wanneer ik grond had, om te
hoopen, dat myn Godsdienstige yver, naauw gezette wandel en het naarstig
waarneemen myner uitwendige pligten hen tot stichting, en ten voorbeeld, hadden
konnen strekken!
Overweeg dit, myne beminde ARAMINTHA! en laat deeze herinnering, welk uit een
regt broederlyk en voor uw welzyn bekommerd harte voortkomt, zoo veel by u
gelden, dat gy u niet langer van de kristlyke vergaderingen onthouden moogt, om
u te voegen by den hoop der snoode verachters van den Godsdienst, die, in onze
dagen, helaas! zoo zeer toeneemt. Gy kunt u gewis van het onuitspreekelyk groot
nut van het Predikambt niet beter overtuigen, dan wanneer gy naauwkeurig acht
geeft op de denkwyze, de redenen en den wandel van die menschen, welken de
Leer van den Godsdienst versmaaden, de kerk nooit bezoeken, zich van de tafel
des Heeren afhouden, en veel te hoog van hunne wysheid denken, dat zy, gelyk
andere gemeene kristenen, noodig zouden hebben te leeren, wat goed of kwaad
zy. Gy kent menschen genoeg van dat slag, maar, zeg my, zyn ze wel die
pligtbeoefenende, naauwgezette, voorzichtige en verdraagzaame menschen, met
welken gy zoo gaarne zoudt leeven en omgaan? wanneer gy nu ondervindt, dat zy
de zoodanigen niet zyn, maar in tegendeel gewaar wordt, dat zy de ongebondendste,
hoogmoedigste, met zichzelven, met hun noodlot, met de geheele waereld
onvergenoegde zielen zyn, regte geessels en plaaggeesten van de menschlyke
maatschappy, aan zich zelven niet getrouw, ik laat staan aan God of andere
menschen, zoo moeten immers deeze
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hunne slechte denkbeelden, die uit hunne handelwyze voortspruiten, billyk, by u
verdacht maaken, alles wat zy tegen het Predikambt en den openbaaren Godsdienst
inbrengen.
Dan, wat is de oorzaak, dat ze zoo zeer verbysterd zyn? buiten twyfel deeze, dat
ze alle gelegenheden myden, waardoor zy aan hunnen pligt jegens God en den
naasten indagtig, op de kortheid en onzekerheid van hun leeven opmerkzaam
gemaakt, en op de eeuwigheid, en den dag van rekenschap en oordeel, geweezen
konnen worden. - ô Ja, de Kerk is, in onze dagen, schier de eenige plaats, alwaar
men waarheden hoort, die, hoe onaangenaam en hard ze ook klinken mogen in de
ooren van ontäarte en losbandige menschen, aan hun in 't byzonder echter gezegd
moeten worden, en des te meer, naêr maate zy zich zelven minder kennen, en
geneigd zyn, om zich zelven te onderzoeken, hunne bedorvenheid en gebreken op
te merken, en zich daar over te schaamen. Diergelyke menschen behoorden den
Kristlyken Leeraar te danken, om dat hy 't alleen is, die hun waarheden zegt, hunne
ondeugden by den regten naam noemt, en het schandelyke van hunnen wandel
hun onder 't oog brengt, terwyl de waereld hun van alle kanten vleit, en hier niemand
is, die zich onderwindt, om hen te onderhouden over dat geen, wat hen hunne
trotsheid, hebzugt, neiging tot onregtvaardigheid en weelde, euvelmoedig, doet
begaan. Wie zou zich durven verstouten, om aan zoo menig eenen met
Ordeteekenen vercierden roover van geheele landen te zeggen, dat hy duizenden
doet klaagen en zugten over openbaare geweldenaaryen, en daarom tot die
onrechtvaardigen en snooden behoort, die geen hoop hebben konnen van in te
gaan in de wooningen van deugd en gelukzaligheid, indien hy 't niet deedt, die daar,
in de plaats van God, staat, om de geschondene waarheid en gerechtigheid te
verdeedigen en te handhaaven?
Bedenk wat gy aan uwe opwassende kinderen, aan uwe dienstbooden, aan uwen
naasten, verschuldigd zyt; maar nog veel meer, was de zorg voor uwen onsterflyken
geest, die hier voor een beter toekomend leeven aangekweekt, gevormd, en
toebereid moet worden, van u vordert. Wie toch kan u zeggen, myne ARAMINTHA!
hoe dra deeze geest van uwe handen geëischt, en de re-
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kenschap van uwen tyd, en van de wyze waar op gy dien besteed hebt, u afgevorderd
kan worden, eene rekenschap, die gy, zonder hulp van den Godsdienst, niet hoopen
kont, immer te zullen konnen afleggen. Verzaak dan het geloof niet, dat uwen
Broeder, in zyne tegenwoordige omstandigheid, ondersteunt, en dat ook waarlyk
alleen uw toevlucht weezen moet, wanneer eens, ten uwen opzichte, ook alle
menschlyke poogingen ten einde zullen zyn. - Ik zal u, waarschynlyk in deeze
waereld niet meer zien: maar ook! mogt het eenmaal zyn, daar, waar ik hoop heb
van te zullen koomen, en waar alle deugdzaame, Godgetrouwe en vroome
menschen, voor eeuwig, met elkanderen zullen vereenigd zyn!’

Historie der Kwakers, hunne Leerstellingen, Leerwyze, Zeden en
Gebruiken, door Dr. G.W. Alberti, Predikant te Tundere by Hamel.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by A.v. Paddenburg en
J.v. Vloten, 1779. Behalven de Voorreden 188 bladz. in gr. octavo.
Hier mede levert ons de Eerwaerde Alberti, een gansch bescheiden en onpartydig
bericht van de Gezintheid der Kwakers; opgemaekt, ten deele uit hunne openbare
Geschriften, en ten deele uit ene gemeenzame verkeering, welke zyn Eerwaerde,
geduurende zyn meer dan tweejarig verblyf in Londen, met hun gehouden heeft.
In de eerste plaatze geeft hy ons ene beknopte Historie van de opkomst en den
voortgang dier Gezintheid, of een kort begrip van 't uitvoerige geschiedkundige
bericht, dat William Sewel, zelf tot die Gezintheid behoorende, door den druk gemeen
gemaekt heeft. Dit bericht, dat, volgens zyn Eerwaerde, alle kenmerken van
geloofwaerdigheid bezit, loopt tot op het jaer 1717; en zedert dien tyd is 'er, zegt
hy, in de Historie der Kwakers niets merkwaerdigs voorgevallen, dan de gewoone
onlusten, die zy zich, door het weigeren der Tienden, op den hals halen; waer van
onze Schryver in 't vervolg, als hy over dit onderwerp handelt, breeder gewag maekt.
Aen dit geschiedkundig verslag is voorts gehecht

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

245
ene korte levensbeschryving van Josia Martin, met welken de Eerwaerde Alberti,
in de jaren 1746 en 1747, zeer veel omgang gehad heeft; dien hy voor den
geleerdsten der Kwakers, en hunnen bekwaemsten Voorstander, in zyne dagen,
hield; van waer hy hem bovenal gestadig raedpleegde, over deze en gene
byzonderheden, tot die Gezintheid betreklyk; 't welk hem te beter in staet stelde,
om 'er een nauwkeurig bericht van te geven. - Dat Bericht zelve, 't welk hier op volgt,
gaet in de eerste plaetse over de Leerstellingen, verder over den Openbaren
Godsdienst, en ten laetste over de Levenswyze, Zeden en Gebruiken der Kwakers;
waerby nog enige stukken in een Aenhangzel komen, die ter bevestiginge of nadere
ophelderinge strekken. Zyn Eerwaerde deelt ons, met opzicht tot het een en ander,
een gezetter en naeuwkeuriger verslag, waerop men zich verlaten kan, mede, dan
men tot nog bezat; en vlecht hier en daer onder het zelve, by de opgave der gronden,
op welken de Kwakers hunne gevoelens en gedrag vestigen, zyne tegenbedenkingen
desaengaende; 't welk zyn Geschrift, by de voldoening der nieuwsgierigheid, des
te leerzamer maekt. - Hier te Lande is deze Gezintheid genoegzaem tot niet
geloopen; maer in Engeland komt, dezelve tot nog als een aenzienlyk Lichaem voor;
't welk maekt dat zy te meerder opmerkzaemheid vorderen, in de beschouwing der
verschillende Christlyke Genootschappen; waervan men zich enigermate een
uitgestrekter begrip kan vormen, als men 't oog slaet op de volgende beschryving,
welke de Eerwaerde Alberti ons van de inrigting van het Kwakers-genootschap
geeft.
‘Alle maanden, zegt hy, komen eenigen van elke Gemeente in een Graafschap,
eens of meermaalen, naar gelange de Gemeenten groot zyn, zamen. Vier of zes
Gemeenten, meerder niet, maaken zulk eene maandelyksche vergadering (monthly
meeting) uit: wanneer daarom veele Gemeenten in een Graafschap zyn; zo zyn 'er
ook meer, dan ééne van zulke maandelyksche Byeenkomsten. Deze zorgen voor
't onderhoud der armen, onderzoeken het gedrag van de leden hunner Gemeenten,
laaten zig een volledig en zeker verslag doen van de gebooren Kinderen; van die
zich in den Echt willen begeeven; van de begraavenissen; van het lyden en de
droevenissen hunner broederen; welk alles zy in orde brengen, en in
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de daartoe bestemde boeken optekenen; waaruit ze een uittrekzel maaken, en het
de vierendeeljaarige vergaderingen voorleggen.
Alle vierendeeljaaren naamlyk, komen de Voornaamsten van alle de maandlyksche
Vergaderingen uit een Graasschap zamen, het welk de vierendeeljaarige
Vergaderingen (quaterly meetings) worden genoemd. Hier worden nu zulke zaaken
afgehandeld, die van gewigt zyn, en voor de maandlyksche Vergaderingen te zwaar
waren. Alle de berichten van deze worden in orde gebragt, en een goed uittrekzel
uit dezelve wordt vervaardigd, om het de groote jaarlyksche Vergaderinge voor te
leggen.
Alle jaar wordt, te Londen, een algemeen Synode gehouden, in de Pinksterweek,
om dat dit de gelegendste tyd is, waarop Afgezondenen uit alle Landen, waar
Gemeenten der Kwakers worden gevonden, komen kunnen. Op deze groote en
talryke Vergadering word de toestand aller Gemeenten onderzogt, van welke zy de
zekerste berichten kunnen hebben. Zaaken, die het geheele Genootschap aangaan,
by voorbeeld, wanneer 'er onkosten moeten worden gedaan, waartoe de fondsen
moeten gemaakt worden; wanneer zy hunnen Koning, door een Addres, hunne
verpligting willen betuigen, het welk dan hier moet worden opgesteld; wanneer zy
hunnen Godsdienst moeten verdedigen, waartoe als dan een bekwaam Man, een
lid der Vergaderinge, verkozen wordt: wanneer zy hunne lydende Leden moeten
bystaan, en dergelyke zaaken meer, zyn de voorwerpen dezer Vergaderinge. Elk
Kwaker heeft vryheid dezelve by te woonen, en zyn gevoelen te uiten. En wat betreft
den Voorzitter, de Kwakers geeven voor, dat Christus alleen hun Voorzitter is; maar
toont hy zig by éénen of meerderen, dan hangen zy dien aan. - Alle voorvallen
worden door eenen, hier toe verkoozen, of zigzelven aangeevenden Schryver
opgetekend, en in de daartoe bestemde boeken opgeschreeven. Is men met alle
zaaken klaar; dan worden eenigen verkoozen, die een kort uittrekzel maaken uit
alles, wat voorgevallen is, het welk aan de vierendeeljaarige en maandelyksche
(*)
Vergaderingen gezonden wordt . Deze Vergadering wordt met

(*)

In het Aanhangzel heest onze Schryver zodanig eenen Brief van 't jaar 1747, tot een voorbeeld,
bygebragt. Men vind 'er onder anderen in, ene opgave der kosten, welken de Vrienden,
geduurende het verloopen jaer, wegens de Tienden en Kerkelyke inkomsten, geleden hadden.
De Somme beliep in Engeland en Walles 2733 Ponden en meer, en in Ierland 1552 Ponden
en meer, dus ruim 4285 ponden of 47000 Hollandsche Guldens. Dan deze Kosten zouden,
gelyk de Eerwaerde Alberti aenduid, zo hoog niet loopen, byaldien de Kwakers, (zo ze al die
belastigingen, gewetenshalve, oordeelen niet te mogen betalen,) zich wat handelbaerder in
dit geval aanstelden, en den Rechter veeltyds niet noodzaekten om geweld te gebruiken. Zy
laten zich namelyk, niet zelden, door den Kerkelyken, dien ze smaedlyk zyn eisch ontzegd
hebben, dagvaerden, en verschynen niet; waer door zy boven dat in boeten vervallen; zomtyds
laten zy zich, door hunne onwilligheid, deswegens in de gevangenis opsluiten, en de Rechter
moet den weg van geweld in. Vele Kerkelyken doen dit alles korter af. Zy beëdigen voor den
Rechter de somme, die de Kwaker hun verschuldigd is. En hierop geeft de Rechter een
gerechtsdienaar volmagt, voor zo veel de somme bedraegt, uit den winkel of de goederen
des schuldigen Kwakers weg te nemen. Deze verzet 'er zich wel niet tegen, (dat hem
vermoedelyk ook slecht bekomen zou,) maar zomtyds sluit hy vooraf alles toe; het welk den
Gerechtsdienaer noodzaekt geweld te gebruiken, waerby de Kwaker altyd meer verliest. ‘En
dewyl het, zegt onze Schryver, daarby niet altyd eerlyk toegaat; dewyl verder de onkosten,
vooral by de gesteldheid der Engelsche gerechten, vermenigvuldigd worden; dan moet het
ons niet bevreemden, wanneer men leest, dat een Kwaker, in plaats van vyf ponden, die hy
verpligt was te betaalen, zestig ponden verlooren hebbe. Maar wie ziet niet, dat hy 'er zelf de
oorzaak van is?’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

247
den Godsdienst begonnen en ook geeindigd. - Wy behoeven niet te erinneren, dat
deze gesteldheid van het Kwakers-genootschap van groote kloekheid getuige, en
dat deszelfs Stigter, de Vader der Kwakers, GEORGE FOX, zo dom niet is geweest,
als men hem doorgaande voorstelt. - Wanneer wy nu nog aanmerken, dat alles
geheim gehouden wordt, en, behalven het gemelde uittrekzel, niets, van het geen
op het Synode beslooten is, aan den dag komt; dan zal men zig niet verwonderen,
dat de Engelschen van de Kwakers zeggen, zy hadden een Gebied in het Gebied,
en konden, zoo ze wilden, daar ze allerwegen zyn verstrooid, veele dingen, ten
nadeele des Lands, onderneemen.
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Van de Goedheid en Wysheid Gods in de Natuur. Door Hendrik
Sander, Prof. aan de Illustre School te Karelsruhe, en Honorair Lid
des Genootschaps van Liefhebberen der Natuuronderzoekingen
te Berlyn. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.V.M. Az. Te Utrecht
by de Wed. J.v. Schoonhoven, en te Amsteldam, by A.D. Sellschap
en P. Huart, 1780. Behalven het Voorwerk 391 bladz. in gr. octavo.
Zy, die vermaak scheppen in eene Godsdienstige Natuurbeschouwing, dat is, met
andere woorden, gezegd, die zig, in hunne navorschingen van de Werken der
Natuure, niet slegts tot het beschouwen der Gewrogten bepaalen, maar 'er zig
tevens door tragten op te leiden ter verheerlykinge der eerste Oorzaak van dat alles,
zullen dit Geschrift van Professor Sander met eene leerryke vergenoeging kunnen
doorbladeren. Deeze oplettende Natuurbeschouwer, het oog slaande op Gods
Goedheid en Wysheid, in alles zo duidelyk doorstraalende, stelt ons desaangaande
eene reeks van bespiegelingen voor, in welken hy onze aandagt vestigt, zo op de
algemeene inrigting der Natuure, als op een aantal van byzonderheden; die allen
te zamen loopen, om ons met eene eerbiedige verwondering over Gods Goedheid
en Wysheid te vervullen. In de voordragt van dit alles toont hy eene uitgestrekte
beleezenheid en kundigheid nopens dit onderwerp, mitsgaders eene oordeelkundige
keuze in de menigte der voorwerpen, die zig aan hem opdoen: en in de wyze van
voorstellen bedient hy zig van eene taal en schikking, welke den ervaaren niet te
laag of te gemeen, en den minkundigen niet te verheven of te afgetrokken is; des
Leezers van verschillende bekwaamheden hieromtrent voldoening vinden; terwyl
ze 'er, op eene treffende manier, door genoopt worden, om den alwyzen en volmaakt
goeden Bestierder des Heelals, met een gevoelig harte, te eerbiedigen. - Men
oordeele hier van eenigermaate, uit het volgende gedeelte van des Hoogleeraars
opmerking, nopens den algemeenen zamenhang in de Natuur, waarin hy zig, onder
anderen, over de inrigting van de Land- en Waterryke oorden, en de schikking der
Aarde, aldus uitlaat.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

249
‘De land- en waterrijke oorden zijn voor de Menschen, Planten en Dieren, ongeacht
hunne schier ongelooflijke verscheidenheid, zoo bekwaam verdeeld, dat zij alle
overal voedzel en verblijf vinden. Waren alle bergen aan eene plaats, hoe veele
dampen, hoe veele wolken, hoe veel regen, had men daar niet? Was een gansch
waerelddeel enkel dal, zoo had men veele kruiden, maar echter geen metaalen,
geene steenen, geen groote stammen, en hoe veele verwoestingen zoude de wind
daar aanrigten, wanneer hij door geene bolwerken wierd te rug gehouden? Hoe
veele duizenden menschen zouden tot de dorste en smaaklooste dingen toevlugt
moeten nemen, wanneer 'er geen zeevissen tot ons kwamen? En hoe veele
menschen zouden, in eenen duuren tijd, van honger verteeren, wanneer de zee
hun niet voedde. Maar in die groote onafmeetelijke waterwaereld is nog nimmer
schaarsheid of gebrek ontstaan! Was de aarde overal even warm, of even koud,
was 'er geen afwisseling onder de laagen der aarde, zoo zoude 'er in lange zoo
veele dieren niet aanwezig zijn, en hoe klein waare niet het plantenrijk? Hoe veele
duizenden soorten van leevende wezens waaren 'er dan nimmer verscheenen?
Moesten wij onze Metaalen missen, van welke stosse zouden wij als dan onze
onontbeerbaare werktuigen vervaardigen? Waarmede zouden wij de boomen vellen?
de rotzen klooven? Scheepen en huizen bouwen? Hoe zouden wij over de aarde
meester worden? Hoe veele voordeelen in de maatschappij, hoe veele gemakken
zouden wij verliezen in den handel, wanneer wij waaren tegen waaren zouden
verruilen, en geene vaste, bruikbaare, zeldzaame, kostbaare, deelbaare stoffen tot
vergoeding van andere dingen konden leveren? Wilden wij de oppervlakte der aarde
losser, sponsieuzer hebben, dan zij is, zoo zouden wij met onze huizen, palleizen,
pakhuizen, magazijnen, en tuighuizen verzinken, het regenwater zou 'er te zeer
indringen, en de vastigheid der grondsteunen daar bij lijden; zoo zouden veele
Insekten de aarde moeten verlaaten, en wij zouden hun verlies rasch gevoelen; zoo
zouden de minste planten in de weeke grond vast blijven staan. De ondervinding
heeft geleerd, dat in 't voorjaar, wanneer de vorst uit de aarde trekt, de grond en
hoeksteenen, die ten minsten zoo diep niet onder de aarde liggen dat de vorst 'er
niet onder kankomen,
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beweegbaar en los worden. De groeven moeten derhalve voor de steenen ten
minsten een halve roede diep gegraven worden, wijl in koude landen de vorst zoo
diep indringen kan. Was de grond nog drooger, harder en vaster, hoe veel moeite
zouden wij dan moeten aanwenden, om dezelve te bewerken? Zou dan de
zagtdruppelende regen in dezelve kunnen indringen, of zou God alle de wetten,
naar welken zich de dampkring weêr van zijn waterdeelen ontlast, moeten
veranderen? Wie vindt iets in het onmeetbaar rijk der Natuur, dat nergens toe nut
is? Hoe veele oogmerken bereikt de Schepper niet door één eenigen boom! Het is
eene verzameling van gewassen die alle boven elkander staan, en met hun
verbaazend aantal eene zeer kleine ruimte beslaan. Van de onderste vezelen der
wortel tot de uiterste toppen der takken, is dezelve met kleine Insekten bezet. Zij
verdeelen zich als op denzelven, en bevolken alle reeten en sploeten. Aan den voet
der stam vindt men mos en paddestoelen. Tot de duizenden knoppen, die dikwijls
een kleine boom heeft, is een groote menigte sappen noodig, daar toe schiet hij
diepe wortelen, en zuigt daar, waar de kleine planten niet konnen indringen, die
alleen de bovenste zwarte aarde beslaan, zijn voedzel. Alle zijne takken worden in
't voorjaar met loof bedekt, op dat door deeze duizenden van zuigopeningen nog
een aanmerkelijker voorraad van voedende sappen opgetrokken worde. Het aantal
bladeren, die te samen genomen een ongelooflyke uitgebreidheid beslaan, dienen
te gelijk, om de daar onder staande laager gewassen tegen de middag hitte te
beschermen, in die verkwikkelijke schaduwe zoeken de dieren verkoeling, en hun
leger, en zekere rust voor hunne jongen; en wie weet niet dat het zelfs voor den
mensch, voor den reiziger en zich oefenende, voor den vorst en daglooner, voor
den jongeling en de tedere van het beminnelijk geslacht een der zoetste genoegens
is, in de stille schaduwe eener eike, olm, of lindeboom, onder het natuurlijk gewelf
van het zagte groen, midden in den balsemenden geur der schoonste bloemen, in
't gezigt van een voorbijschietenden stroom, aan de hand van een medegevoelig
mensch, of alleen, met een harte dat geopend is om de schoone voorwerpen, de
werken Gods, de pracht der Natuur te beschouwen, en in dien draag van gevoel,
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bij het zwellen der ziele, het oog vol dankbaare traanen, met bevende lippen ten
hemel op te heffen, en Gods overalstroomende Goedheid aan ons en zijne ontelbaare
schepselen, stilzwijgend te gevoelen! Door even deeze kunstig gewerkte bladen
waassemt de boom bestendig van alle zijden uit, en deeze fijne onzigtbaare regen
bevogtigd onbemerkt de om hem staande gewassen. Aan den stam, in de hoeken
der armen en takken draagt hij het gebroed van veele kleine gevleugelde en
ongevleugelde dieren, de vogelen vertrouwen hem hunne nesten, en gebruiken de
digt belommerde takken voor hun Concert zaal, en geeven zich op dit meesterstuk
der natuur over, aan het verrukkend genot eener eerlijke liefde. Nestelden zij op de
vlakke grond, zoo zouden de meeste eieren van de menschen vertreden, van de
vossen verslonden, en van den regen en daauw koud worden, de ouden zouden
alle oogenblikken in het broeden gestoort worden, en de weinige jongen, die nog
voordkwamen zouden slechts eenen dag in 't leven blijven. Intusschen bereid de
Natuur aan deeze trotse gebouwen, dien de winden slechts zelden omwerpen, en
geene der roofdieren plunderen kunnen, veele duizenden bloeizems - En niets haalt
bij de pracht des TULPENBOOMS, die mijne medeburgeren in den schoonen lusthof
van onzen Vorst reeds dikwijls bewonderd hebben! - Het tedere weefzel der bloemen
valt af, en laat lijviger vrugten, bessen of kernen in een onbeschrijflijke menigte
agter. Door de hoogte, die de natuur hen gegeeven heeft, verstrooit de wind dezelve,
en de vogels zelve brengen dikwijls de zaaden daar van in andere streeken, en
voeren van daar weder andere gewassen over naar hunne wooningen. De ontelbaare
haarbuisjens veranderen hoe meer de boom, tot zijn middelste tijd naderd, in vast
en hard hout, en wanneer ons de natuur niet zoo veel sterke lange boomen zoo
goed koop gaf, waarmede zouden wij zoo veele natuurlijke en gemaakte behoeften
vervullen? Zelfs de bast dient den Looleren ter bereiding van het leder, men haalt
van denzelven de Sumak, om het leder te verwen, als ook de teer en harst, daar
men pek, zegellak, en zo veel andere dingen van maakt; kopal en bernsteen vloeijen
uit de boomen, de zoete sappen, die uit de bladeren zweeten, maaken, dat de
mieren op en van dezelven afloopen; uit de Berken tapt
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men bovendien een soort van goed water; van den Kurkboom draagen wij de bast
onder den sukkelenden voet; het Manchesterhout op Jamaica levert eene netvormige
schors, die naar kanten zweemt, en even zoo gebruikt wordt. - Wie onzer zou,
wanneer hij bij het plan der waereld tot raadgever was gebruikt, zoo veele oogmerken
in éénen boom vereenigd hebben? En hoe veele millioenen boomen staan 'er niet
op den aardbodem? Hoe veele duizenden verrotten alle jaaren, worden omgehouwen
en verbruikt?’.

Verzameling van onuitgegeevene Stukken, tot opheldering der
Vaderlandsche Historie, opgezogt, byeengebragt en met eenige
aanmerkingen opgehelderd, door Mr. P. Bondam, Prof. in de
Rechten te Utrecht en Historieschryver van Gelderland. Tweede
Deel. Te Utrecht by B. Wild, 1779. Behalven het Voorbericht en
den Inhoud 388 bladz. in gr. octavo.
Zy, die de leerzaame nuttigheid deezer Verzamelinge, zo ten opzigte van de
byeengebragte Papieren zelven, als der nevensgaande oordeelkundige
aanmerkingen, nopens verscheiden byzonderheden, uit het doorbladeren van 't
eerste Deel hebben leeren kennen, zullen ongetwyfeld den inhoud van dit tweede
Deel met geen minder genoegen naspooren. Men zal terstond gewaar worden, dat
het insgelyks beantwoordt, aan 't geen wy, nopens het pryzenswaardige oogmerk,
(*)
en de loflyke manier van uitvoering deezes Werks, onlangs gezegd hebben ; en
de Lief hebbers onzer Vaderlandsche Geschiedenissen zullen 'er verscheiden
Stukken in ontmoeten, waarvan ze met vrugt gebruik kunnen maaken, 't zy ter
ophelderinge of ter nadere bevestiginge van deeze en geene opmerkzaame
voorvallen. De Hoogleeraar, zig, in 't voorige Deel, tot de Papieren van het jaar 1576
bepaald hebbende, maakt in deezen een aanvang van het mededeelen der Stukken,
die hem, met betrekking tot het jaar 1577, ter hand gekomen zyn; en het thans
afgegeeven loopt van den eersten January, tot aan den zes-

(*)

Zie Algem. Vad. Letteroef. I.D. bl. 452, 453.
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en-twintigsten Juny. Het meerendeel der Papieren, daar in vervat, is betrekkelyk tot
de onderhandelingen der Staaten, met, of in betrekking, tot Don Jan; en derzelver
aanhoudende poogingen, ten einde de listige aanslagen van dien Landvoogd tegen
te gaan; vooral te bewerken dat men ontslaagen mogte worden van de Spaansche
bezettingen; en niet te rusten voor dat Don Jan de Spaansche krygsmagt het Land
daadlyk deed ruimen; of anders te besluiten om hem kragtdaadig tegenstand te
bieden. Een aantal van Stukken, daartoe behoorende, zo van de Staaten in 't
algemeen, en van deeze of geene Gewesten, en Steden in dezelven in 't byzonder;
als van Don Jan en Prins Willem, mitsgaders van anderen, die voornaamlyk de hand
in dit werk hadden; strekt hier ter nadere verklaaringe of versterking der berigten
onzer Geschiedschryveren, nopens het voorgevallene in die dagen. Behalven de
Papieren tot dit onderwerp betrekkelyk, ontmoeten we hier ook de tot nog, zo veel
wy weeten, onuitgegeeven Forme van Eed, door de Algemeene Staaten, in navolging
van die van Holland en Zeeland, voor die geenen, welken, uit hoofde der Gentsche
bevreediginge, weder in de Nederlanden komen; met het nevensgaande Berigtschrift
der voorsz. Staten aan die van Arnhem. En voorts doet ons de Hoogleeraar, in zyne
nevensgaande ophelderende aantekeningen, tevens hier en daar opmerken, hoe
'er zig nu en dan voetspooren vertoonen, welken doen blyken, dat veelen,
(overeenkomstig met het geen zyn Ed. desaangaande in 't voorige Deel te berde
(*)
gebragt heeft ,) nog steeds oplettend bleeven, op het bereiden der gemoederen,
(†)
tot het aangaan van een naauwer Verbond tusschen de nabuurige Gewesten . -

(*)
(†)

Ald. bl. 453-456.
Men bespeurt dit, naar des Hoogleeraars aantekening, vry duidelyk, in eene opgave der
Poincten om daarover op de Quartiersvergaderingen van Gelderland te beraadslagen,
getekend 16 Januarij 77. Onder deezen wordt ook gewag gemaakt van het verzoeken van
een wider volmacht voor de Gedeputeerden, om met andere naebuer Heeren und Vrunden,
tot waelvaert van den Lande, te communiceren; en voorgeslaagen, of het niet raadzaam zou
zyn, met de Naebuerlanden ende vrunden, 't zy dan die van UTRECHT, OVERYSSEL, VRIESLANT,
GRONINGEN, und ANDERE, goede correspondic te holden, und de een den anderen te helpen
in de aenliggende nooden.
‘Uit dit voorstel van beraadslagingen, zegt de Hoogleeraar, kan men, onzes bedunkens, niet
onduidelyk zien, dat de Gedeputeerden reeds overtuigd waren van de nuttigheid en
noodzakelykheid, om zig met de nabuurige Gewesten in een nader Correspondentie of
Verbond, tot onderlinge hulp, te begeeven. Men had reeds wel te vooren eenige openinge
gehad ende gekreegen, tot het aangaan van eene zodanige onderlinge verbintenis; men had
ook reeds eenige onderhandelingen dienaangaande met eenige der Nabuuren onderhouden,
gelyk ik voorheen getoond heb. Doch die onderhandelingen schynen voor als nog heimelyk
voortgezet, en geen onderwerp van overweeging geweest te zyn, ter volle Staatsvergadering
der Quartieren. Dewyl nu de Commissie, waarop de Landschaps Gedeputeerden waren
aangesteld, zig tot zulke onderhandelingen niet uitstrekte, hebben dezelve gemeend by
deezen dit Stuk ter overweeginge aan de Staaten te moeten voorstellen. Ook vinden wy
vervolgens, dat het Quartier van Veluwe, op den 23 January daaraanvolgende, goed gevonden
heeft, hier op de volgende Resolutie te neemen.
Alsoe die jetzige ellendige gestalte dezer Landen eyscht ende forderrt, dat guede
Correspondentie mytten Naebuerheren ende Landen gehalden, ende mytten selven
communiciert wurde tott gemeiner wolfaerrt, let sich die Landtschap van Vel wen gefallen,
dat men daer toe der Deputierden volmacht sall behoeren thoe doen extendiren, und tghene
algereetz gedaen (inhaltz des verbaels und schriften, daervan verlesen worden) ratificieren;
doch mydt den aenhanck, dat die Gedeputierden in gewichtige schware saecken mytten
Naebuerheren und Landen nyet sullen mogen inwylligen, handelen ende concludieren, dan
op behaegen der Landtschap, ende report aan derselver, - enz.’
‘Men mag dit weder aenmerken, als een verderen stap, waardoor het aangaan van een nader
Verbond tusschen de Nabuurige Gewesten even als voorbereid is geworden.’
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Tot een staal, uit de bovengemelde Stukken, raakende Don Jan, om den Leezer
deswegens nog iets voor te draagen, diene het volgende gedeelte eener
Remonstrantie, in den jaare 1577 geschreeven, op 't stuck van de tegenwoordige
troublen, met advertissement, wat voet men behoort te nemen; waar uit men ziet,
welke gegronde redenen 'er waren, om den Landvoogd, niet tegenstaande alle zyne
mooie woorden, te wantrouwen; waaromtrent deeze Remonstrant zig zeer hartlyk
uitdrukt.
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Met den aanvang van dit Papier toont deszelfs Opsteller, hoe men, uit de inzigten
en maatregelen van 't Spaansche Hof; mitsgaders uit het gedrag door Don Jan van
den beginne af gehouden, en nog agtervolgd; als mede uit den inhoud van eenige
ontdekte brieven, zo van zyne Majesteit als van Don Jan, ontegenzeglyk genoeg
kan opmaaken, dat men, wat 'er ook voorgegeeven en ingeboezemd moge worden,
niets anders bedoelt, dan wraak te neemen over het voorgevallen, door een straffen
en geweldigen oorlog, ter volkomener vestiginge der Dwingelandye, hier te Lande.
't Staat des by hem vast, dat Don Jan, met de daartoe noodige Instructie, voorzien
zy; en dat zyne tegenwoordige bedoeling alleen is, tyd te winnen, de Staaten in
suspensie te houden, en te procureeren eenig verstand met zommigen, om des te
beter te effectueeren zyn voorneemen, naar de Instructic, die hy by hem mag hebben.
En daarop vervolgt hy aldus:
‘Insulcker voegen, dat men niet goets en is verwachtende van de woorden en de
beloften by Don Jan gedaen, maar eer gehele oorloge, tot dewelcke moet versien
worden in tyts met behoorlike remedien, die myn Heeren nae d'exigentie van der
saken zullen bevinden te behooren.
Considererende niettemin alle saken, ooc de meeste van de principaelste stercten
in handen zynde van de Staten, ende daer mede de vyerige deliberatie van den
Spaenjarden te verjagen, men moet geloven, dat Don Jan hem niet en sal willen
verclaren, noch soo haest openlyc oorloge te voeren, tegen de Staten, maer sal
alle middelen soecken om hem te onderhouden, soo hy tot noch toe gedaen heeft,
met schoone woorden, doende hun verstaen, dat hy van meinige is, de Spaenjarden
te doen vertrecken, ende dat van gelycken de intentie van syne Mat. sulck is, gelyc
hy alrede gedaen heeft, sonder nochtans jeet te volbrengen, ende ooc dat hy
daerentusschen de Staten sal meynen te stellen in dissentie, ende die te verblinden,
om geen verder gereetschap van oorloge te maken, hem stere makende niettemin
op synder syden met alle mogelyke middelen.
't Welc genoeg betoonen de pointen, die hy den Gedeputierden van de Staten,
lestmael vergadert zynde tot Namen, voorgehouden heeft, gemerct dat (zynde van
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meyninge of last hebbende de Spaenjarden te doen vertrecken) hy behoorde terstont
't selfde te volbrengen, soo haest als de Gedeputierden gecomen waren, wesende
ooc versekert van andere twee pointen, van de welcke hy te voren difficulteit hadde
gemaect, sonder dat eenichsins hy begeerde te veranderen den eersten begonsten
treyn, ende genomen met myn Heeren de Commissarissen lestmael gesonden tot
Luxenborch, noch ooc de sake te stellen in nieuwe swaricheit, versoeckende vooral
wacht ende Overste derselver metten gyselaers, sonder principaelen jeets te
resolveren, alles om de saken op nieus te tarderen, ende den Staten te abuseren.
Voorts procederende ter goeder trouwen, ende willende hebben eenige wacht
van Staten Volck, en was niet van noode sulcken Hoost te begeren, oft alsulcken
Volck, als hy begeert heeft, myn Heer van Hierges ende syn volck: Dan overmits
hy in dese sake vertooninge doet hem den Staten oft hun Volck te betrouwen,
behoorde hem te stellen in hunne discretie ende tenemen sulcken volk ende Overste
voor zyn wacht, als de Staten hem souden willen geven, te meer de voorsz. Staten
van te voren hem geweigerd hadden den selven Heere Hierges; ofte ten minsten
van dat point voldaan wesende, hy en behoordt geene gyselaers te versoecken,
ofte ingeval hy die begeerde (also dit point eenigchsins alleen was verdrachlyc) hy
behooren hem gantsch gedeporteert te hebben van 't kiesen van de wacht, gemerct
dat by de gyselaers alleen, Personen van groeter qualiteit, hy hem behoorde te
contenteren, aengaende de versekeringe van syn persoon, hoewel nochtans dat
d'een noch d'ander van geenen noode en was, ten zy dat hy procedierde ter goeder
trouwen.
In sulcker voegen, dat men uit de voornoemde poineten anders niet en can rapen,
dan alleenlye dat Don Jan moet hebben een vast betrouwen, dat hy metten Heere
Hierges grootlyc meinde syn profyt te doen, gelyc hy ooc sekerlyc soude doen, hem
houdende voor syn deel met 3000 oude Soldaten in eene van de principaelste Stadt
van Brabant, ooc van Mechelen, dewelcke by sulcken middel soude winnen sonder
stoot of slach, alwaer de Spaenjarden met alle hunne macht souden genoech te
doen hebben om die te crygen, ende wesende boven dien veltmeester (gelyc hy
zyn soude deur mid-
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del van de Spaensche lichte peerden ende andere ruyteren, die hy gerect heeft) hy
soude ooc lichtelyc synen voet binnen dese Stadt van Brussel crygen, 't welck syn
principale buyt behoort te zyn. Ende dat geschiet zynde (waervan onse Heere Godt
u wil bewaren,) hy soude sonder faute corts wel verhopen meister te zyn van den
meesten deel van de andere Steden ende Stercten, ten minsten van de gene die
geconstitueert zyn uit Hollant ende Zeelant.
Ende al eer soo verre te comen, soude sulcken schade op 't Landt doen, sulex
dat der Staten Geconfedereerde qualyc mogelyc zyn soude hem te resisteren by
faulte van gelde, 't welc tegenwoordig quaet om crygen is; ende also soude het al
comen te failleren, 't welc ten eeuwigen dage soude beclaechlyk wesen. Ofte indien
hy niet en tendiert directement tot dese proye, en dat men geen perikel en waer
verwachtende van myn Heer van Hierges, soo men mochte geloven, soo moet men
verstaen dit point voorgeworpen te hebben, om eene nieuwe dilayinge, wetende
dat de Heer van Hierges soude veel tyts behoeven, eer hy gereet soude zyn, om
met syn volck te trecken, om dieswille hy die ter hand en heeft, noch ooc betaelt en
zyn. Ende dat ooc tot dien einde men behoorde eerst ende vooral te communiceren
metten selven Heer Hierges, meynende daerentusschen de Staten te slaen, soo
men verstaet, dat hy hem alrede zoude gevanteert hebben; wesende alle de voorn.
argumenten soo notlyc ende evident, dat de gene die niet en siet, ofte en merct,
dat Don Jan procediert ter quader trouwen (sprekende vrylyck) die is blindt van
verstande, ende en zal niet wys zyn, dan als 't calf verdroncken is.
Sonder dat de versekeringe, die by Don Jan den Gedeputierden met schoone
woorden oft eedt gedaen zyn, eenichsins behooren te moveren, te weten van syn
geloften te volbrengen, ende ter goeder trouwen te procederen; gemerct dat het is
eene gewoonlike costume van de Princen, tracterende met hunne subjecten,
gealtereert van appointemente, hunne geloften niet te observeren, hoe groot ende
vast dat sy syn, naedemael sy de bovenhandt hebben geeregen van hunne saken,
gelyc deselve Don Jan alrede wel betoont heeft, niet alleenlye in 't Conincryck van
Grenade (eenen iegeliken be-
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kent) maer ooc, (gelyc men secht) daerna in 't eylandt van Sardayne, hun fonderende
de Princen aengaende dit point op [de woorden] van Julius Caesar, Si jus violandum
est, imperii causa violandum: wordt daer by ooc gevoecht den ordinaris regel, quod
Haereticis non sit servanda fides, dewelcke de Spaenjarden sonder twyvel souden
willen appliceren op ons in 't generael, om getractiert te hebben ende noch verstande
metten Prince van Orangnien te houden, volgende nochtans de Pacificatie alrede
gemaect. Men mach ooc presupposeren, dan Don Jan, ter begeerte van die van
den Rade ende Inquisitie van Spaenien, om de subtylheit wille, voor syn vertreck
gedaen sal hebben eenen eed ter contrarien, by denwelcken den lesten, die hy
alhier soude mogen doen, van geender weerden en soude zyn, gelyk men leest
van Carles den VIII, Coninck van Vrancryck, die gesworen hebbende der Florentinen
in hunne handen wederom te geven de Stad van Pisa, excusierde hem naderhandt,
dat hy te voren die van Pise gesworen hadden te houden in liberteyt tegen de
Florentinen, soo dat vermaent Joncker Fransen Guichiardin in den 2 boeck van de
Historien van Italien, 't welc ooc soude mogen geverwt worden door de rechte
Canonem, seggende, Quod juramentum contrarium priori non teneat, quasi
infirmatum per prius, sulcx datter anders niet en is, dan den Spaenjard doet comen
tot syn voornemen in geval van dominatie.
Daerom om te schouwen alle periculen, ende suyverlyc te procederen, gemerct
de sake soo veel niet en importeert, ende dat de Spaenjarden (wesende in het
middel van den Lande) ons wercx genoech geven, sonder ons te stellen in andere
swaricheit oft vorder perikel soo apparent, dunct my onder correctie, dat myn Heren
sullen seer wel doen te veranderen dese leste resolutie met Don Jan genomen,
ende den eersten voet te hernemen, te weten, dat voor al hy doe vertrecken metter
daet den Spaenjarden, ende de Stercten, ende Steden, die sy houden, te stellen in
de handen van de Staten, ende dat gedaen synde, men sal hem ontvangen met
sulcke goede ende stercke capitulatien, nochthans al waer 't dat hy anders wilde
procederen dan goet, geene occasie en hebbe noch macht, om te executieren,
ende voor te houden eenige saken, den Staten ende privilegien
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van den Lande schadelyc ende contrarierende. Want andersins het quaet, dat wy
hebben willen schouwen, zoude nu wederom comen met dobbel betalinge ende
gehele ende leste bederfnisse.
Ende om hem te excuseren de Staten oft hunne Gedeputierden van 't gene, dat
(*)
zy alrede Don Jan zouden geaccordiert hebben de poincten, by hem lestmael
voorgeleit; sy sullen mogen praetexeren het gebroken bystand, 't welc de
Spaenjarden gedaen hadden, willende nemen de stercte van Tolhuis ende andere
daer omtrent; ende daer mede apprehensie van den Grave van Arenberch gedaen
by het Staten volck ten selven tyde. Ende dat daerom de Gedeputierde, hun vindende
als dan by Don Johan, souden van sin geweest zyn, de voorz conditien te
amplecteren, ende de selfste te teikenen, deur vreese van gevangen te worden,
soo verre zy anders niet gedaen en hadden. Ooc soude men mogen praetexeren,
dat sommige van de gyselaers niet wel te passe en waren, om hun te transporteren
ter plaetsen daar hy hun begeerde. Ende men solde ooc wel mogen versoecken,
dat de Bisschop van Luyck eenige gyselaers alhier in plaetse van de andere soude
senden, gemerct dat men

(*)

Het is, by mangel van aanwyzing, niet zeker te melden, door wien, en bepaaldlyk wanneer,
in 't jaar 1577, deeze Remonstrantie opgesteld zy; dan de Hoogleeraar gist niet ongegrond,
dat dezelve door een of ander lid der Vergaderinge van de Algemeene Staaten op het papier
gebragt, en voor zyn Advys ingeleverd zal zyn, wanneer men ter algemeene Staatsvergadering
raadpleegde, hoe zig, ten opzigte van de onderhandelingen met Don Jan, verder te gedraagen.
Vermoedlyk zal dit Advys, vervolgt hy, door andere Leden overgenomen en afgeschreven
zyn, om het aan de Staaten hunner Gewesten, tot derzelver narigt, over te zenden. En het
hier opgemelde, nopens de pointen Don Jan alrede geaccordiert, maakt den Hoogleeraar
vry sterk om het inleveren deezer Remonstrantie tot het begin van January des jaars 1577
te brengen. ‘BOR, zegt hy, verhaalt ons B.X. bl. 770. dat wel de Gedeputeerden der Staaten
met Don Jan tot Marche eenige Capitulatie gemaakt hebben; maar dat dezelve by de Staaten
Generaal den 9 Januarii is gedesavoyeert, en voor nul en van geender waerde verklaert en
wederroepen geworden. Het is overzulks meer dan waarschynlyk, dat deeze Remonstrantie
toen ontworpen en ingeleverd zy, om de Staaten tot zodanige verklaring, en besluit, over te
halen.’
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noch niet versekert en was, van weleke syde het soude mogen houden; ende dat
eesserende de Keyser uit syn autoriteit soude mogen bevelen, dat de Bisschop
desel ve gevangen zoude blyven houden, als wesende Prinse subject den Rycke;
in het welek de voorn. Staten ooe souden behooren min swaricheyt te maken,
gemeret dat Don Johan alrede tegen hun gebruyet heeft van soo vele oste gelycke
pretexten, dan te verwachten eenige inconvenienten, 't welek hier naemals niet om
beteren en soude zyn.’
Voorts hebben wy, nopens dit tweede Stuk deezer Verzamelinge, nog te melden,
dat het zelve, grootlyks, als gezegd is, gaande over het voorgevallen met Don Jan,
wel byzonder een aantal van Stukken behelst, die strekken ter ophelderinge van
de Utrechtsche Geschiedenissen in deze dagen; inzonderheid nopens de
bemagtiging van het Kasteel Vredenburg, en de daaropgevolgde uitdryving der
vreemde bezetting; 't welk des Prinsen oogmerk, om die Provincie, door 't geeven
van Satisfactie, weder onder zyn Stadhouderschap te brengen, ten laatste met den
gewenschten uitslag begunstigde.

Vervolg van Papieren over de Drostendiensten in Overyssel, en 't
daaromtrent voorgevallen met Jonkheer J. Derk v.d. Capellen,
Heer van den Pol.
Een tweede vervolg op het Geschrift, getyteld: Regent, behelst de gewisselde
Papieren, tusschen Ridderschap en Steden, de Staaten van Overyssel, ter eener,
en Jr. van der Capellen ter andere zyde, zedert 19 October tot 3 December 1779;
dienende om de verzameling der Authentieke Stukken, tot de Overysselsche
Handelingen, in dit geval behoorende, verder te voltrekken. Voorts zyn ons ter hand
gekomen, Vrypostige Aanmerkingen over het Antwoord aan den Heer uit Twenth,
door een Koopman en.... in Deventer. De Antwoordschryver wordt in deeze
Aanmerkingen, (en hy schynt het verdiend te hebben,) vry scherp behandeld,
mitsgaders ernstig gewaarschuwd, om voortaan omzigtiger te zyn, zo hy zig niet
gaarne gevoeliger op de kneukels wil laaten kloppen.
Wat het weezenlyke van deeze Aanmerkingen betreft, dezelven gaan hoofdzaaklyk
over de twee stellingen, welken de Antwoordschryver ondernomen had te bewyzen.
‘1. Dat de twee ordinaris Drostendiensten, die als nog van den Landman in
OVERYSSEL verrigt worden, door der Staaten Resolutie van den 18 Maart 1631. niet
zyn ingetrokken. En 2. dat, schoon zulks gebeurd
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mogte zyn, derzelver afschaffing, zoo als die toen geschied is, voor geen Charter,
of Vrybrief, kan gehouden worden.’ Het een en ander point wordt hier ten bondigste
wederlegd; zelfs op de eigen gronden van den Antwoordschryver; toegestaan zynde,
(het geen egter aan merkelyke tegenspraak onderworpen is,) dat de Drostendiensten,
aangemerkt als pligten, ook voor het jaar 1631, immer op een wettig regt van de
Boeren gevorderd hebben kunnen worden. - Voorts dienen deeze Aanmerkingen
ter ontvouwinge van de ongegrondheid, of zelfs ongerymdheid, van deeze en geene
byzondere redeneeringen of stellige betuigingen des Antwoordschryvers; en ten la
tste verledigt zig de Autheur tot eene soort van verdeediging des Characters van
Jr. van der Capellen; tegen de haatlyke asschetsing, die de Antwoordschryver van
't zelve, op eene hoonende wyze, gemaald heeft. Het gantsche beloop dient, om
ons te bevestigen in het denkbeeld des Autheurs, dat de Antwoordschryver de man
niet is, die met vrucht gebruikt kan worden, om de wettigheid der Drostendiensten
te verdeedigen. ‘Zyn 'er,’ zegt hy daarom, niet ten onregte, by 't maaken deezer
Aanmerkingen, ‘Zyn 'er onder de Heeren Drosten, met welker kennis dit antwoord
werdt opgesteld en in 't licht gegeeven; waarlyk deeze gingen in het uitkippen van
den verdeediger hunner zaake niet zeer beraaden te werk. Anders zyn de Drosten
eenigzins te beklaagen, dat hunne belangen in zoo slechte handen ter bezorginge
zyn gevallen.’
Een ander Geschrift, onder den titel, Regtsgeleerde Oudheidskundige Proeve
over den oorsprong der Drostendiensten in Overyssel, door A.E.J. strekt, om te
toonen, dat de Drostendiensten, in 't jaar 1631 afgescheft, en laater weder ingevoerd,
gansch geenen grond in 't oude Landregt hebben, en op geene wettige wyze in
gebruik gekomen zyn. De Schryver der bovengemelde Aanmerkingen was, gelyk
we eenigzins aangeduid hebben, mede van dat gevoelen, doch wilde 'er opzetlyk
niet op staan blyven. En Jr. van der Capellen heeft het zelve, in zyne den 19 October
1779 ingeleverde Memorie, reeds beknoptlyk voorgesteld; beweerende, dat, uit het
door hem bygebragte, ten klaarste hlykt, ‘dat alle die diensten, gratuiteiten,
vereeringen, of wat de Heeren Drosten, onder die of andere benamingen, weleer
mogten getrokken ofte genooten hebben, nooit anders dan tegen de stelligste wetten
ingedrongen misbruiken zijn geweest; dat zij Heeren, bijgevolge in 1631 van dit
alles asstaende, niet kunnen gezegd worden eene opoffering van wel en wettig
bezetene voordeelen aen hunne ampten verknogt, gedaen te hebben; neen maer,
dat Ridderschap en Steden toen eeniglijk alles wederom op den ouden voet hebben
zoeken te brengen; de reeds ingewortelde misbruiken, zo veel de aert der nieuwe
Regeeringsform, daer de Heeren Drosten natuurlijkerwijze vrij meer invloeds in
hadden dan in de voorige, toeliet, te weeten, en de goede
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Ingezetenen des platten Lands onzer Provincie, ware 't mogelijk in dien staet van
vrijheid en onashanglijkheid te herstellen, dien ze onder voorige Landsheeren onder een KAREL, - zelfs onder een PHILIPS, dien men om zijne dwinglandij heeft
moeten verjaegen, steeds hadden mogen genieten.’ - Deeze stelling, in die Memorie,
kortlyk met de hoofdzaaklyke bewyzen onder 't oog gebragt, wordt in deeze Proeve
breeder ontvouwd, met eene onderscheidenlyke verklaaring, van de diensten, welken
oudtyds in Overyssel plaats hadden; waar toe dezelven strekten en hoe ze bepaald
waren, wie, en hoe iemand, gerechtigd was om dezelven te eischen; mitsgaders
welke persoonen, en in hoeverre dezulken, tot die diensten verpligt waren. - Onze
Regtsgeleerde Schryver behandelt dit onderwerp, op zodanig eene wyze, dat zyne
aanmerkingen, niet slegts met betrekkinge tot Overyssel, maar ook met opzigte tot
deeze soort van diensten in andere Gewesten, te stade kunnen komen; voor zo
verre ze aan verscheiden byzonderheden en spreekwyzen, in de oude Landregten,
zo hier als elders gebruikelyk, licht byzetten; 't welk deeze Proeve, zelfs buiten het
bepaalde Stuk in quaestie, leezenswaardig maakt. En nopens dat Stuk zelve loopt
alles zeer duidelyk te zamen, om te toonen, dat 'er oudtyds wel Landsdiensten, die
men den Lande, en Heerendiensten, welken men den Grondheeren verschuldigd
was, plaats hadden, maar geen geregtlyke of gewettigde Drostendiensten; ja dat
men in vroeger dagen meermaals gewaakt heeft tegen alle inkruipende eischen of
afvorderingen van die natuur van de Landzaaten; die ook bovenal ten kragtigste
tegengegaan zyn, in het jaar 1631, door de verhooging van de Tractementen der
Drosten, onder die voorwaarde, ‘dat zij ALLE hunne voordeelen welëer voor DIENSTEN,
GRATUITEITEN, VEREERINGEN, ofte onder WAT NAME het zoude mogen wezen, getrokken
en genooten, ten EENEMAAL zullen afstaan en verlaaten, en NIETS mogen genieten.
‘Het eenigst, zegt daarom de Opsteller deezer Proeve, ten besluite, dat men zou
kunnen denken, 't welk aan de tegenwoordige Drostendiensten in OVERYSSEL eenigen
schijn van wettigheid kon geeven, zal dus in de bekende Resolutien, waarbij de
Drostendiensten wederom ingevoerd zijn, moeten gezogt worden. Doch wat men,
behoudens den verschuldigden eerbied voor 's Lands Staaten, van dezelve en haare
wetgevende magt te denken hebbe, is ons door de HEEREN van ZWOLLE en de
GEZWOOREN GEMEENTE van DEVENTER, Mannen door de goede Vorozienigheid tot
heil onzer Provincie verwekt en bezield, te wel geleerd, dan dat ik mij daarover
zoude behooren uit te laaten. Ik zal daar geene aanmerkingen over maaken, om
niet in het haatlijke te treeden. Dit beooge ik niet door mijn schrijven, maar alleen,
dat recht en gerechtigheid, in een land van Vrijheid en Justitie, zonder aanzien van
persoonen, moge worden gehandhaafd.
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Droomen van eenen Menschenvriend, uit het Hoogduitsch van
den Heere Isaak Iselin, Doctor in de Rechten en Raadsschryver te
Bazel. Met Aanmerkingen voorzien, in 's Gravenhage by Isaac van
Cleef, 1780. 531 bl. in gr. 8vo.
Noch in het Voorberigt van den Hoogduitschen Schryver, noch in het Werk zelve,
hebben wy iets kunnen vinden, van waar dit Werk, onder den tytel van Droomen,
voorkomt. Doch tot deeze keuze zal de Opsteller zeker zyne reden gehad hebben:
na dezelve te gissen zou vrugtlooze arbeid weezen: en zal het meer op den Inhoud
dan op den Tytel aankomen, - de Inhoud, die ons den Heer ISELIN als een
rechtschappen Menschenvriend doet kennen.
‘De betragting over het geluk, het welk het verband en de betrekking der
Maatschappy aan den Mensch kan doen genieten, maakte,’ gelyk hy berigt, ‘van
zyne jongste jaaren af, het streelendst voorwerp en het uitmuntendst gedeelte van
zyn genoegen uit. Alle Schryvers daar over doorlas hy met greetigheid. En meende
dat alles, wat op dit stuk gezegd kon worden, reeds gezegd was, wanneer een zeer
bekwaam Man hem met eenige der voornaamste Autheuren, onder de zogenaamde
Fransche Oeconomisten, bekend maakte. De duisterheid deezer Schriften
wederhieldt hem nogthans lang, aan de daar in vervatte waarheden billyk recht te
verleenen; of, om beter te zeggen, die duisterheid verhinderde hem lang, dezelve
te kunnen begrypen. De drift, waar mede eenige voorstanders deezer waarheden
de ontdekkingen hunner Leeraars aanpreezen, scheen hem toe meer naar ydele
grootspraak te zweemen, dan naar den wezenlyken pryswaardigen yver, welke
edeldenkende geesten bezielt, voor de waarheden, welker kennis zy tot het waar
geluk van het Menschlyk geslacht noodzaaklyk vorderen.
Tot zyn geluk, egter, vielen hem, eenige jaaren laater, de Ephémérides du Citoyen
in handen. Hy vondt de daar in verhandelde deelen der Huishoudelyke kennis zoo
klaar, zoo bondig, en met het gevoel van zyn hart zo overeenstemmend, dat hy
terstond het besluit nam, de gronden, op welke de Schryvers der Ephémérides
beweerden hunne stellingen gebouwd te hebben, nogmaals te onderzoeken, en
werd by dit op nieuws herhaald onderzoek gewaar, dat hem het zelfde wedervaaren
was, wat aan alle de tegenstreeveren derzelven schynt wedervaaren te zyn, te
weeten: dat hy voorheen eenen geheel anderen zin daar aan gegeeven hadt, dan
die was, welke zy wezenlyk bevatteden. Zoo ras nu de wolken verdreeven waren,
welke hem verhinderd hadden, de leeringen deezer wyze Mannen in heur waar licht
te beschouwen, vondt hy nieuwe kennis, waar hy te vooren meende slegts herhaaling
te vinden van 't geene door verscheide Duitsche en Engelsche Schryvers reeds
voorlang gezegd was: waarheden, waar hy te vooren slegts dwaaling en spitsvin-
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digheid meende te ontdekken; en aldaar, waar hy eerst stellingen waande te zien,
die voor de vryheid en het geluk van het menschlyk geslacht zeer gevaarlyk waren;
ontdekte hy, in tegendeel, zelke, welke de rechten van het Menschdom meer
bevestigden, dan alles wat ooit te vooren door de yverigste verdeedigers daar van
verrigt was.
(*)
De onderrigting, wegens de Zuivere Opbrenging , die zoo natuurlyk is, en die
nogthans vóór den Heer QUESNAI, niemand recht ontvouwd of ten nutte gemaakt
heeft, scheen hem voornaamlyk de gewigtigste ontdekking te zyn, welke ooit in de
Huishoudelyke Kennis gemaakt was; en de Uitvinder daar van was in zyne oogen
't geen NEWTON is in de oogen eens Wiskunstenaars. Zy scheen hem toe over alle
Huishoudelyke begrippen een licht te verspreiden, waar voor alle de duisternissen
verdwynen moesten, door wier beneveling de onweetenheid, de baatzugt, en de
trotsche eergierigheid aan het menschlyk geslacht oneindige onheilen veroorzaaken.
Maar boven al verrukte hem dit geheele Leerstelzel: dewyl het met eene zo klaare
bondigheid de bronnen der Huishoudelyke elenden ontdekt, welke zich thans, op
eene blykbaarste wyze, in de menschlyke maatschappy openbaaren; - dewyl het
op de overtuigendste wyze aantoont, dat alléén door de afschaffing van alle
willekeurige wetten en inrichtingen, en slegts door de herstelling der natuurlyke
orde, de menschlyke maatschappy van die elenden bevryd kan worden; - dewyl het
tot deeze herstelling de wyze onderrigting der Grooten en des Volks, en de uitbreiding
der waarheid, als het werkzaamst en eenigst rechtvaardig middel, aanpryst, - en
dewyl het alle gewelddaadige maatregelen in Vorsten en Volken gelyklyk afkeurt.
Hy vondt, eindelyk, dat hetzelve met de zedelyke en staatkundige grondbegrippen,
door hem voor lang omhelsd, byna in alle deelen overeenstemde, en dat hy door
middel van 't zelve aan te wenden, zich in staat gesteld vondt, dwaalingen, die hy
voor waatheden aangenomen hadt, te verbeteren; waarheden, die hy slegts duister
begreep, met duidelyke klaarheid te erkennen, en aan het geheele zamenstel zyner
Huishoudelyke en Staatkundige begrippen, meer licht, meer orde, en meer
bondigheid by te zetten.
Hy achtte het derhalven, zo ras hy met dit Systema meer bekend geworden was,
een zyner grootste pligten, terstond zyne staatkundige en zedelyke begrippen op
nieuws te toetzen; al het geene daar in valsch zyn mogt, af te keuren, en voor
zichzelven, als mede zoo veel in zyn vermogen stond, ook voor anderen, ten meesten
nutte aan te wenden, alles wat hem zyne betrachtengen over ontdekkingen, welke
hem zoo gegrond en merkwaardig voorkwamen, geleerd hadden.
Met dit oogmerk heeft de Heer ISELIN zyne Eerste Gronden der Burgerlyke Wysheid
in eenen geheel anderen vorm gegooten.

(*)

‘Het voordeel,’ zegt onze Schryver, ‘bl. 53. van eenen voorbrengenden arbeid, na aftrek van
de daertoe aangewende onkosten, namen de Oeconomische Zuiver Inkomst (nette Provenu.)
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De vrugt van zynen arbeid, welke hy thans aanbiedt, is slegts het gedeelte van dat
werk, het welk, nevens de daar van onafscheidelyke stukken, de grondregelen
behelst, welker kennis hy meestendeels aan zyne nieuwe Leeraars verschuldigd
is: en tot welker uitbreiding en toepassing alles toe te brengen wat in zyn vermogen
is, hy zich te meer tot een pligt stelt, hoe meer hy overtuigd is, dat byzondere
Menschen, zoo wel als geheele Volken, niet anders gelukkig kunnen worden, dan
in zoo verre zy deeze grondregelen erkennen en omhelzen.’
Wy hebben het noodig geoordeeld, dus breed, meest met des Schryvers eigene
woorden, zyn plan op te geeven. Het geheele Werk bestaat uit twee Deelen, waar
van het eerste deeze volgende Stukken bevat. De Mensch - De Oeconomische
Orde, eerste Hoofddeel. Huishoudelyke Grondbegrippen. - De Oeconomische Orde,
tweede Hoofddeel. Huishoudelyke Grondregels. - De Oeconomische Orde, derde
Hoofddeel. Huislioudelyke Tafels. - De Zedelyke Orde. - De Burgerlyke Orde.
Het tweede Deel handelt van Den Godsdienst - De Zeden - De Wetten - Het
Rechtersampt - De Politie - - Oorlog en Vrede - Het Staatsbestuur - De Vryheid Ontwerp eener Staatsgesteldheid.
Om de denk en schryfwyze van den Staatkundigen ISELIN, onzen Leezeren te
doen kennen, zullen wy hier plaatzen den verkorten inhoud, dien hy zelve opgeeft
van de breeder uitgewerkte maatregels, die eene wyze Regeering moet beraamen,
tot de schikkingen, welke de Huishoudelyke welvaart van den Staat vereischt. Alles
wat dezelve tot dit gewigtig oogmerk doen kan, bestaat hier in: ‘Elk Burger in 't gerust
bezit zyns eigendoms, en in 't volkomen genot der vruchten van zynen vlyt te
beschermen. De schadelyke ketenen te verbreeken, met welke de kwalykbegreepen
eigenbaat, en eene onrechtvaardige overmagt, alom de naarstigheid geboeid houden.
De meestmogelykste toevloed, (welke alleenlyk door eene onbepaalde vryheid
doenlyk is,) van Arbeiders, en Lieden die derzelver diensten noodig hebben; van
Planters en Verbruikers; van Koopers en Verkoopers te bewerken; en daar door
aan elk beroep het voordeel te verschaffen, om aan zichzelven die sterkte en
uitbreiding te kunnen doen verkrygen, welke het voor de algemeene welvaard
bezitten moet. Ten dien einde den invoer en den uitvoer van alle Producten en alle
Waaren, zonder onderscheid, aan Vreemdelingen en aan Inboorelingen vry te laaten.
De vervoering en aftrek der Waaren, door het aanleggen en onderhouden van
bekwaame Wegen, Kanaalen, Zeehavens en andere nodige openbaare inrichtingen
en gebouwen, zo gemaklyk en zo min kostbaar te maaken, als mogelyk is. De vrees
voor gebrek en schaarsheid, waar de legging en de omstandigheden van eenen
Staat het noodig maaken, door wel gevulde en goedbestuurde Voorraadhuizen en
Magazynen te vóórkomen, nogthans altoos meer in het oog te houden, dat de
Burger, door eene on-
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gestremde en bloeiende naarstigheid, in staat zy, zyne behoeftens, inzonderheid
zyn Voedzel wel te betaalen, dan dat hy hetzelve te goed koop bekome. De kennis,
welke vereischt wordt tot de bevordering van den Landbouw, de Kunsten en den
Koophandel; maar voornaamlyk de Weetenschap der waare bronnen van de
welvaard der maatschappy, en van de Huishoudelyke Orde, benevens de
onschatbaarheid daar van, door een welingericht onderwys uit te breiden. De gaaven,
de kundigheden, en de nutte ontdekkingen te beloonen en te vereeren, naar maate
dezelve alle nuttige beroepen, en voornaamlyk de Land-oeconomie, bevorderen en
verbeteren. Eindelyk, in de bepaaling der lasten, welke ter goedmaaking der
openbaare kosten noodig zyn, alles te vermyden, het geen de onkosten van den
Landbouw, of van elk ander beroep vermeerderen, en den prys der behoeften doen
stygen: of wat het voordeel van elk beroep verminderen, en de Zuivere Opbrenging
van de algemeene neering der Maatschappy verzwakken kan.
Alwaar dit plaats zal vinden, kan een Staat de gelukkigste bloei van alle standen
en beroepen, op den onverwrikbaaren grond des Veldbouws en der Land-oeconomie
gevestigd, zich belooven. Door verordeningen en inrichtingen, die verder gaan, zal
men gewisselyk het bestuur altoos meer bederven dan verbeteren. Hier voornaamlyk
(*)
moet de gulde stelregel van eenen oordeelkundigen Minister niet te veel Regeeren
(†)
willen, als een heilige wet aangemerkt worden . Zo ras in eenen Staat de Eigendom
en Vryheid aan den Burger zullen veilig gesteld; Straaten, Wegen, Kanaalen en
Zeehavens, naar vereisch van noodzaaklykheid, behoorelyk in staat gebragt;
zodanige maatregels, welke de gronden van den voedenden en dienstbaaren stand
bevestigen, vastgesteld, en voor het onderwys der Burgeren genoegzaam gezorgd
zal zyn, als dan heeft het Publiek Bestuur, tot bevordering des welvaard van de
Maatschappy, niets verder te doen, dan alles gerust zynen loop te laaten. De Hoogste
Oorsprong van alle orde heeft door zyne eeuwige en onveranderlyke Wetten voor
alles gezorgd. Wy hebben het reeds gezegd: deeze Wetten na te vorschen en te
onderzoeken, is het werk der Wysheid; dezelve te bandhaaven en te beschermen,
is de pligt van de gebiedvoerende Magt, en dezelve te veranderen of te willen
verbeteren, is een inbreuk in de Rechten van den Hoogsten en besten Wetgeever.
Alleen door de betragting deezer onschendbaare Wetten, kan elke stand, elk
beroep, elk Burger zig in de gesteldheid brengen, in welke zy voor zichzelven de
grootste volmaaktheid verkrygen, en door welke zy het meest tot de volmaaktheid
van 't gemeen toebrengen kunnen. Als dan kan elk lid van den voedenden en den
dienstbaaren stand, naar maate van het nut, tot het welk hy voor de maatschappy
strekt, gelukkig en recht gegoed zyn. Als dan kunnen voornaamlyk de
Eigendombezitters en de Ryken, naar

(*)
(†)

De Marquis D'ARGENSON.
Ook hier verdient de regel toegepast te worden, voor welken de Keizer ANTONINUS eenen
wyzen Man bedankt. ‘Zodanig te Regeeren, dat de Onderdaanen eene volkomene Vryheid
behouden mogen.’ I.B. §. 14.
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maate der diensten, welke zy aan den Staat bewyzen; of welke hunne Voorouders,
en zy, van wien zy hunnen Rykdom verkreegen, aan denzelven beweezen hebben,
het voordeel genieten, om aan veele anderen goed te doen, en onder hunne
medebroederen eene ryke maate van voorspoed en welvaart uit te deelen.’
Het geheele werk door vindt men ophelderende Aantekeningen, zo van den
Schryver, als van den Vertaaler; aan 't slot der Aanmerkingen over de Politie, waar
uit wy het voor bygebragte ontleenden, heeft de laatstgemelde eene wydloopige
Aanmerking gevoegd; daar, zyns oordeels, de algemeene Grondregels eens
Wereldburgers, in welk licht de Heer ISELIN steeds voorkomt, in byzondere
omstandigheden van eenig Land, aan uitzonderingen onderhevig zyn. Deeze meent
hy te moeten maaken, met opzigt tot ons Vaderland, omtrent ‘de bepaaling van een
Menschenvriend, om binnenlandsche waaren by voorkeur te begunstigen, boven
die van vreemde Landen, en, zo veel mogelyk is, aan Vreemden te verkoopen, maar
zo weinig slegts doenlyk is, van dezelven te koopen,’ 't welk hy als een nadeelige
grondregel schynt te willen doen aanmerken. Om dit te toonen, bedient hy zich,
behalven eenige eigene bedenkingen, van het XXIII Vertoog des Burgers, en wyst
zyn Leezer tot de Verhandeling over den Koophandel van den Griffier VAN DEN
HEUVEL; eenige trekken uit de Aanspraak van dien Heer aan de Classis van den
Oeeonomischen Tak, binnen Utrecht, bybrengende: wy verzenden onzen Leezer
na de Aanmerking zelve, en de plaats waarop ze gemaakt is.
Met veel genoegen hebben wy het Werk doorleezen, en wenschen, dat die
Droomen een weezenlyk bestaan mogen krygen, of, om met den Menschlievenden
Schryver te spreeken, ‘alle Menschen overtuigd te zien, dat Deugd, Regtvaardigheid
en Orde hen alleen gelukkig maaken kunnen; en dat ieder bedryf, waar door zy
hunne zedelyke volmaaktheid verminderen, de rechten van hunnen evennaasten
verkorten, en iets verlangen of doen, het welk strydig is tegen de Wetten van orde
en billykheid, of het welk de zuivere oplevering der voortbrengende Werken
benadeelt, niet nalaaten kan hun ongelukkig te doen worden.’

Plan ter verbeteringe van Neerlands Zee-wezen. Te Amsterdam
by D. Schuurman. Behalven de voorafgaande Aanspraaken 86
bladz. in gr. octavo.
Een vroeger Plan van deezen Schryver diende, ter verbeteringe van de schikking
der Tractementen en Gagien der Zeevaarenden, ter aanmoediginge des Volks, om
onze Schepen des te beter van Manschap te voorzien; door te wege te brengen,
dat het Oorlogsvaaren als het profitabelst geadmireerd, en de werving, om Volk te
(*)
krygen, veel williger zou worden . Hieraan verknogt hy nu een tweede Plan,
strekkende, om niet alleen des Lands Oorlogschepen, maar ook die der Compagnie,

(*)

Als boven, bl. 554.
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en verder alle Schepen, altoos zo veel bevaaren, of zo goed als bevaaren Volk te
bezorgen, als zy benoodigd zouden zyn; met die voorregten; dat het (1.) zo veel
Geld en moeite niet zou kosten als het nu doet; (2.) dat de Matroozen, in 's Lands
Zeedienst, even als onze Landmilitie, in Uniform gekleed konden zyn, zonder dat
zulks het Land een Duit zoude kosten; en (3.) eindelyk, dat het zou kunnen strekken,
tot meer Volkrykheid en het stigten van nieuwe Colonien in deeze Landen, als ook
tot het bloeijen der Nederlandsche Fabricquen in 't algemeen. - Het Project van
eene blyvende Zeemagt, dat veeler goedkeuring in ons Vaderland wegdraagt, en
in deezen ten sterkste aangepreezen worde, brengt natuurlyk op het tapyt, de vraag;
Waar uit zal dezelve onderhouden worden? En hier toe slaat onze Schryver voor,
het droogmaaken van het Haarlemmer-Meer; waarop 's Lands Vaderen de vereischt
wordende penningen tegen 3 ten honderd zouden kunnen negotieeren; en waar uit
Hun Hoog. Mog. volgens des Autheurs berekening, ‘niet alleen het nodige geld en
zelfs meer tot oprichting eener vastblyvende Zeemagt zouden bekoomen, maar ook
in staat zyn, die zelve Magt op de lange weg te onderhouden.’ - Dit Plan, van 't
welke hy zig alle de opgemelde voordeelen in dit geval belooft, werkt hy in 't breede
uit; met eenige verdere nevensgaande bedenkingen en raadgeevingen, nopens het
aanmoedigen der Zeevaarenden. Overtuigd van de gegrondheid zyner voorstellingen,
plaatst hy aan 't hoofd van dit zyn Geschrift vyf onderscheiden Aanspraaken, te
weeten, aan ZYNE DOORL. HOOGHEID, aan Hun Ed. Mog. ter Admiraliteit, aan de
Bewindhebbers der Oost- en Westindische Compagnie, aan de Leden der
Oeconomische Maatschappyen, en aan de Heeren Kooplieden, benevens verder
alle dezulken, die belang by Nederlands Commercie hebben; in welken hy op het
gewigt van dit Stuk, het vormen van eene blyvende Zeemagt, aandringt, en verzoekt,
dat men zig, op het goedkeuren van zyn Plan, als vereenige, om de uitvoering
daarvan te bevorderen. Alles toont een welmeenenden yver; doch het is te wagten,
dat de Autheur zyn Plan met al te gunstige oogen aangezien zal hebben, om 'er
een bestendig genoegen van te erlangen.

Het Engelsch Nieuwejaars compliment, of Samenspraak in een
Koffyhuis, over de rencontre voorgevallen op 31 Decemb. en 1
Jan. tusschen het Engelsch en Hollandsch Esquader; als mede
over eenige zaaken, betrekkelijk tot de tegenwoordige
tijdsomstandigheden. Te Amsterdam by J. Stanhoffius Az. 1780.
In octavo 64 bladz.
In het opstellen van dit gesprek, over de aangeduide onderwerpen, is de natuur vry
wel in agt genomen; vooral heeft men een Noordhallandschen Boer zig zeer naïf
laaten uitdrukken; als een voorbeeld van de algemeene denkwyze der Natie; 't welk
dit Stukje, schoon 't verder niets byzonders leere, gevallig ter leezinge maakt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verklaaring van Paulus Brief aan de Hebreeuwen, door J.A. Cramer,
Koninglyk Deenschen Hofprediker. Uit het Hoogduitsch overgezet.
Tweede Deel. Tweede Stuk. Te Utrecht by A.v. Paddenburg, 1779.
In quarto, 400 bladz.
Reeds een en anderwerf van dit Werk gewag gemaekt hebbende, beschouwden
wy het, als behelzende ene Verklaring van dezen Brief, welke, nevens andere
Uitlegkundige Schriften over denzelven, opmerking vordert; in welk denkbeeld de
bygebragte voorbeelden uit het zelve den Lezer hebben kunnen bevestigen. Tot
ene nadere proeve hier van diene nu nog ten laetste, (daer het Werk met dit Stuk
afloopt, gaende van Hoofdst. IX. 15-28 tot aen 't einde van den Brief,) de opheldering,
welke ons de Eerwaerde Cramer aen de hand geeft, nopens den inhoud van het
elfde Hoofdstuk, en wel byzonder wegens den zin van de twee eerste verzen.
De geloovige Hebreeuwen hadden, volgens 's Mans algemene aenmerking, te
stryden met verleidingen van de zyde van den Mozaischen Eerdienst, en met
vervolgingen, zo van de leden der Joodsche Kerke, als van de Heidenen. Het eerste
gaf aenleiding tot de verhandeling der voornaemste geloofsleere, die het grootste
gedeelte dezes Briefs beslaet. Zulks was zeer geschikt, om hen tegen de aenvallen
der verleiding te wapenen. ‘Maar, vervolgt zyn Eerwaerde, zij moesten ook gewapend
worden tegen den indruk, dien de vervolgingen, ten nadeele hunner standvastigheid,
op hen konden maaken. Tot dat einde moedigt de Apostel de Hebreeuwen aan, tot
eene onverschrokken standvastigheid, en overtuigt hen, in 't bijzonder, in dit XIde
Hoofdstuk, dat de standvastigheid van de natuur des waaren geloofs onafscheidelijk
is. Dit besluit hij, in 't eerste vers, uit het algemeene denkbeeld van elk soort van
een Godlijk geloof, 't welk niet
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alleen in eene vaste overtuiging des Verstands, maar ook in een kragtig en leevendig
vertrouwen des Wils bestaat. Hierop staaft hij deze waarheid met menigvuldige
voorbeelden der Geloovigen, die allen door 't Geloof geduld en standvastigheid
hebben beweezen, voor dat ze de belooningen daarvan verkreegen.’
Onze Uitlegger kan zich niet verenigen met hun, die denken, dat hier bepaeldlyk
van 't Zaligmakend Geloof gehandeld word; dit zou, zyns oordeels, de gedrongenste
verklaring van verscheiden der bygebragte voorbeelden vorderen. Het onderwerp
is in dezen elk waer geloof; en 't is 'er zo verre af, dat dit denkbeeld de kracht der
vermaninge zou verzwakken, dat dezelve integendeel daer door meer sterkte en
nadruk verkryge. - ‘Hoe kragtig tog, zegt hij, zijn niet deze besluiten: elk waar geloof
in Gods belofte heeft hen, die 't hadden, standvastig en geduldig gemaakt; hoe veel
te meer moet dat geloof, het welk Christus met alle goederen zijns heils aanneemt,
tot standvastigheid en het verdraagen van alle wederwaardigheden verpligten en
aanzetten? En, wanneer al het geloof, zelfs dat geen, het welk in de verwagting van
aardsche door God beloofde goederen standvastigheid bewijst, Gode aangenaam
is, en door Hem beloond wordt; hoe veel aangenaamer moet niet Gode 't geloof in
zijnen Zoon, en de door hem volbragte verzoening, wezen; hoe veel te meer zal Hij
het edelste soort des geloofs beloonen, bijaldien geene wederwaardigheden en
droevenissen deszelfs getrouw- en bestendigheid kunnen verwrikken? Moesten
deeze voorstellen geene kragt hebben, om de Hebreeuwen tot standvastigheid, en
een blijmoedig verdraagen van al het lijden, het welk zij, om het Euangelium, moesten
uitstaan of duchten, aantemoedigen? Een standvastig geloof is, van het begin der
waereld af, in alle tijden, en onder alle huishoudingen der genade, de eenige
grondslag geweest, om Gods welbehaagen en beloften deelagtig te worden.
Onmogelijk kon het zijne natuur onder het Nieuwe Verbond veranderen. 't Moet nog
de bron en 't middel zijn van al het geestelijk leeven, alle standvastigheid, alle
overwinning, en eindelijk de eeuwige zaligheid.’
Na deze voorafgaende algemene beschouwing treed zyn Eerwaerde bepaeldlyk
ter ophelderinge van den zin
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des voorstels: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een
bewys der zaken, welken men niet ziet: waeromtrent hy het volgende aenmerkt.
‘Het woordje, nu, wijst hier, niet zo zeer aan eene tegenstelling, als wel een
overgang tot eene omstandiger bewerking, van 't geen de Apostel in het voorgaande
voorgedraagen hadt. Dit was de onweêrspreekelijke waarheid, dat de behoudenis
onzer ziele van de standvastigheid in het geloof afhing. Dat men nu standvastig
moet zijn, dit volgt uit de natuur des geloofs. Geen geloof kan, zonder
standvastigheid, voor zijn doelwit vatbaar worden, en de standvastigheid van het
zelve te willen scheiden, ware, zijne natuur te willen vernietigen. 't Geloof is een
vaste grond der dingen, die men hoopt. υποςασις των ελπιζομενων. Eenige voegen
bij ελπιζομεναν het volgende woordt πραγματων, (gelyk in de Nederduitsche
Overzetting;) doch 't is het zelfde, of men het met dit woord, dan met het volgende
ου βλεπομενων vereenige, dewyl men 't tog by het eene of andere moet voegen.
De voorwerpen, waarop het geloof ziet, zijn dingen, werkelijke goederen, welke,
volgens hunne natuur deels toekomend zijn, en verwagt moeten worden, deels
onzigtbaar, die door geen gewaarwording begrepen en genooten kunnen worden.’
- Zyn Eerwaerde verder gemeld hebbende, hoe het woord υποςασις, by de onzen
door vasten grond vertaeld, menigvuldige betekenissen hebbende, aen verschillende
uitleggingen onderhevig is, zegt, dat het hier, naar zyne gedachten, ene vaste
overreding aenduid.
‘Υποςασις, (zegt hij,) komt af van υφισασθαι, 't welk bij de Schrijvers, die naa
Alexander den Grooten hebben geleeft, zomwijlen betekent overtuigd zijn. In deze
betekenis neemt het, om 'er slegts eenige voorbeelden van bij te brengen, DIODORUS
SICULUS, L.I.C. 6 en 12. Uit hoofde van deze betekenis schijnen ook de zeventig
Overzetters het denkbeeld der hoope, maar POLYBIUS en andere dat van
standvastigheid, daarmede vereenigd te hebben, om dat men aan geene hoop,
geene standvastigheid en geen geloof, wiens voorwerpen toekomende goederen
zijn, zonder eene overreding van deszelfs wis gevolg, dat het verwagt, kan denken.
Wie op 't geloof roemt, die moet standvastig wezen; want, indien 't hem aan
standvastigheid ontbreekt, dan kan hy geene zekere over-
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tuiging hebben, dat de goederen, welke hij hoopt, wezenlijk goederen zijn. De belijder
van Jesus naam overtuige zig slegts leevendig, dat, het geen hij hoopt, zijne hoop
verdiene, en ten opzigte van 't gevolg onfeilbaar zij, dan zal hij zijn kleinood niet
laaten vaaren, om dat hij het niet zonder uitgestaane lastigheden kan verkrijgen.
't Geloof is, verder, een bewijs der zaaken, die men niet ziet. Ελεγχος is zo wel
het bewijs als de overtuiging en de toestemming, die 'er uit ontstaat, en Paulus geeft
het geloof dezen naam, om dat het rust op zulke bewijzen, die de ziel gerust kunnen
stellen, wanneer zelfs van de voorwerpen, waarop het ziet, geene kennis door de
bevinding mogelijk is. De voorwerpen des geloofs, die hier onzigtbaar worden
genoemd, draagen den naam van onzigtbaar, of om hunne natuur, welke geene
eigenlijke aanschouwende kennis derzelven toelaat; of wegens hunne oorzaaken,
die in de oogen niet kunnen vallen; of om dat ze, wat den tijd en de plaats aangaat,
te verre van ons af zijn. Het waar geloof nu overtuigt de ziel, op zulk een kragtige
wijze, waardoor de Wil tot eene vaste en onwankelbaare Hoope wordt verwekt, dat
het kwaadste, wat ons treffen kan, niets zij, in vergelijking van het geen wij hoopen.
't Bestaat in geen ijdele verbeelding, en in geen dweeperij, welke geen zeker
voorwerp heeft; het rust op vaste gronden, op de beloften en getuigenissen van een
waaragtigen God: 't vervult het hart met eene volkomen geruststelling, en zegeviert
over alle zwaarigheden en tegenwerpingen, die het tot wankelen zoeken te brengen.
Alle lofspraaken, die zelfs een PHILO aan de Hoop geeft, zijn lofspraaken van elk
een, op Gods beloften rustend geloof.
Dit geloof is het, waardoor de Ouden getuigenis hebben bekomen. De Ouden zijn
die geene, welke voor ons hebben geleeft; zij, wier voorbeelden vervolgens tot
naijver worden aangehaald. Μαρτυρςισθαι betekent eenen roem hebben, op een
regtmaatig gedrag rustend. Een goeden roem nu hebben de Ouden, van welken
de Apostel beflooten hadt te spreeken, en wel εν ταύτη, om des geloofs wille, het
welk hen aangespoord hadt, de vervulling van Gods beloften met lijdzaam- en
standvastigheid te verwagten. Daar zij dezen roem in de Godlijke Openbaaring
hadden, zo was het een roem van God, en
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gevolglijk een bewijs, dat zij Hem, om hun geloof, aangenaam, en aan zijn wezenlijk
welbehaagen waardig geagt waren.’
Overeenkomstig hier mede luid de korte omschryving en uitbreiding, welke zyn
Eerwaerde van deze woorden geeft, aldus:
‘Wij moeten ons op een vast en standvastig geloof toeleggen, zullen Gods beloften
aan ons vervuld worden. Dit is eene waarheid, waar van ons de natuur van het
geloof zo wel, als de geschiedenis van alle de geenen, die hun vertrouwen op God
stelden, onwederspreekelijk overtuigen. Want wat is het geloof, dan eene vaste
verzekering der ziele, van de nog toekomende goederen, welke zij hoopt, zekerlijk
te verkrijgen; en eene op onfeilbaare getuigenissen rustende vaste overtuiging van
de waarheid en zekerheid, van het geen met geene oogen gezien, en met geene
zinnen bevonden kan worden? Dit geloof is het, dat de gedagtenis der Vaderen
verheerlijkt, en hen den roem verworven heeft, dat ze Gode behaagd hebben.’

Het eerste en voornaamste deel der uitwendige Roeping, zedert
de Hervorming, tot heden, de egte leer van de Hervormde Kerk.
Te Utrecht by H.v. Otterloo, 1780. Behalven het Voorbericht 378
bladz. in gr. octavo.
On het verschil, nopens de Rechtzinnigheid of Onrechtzinnigheid, van de Leer der
welmenende aenbieding van de Genade Gods in Christus, aen allen, die onder de
bediening van het Euangelie leven, ten einde zy allen, alleen op grond van die
aenbiedinge, die aen hen, als ZONDAARS, geschied, dat heil door een levend geloof
zouden aennemen en in bezit erlangen, ware 't mogelyk, ten einde te brengen, is
dit Geschrift opgesteld. De Tegenstanders dier Leer, namelyk, verdenken derzelver
Voorstanders van Onrechtzinnigheid; en slaen wel eens over tot haetlyke
beschuldigingen. Zulks heeft de Opstellers van dit Geschrift bewoogen, om zich
niet zo zeer in te laten in een twistgeding over het Leerstuk; als wel, om zich te
bevlytigen, tot ene byeenzameling van getuigenissen, die toenen, dat deze Leer,
van den aenvang der Her-
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vorminge af, door alle tyden, de Leer der Hervormde Kerke in Nederland geweest
is: dat dezelve geenszins aen te merken zy, als ene nieuwe Leer, maer in tegendeel
als de Oude Leer onzer Nederlandsche Kerke, zo als die in de formulieren van
enigheid vastgesteld, en door Mannen van Naem verkondigd is. Ten einde dit ten
sterkste onder 't oog te brengen, neemt men een aenvang met het voordragen van
de Getuigenissen der Randtekenaers, zo als dezelven zich in hunne Aentekeningen
op de Bybelschriften, aengaende dit Leerbegrip, uitgelaten hebben. Hier by komen
de Formulieren van Enigheid onzer Nederlandsche Kerke, benevens die der
Buitenlandsche Kerken; mitsgaders de Hervormers; en ten laetste de Godgeleerde
Schryvers der zestiende, zeventiende en achttiende Eeuwe. - Aen 't hoofd van 't
eerste gedeelte dezer Verzamelinge, behelzende de authentike stukken, welken
de alhier genoemde primitive Leer van Nederlands Kerk ontvouwen, is geplaatst
een Register, waer in de byzonderheden, uit die Stukken by een vergaderd,
klaerheidshalve, onder achtervolgende Artykels gebragt worden, met aenwyzinge,
waer ter plaetze dezelven in dit Geschrift gemeld zyn. Men heeft dit Register
indiervoege opgesteld, dat het gehouden moge worden, voor ene schetswyze
ontvouwing van de Leer der welmenende Aenbieding in derzelver voornaemste
byzonderheden; die men dus gereedlyk kan nagaen. Even zo heeft men voor, het
tweede Stuk, de laetstgemelde Godgeleerde Schryvers vervattende, geplaetst een
Register van de namen der Autheuren, uit welken de daer in medegedeelde
uittrekzels genomen zyn, met melding van het byzondere, dat ieder Uittrekzel in
zich behelst: des men, met een opslag, kunne zien, hoe die en deze zich over het
een of ander Artykel, betreffende dit Leerbegrip, uitgelaten hebben. - Het Gezag
pleit hier, volgens het bygebragte, vry sterk voor deze zyde; en schoon alle de
getuigenissen door Party niet voor even gewigtig zullen doorgaen; daer velen van
dezelven, even als de Euangelische voorstellen, naer de gewoone handelwyze van
verschillende Godgeleerde Partyen, aen onderscheiden uitleggingen onderhevig
geacht mogen worden; zo kan echter het nagaen van zulk een Geschrift strekken,
om de gemoederen tot meer bedaerdheid te brengen, en de haetlykheid,
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die meermaels, in 't behandelen van dit Geschil, plaets heeft, te verminderen. Men
zal, alles bedaerdlyk nagaende, ligtlyk bezeffen, dat men, door alle tyden heen,
verschillende spreekwyzen nopens dit Stuk gebruikt, en zich, zomtyds sterker,
zomtyds flaeuwer, daeromtrent uitgedrukt heeft; iets dat ook nog heden bespeurd
word; en vry duidelyk toont, dat het meer op een woordenstryd, of ten uiterste op
ene verschillende leiding, dan op een wezenlyk verschil, uitkomt; waer in men
elkander, zonder verdenking, of aanklagte van onrechtzinnigheid, behoorde te
verdragen.

Verhandeling over de waardye der Symbolen, in 't licht gegeeven,
ter geleegenheid van eene hierby gevoegde Predikatie van J.
Heilmann, Gereformeerd Predikant te Creveld. Met de daar toe
behoorende Bylagen. Uit het Hoogduitsch vertaald. In 's
Gravenhage by G. du Mee, 1779. In groot octavo 126 bladz.
Ene verdenking van onrechtzinnigheid, ten laste van den Eerwaerden Heihnann,
Gereformeerd Predikant te Creveld, wel inzonderheid nopens de Leer der
Verzoeninge, schynt aenleiding gegeven te hebben, tot ene bepaelde orde aen zyn
Eerw. om over dat onderwerp te prediken. Althans, by de Classicale Vergadering
te Meurs, gehouden in Aug. 1775, toen het zyn Eerwaerdens beurt was om te
prediken, gaf hem de toenmalige Praeses, volgens gewoonte, den text daer toe op,
naemlyk 1 Cor. I. 23, 24. Overeenkomstig met de verdenking oordeelde men ook
over den inhoud der voorgedragen Leerrede: de Classicale vergadering beschuldigde
hem van Socinianery; hy verdeedigde zich deswegens; en 't slot der zake, zo veel
we uit deze Papieren kunnen afnemen, is, dat het verschil tusschen zyn Eerw. en
zyne Party meer bestaen heeft in woorden en spreekwyzen, dan wel in 't wezenlyke
der Leere zelve. Men heeft deze Leerreden, zo als zyn Eerwaerde dezelve, met
enige ophelderende aenmerkingen, in geschrift ter beoordeelinge heest overgegeven,
buiten zyn toedoen, door den druk gemeen gemaekt; met byvoeging van de daer
toe betrekkelyke Papieren, zo
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ver men dezelven magtig heeft kunnen worden. Wyders heeft men, aen 't hoofd
dezer Verzamelinge van Papieren, geplaetst, ene Verhandeling nopens de
Symbolische Boeken, om derzelver misbruik tegen te gaen; met beantwoording van
de voornaemste tegenbedenkingen derzulken, die op ene gestrenge handhaving
van dezelven gezet zyn. - Lezers, die in dit slag van twisten, en de verschillende
denkwyzen daeromtrent, ervaren zyn, zullen in dit alles niets nieuws vinden; maer
't nagaen van het voorgestelde zal in 't algemeen kunnen dienen, om den Lezeren
een geest van gematigdheid, en omzichtigheid in 't beoordeelen der gevoelens van
anderen in te boezemen.

Lykreden over 't afsterven van den H.W.G. Heer Jonkheer O.Z.v.
Haren, Grietman in Stellingwerf Westeinde, &c. &c. door den Wel
Eerwaarden Heer Simon Nauta, Bedienaar des Godlyken Woords
te Wolvega. Te Zwolle by S. Clement en Zoon, 1779. Behalven de
Voorreden en Lofdichten op zyn H.W.G. 22 bladz. in gr. octavo.
Na ene wel ingerichte opheldering van Jobs woorden, Job XIV. 2. Hy [de mensch]
komt voort, als ene bloem, en word afgesneden; ook vlucht hy als ene schaduw en
bestaet niet, geeft ons de Eerwaerde Nauta wel inzonderheid een kort verslag van
des Jonkheers luisterryken levenstand, en ene beknopte afmaling van deszelfs
voortreflyke hoedanigheden. Zyn voorstel deswegens bestaet in ene onopgesmukte
lofreden, die tot eer van Z.H.W. strekt; terwyl ze ons tevens gedachtig doet zyn, dat
Hy een mensch was, op dat een ieder hem recht doe, ziende op zich zelven, en het
oog gevestigd houdende op 's Mans uitmuntende talenten. Voorts besluit zyn
Eerwaerde zyne Leerreden met gepaste aenspraken, zo aen de doorluchte Famille,
als aen de Ingezetenen der Grietenye, mitsgaders met ene stichtelyke overbrenging
van het behandelde onderwerp op menschen van allerleien stand; 't welk deze met
oordeel opgestelde Leerreden te meer algemeen nuttig maekt.
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Kerkelijke Procedure in de zaak van Ds. Sandtmann, en zijnen
Kerkenraad voor de Ed. Classis van Utrecht, in de jaaren 1778 en
1779 gehouden, en uitgegeven door T. Sandtmann, Predikant te
Tienhoven. Te Utrecht bij H.v. Otterloo, 1780. In groot octavo 350
bladz.
Men vind in deze Papieren byeengebragt, alles wat de Kerkenraed van Tienhoven,
ten laste van Ds. Sandtmann, mitsgaders alles wat Ds. Sandtmann ter zyner
Verdeediginge tegen die bezwaren van den Kerkenraed, aen de Eerwaerde Classis
van Utrecht, voorgedragen heeft, en daer benevens de Classicale Resolutie zelve,
welke aldus luid:
‘De Classis ernstig gedelibeerd hebbende over dat alles, wat aengaande de
Regtzinnigheid van Ds. Sandtmann ten bezwaarnis ingebragt, vergeleken met Ds.
Sandtmanns antwoorden op 't zelfde, oordeelt, dat 'er niets van dien aart in is, dat
men zijn E. in deezen voor Onregtzinnig kan houden, maar integendeel, deszelfs
verklaringen ook aangemerkt, wel degelyk voor Regtzinnig moet gehouden worden:
ondertussen dat men zijn E. mag vermaanen, om zig van uitdrukkingen te onthouden,
waarover daar combustie te verwagten is; en dat de Praeses uit Naam der
vergadering ook vooral den Kerkenraad wel degelijk ernstig zal vermaanen, om tog
de liefde te behartigen, omtrent hun Predikant, van wiens Regtzinnigheid zij nu dan
zo verzekerd worden en gerust zijn konnen. En dat Ds. Sandtmann dit uit Naam
van de Classis van den Predikstoel zal af kondigen ter geruststelling ook der
Gemeente.’
Hier mede dacht men, zouden alle onlusten tusschen zyn Eerwaerden en zynen
Kerkenraed afgeloopen zyn; dan 't bleek eerlang, dat 'er niets minder dan Vrede
tusschen hen ware; grootlyks daer uit ontstaende, dat Ds. Sandtmann de Leden
van den Kerkenraed hield voor valsche beschuldigers, die hem beloogen en belasterd
hadden; 't welk deezen weigerden te erkennen, en hem deswegens, als het middel
ter verzoeninge, excuus te verzoeken. De daerop duurende onlusten hebben
aenleiding gegeven tot verdere onderhandelingen met het Eerwaerde Classis, waer
van Ds. Santdmann voorts nog eenig verslag geeft. Hy deelt ons deswegens mede
zy-
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ne Memorie, aen 't Eerwaerde Classis overgeleverd, en etlyke extracten uit de Acta
Classis, nopens die zaek na dien tyd; waerby nog komen eenige vrymoedige en
zedige aenmerkingen van een beminnaer van het Regt, over zommigen dier
extracten. - Uit alles is af te nemen, dat het Eerwaerde Classis, in deeze vernieuwde
moeilykheden, reden oordeelt te hebben, om de zaek gunstiger te beschouwen aen
de zyde van den Kerkenraed, dan aen die van zyn Eerwaerden, waer over hy van
zynen kant reden oordeelt te hebben van zig te beklagen: een verschynzel dat zeer
gemeen is in gevallen van die natuur; en dat voor hun die buiten zyn, by mangel
van alle de vereischte bescheiden, bezwaarlyk, zo niet onmogelyk, valt te
beoordeelen.

Grondbeginsels der beoefenende Scheikunde, door den Heer
Macquer, Lid van de Koninglijke Maatschappij der Wetenschappen,
Hoogleeraer in de Geneeskunde enz. op de Hooge School te Parijs.
Volgens den laetsten druk uit het Fransch vertaeld. Door P.L.
Tweede Deel. Te Dordrecht bij P.v. Braam, en te Rotterdam bij A.
Bothall, 1780. Behalven de Bladwyzers 500 bladz. in gr. octavo.
Agtervolgens de voorgestelde verdeeling van dit Werk, behelst dit tweede Deel, na
(*)
de afhandeling van het Mynstoflyk-Ryk in 't eerste Deel , eene dergelyke behandeling
van het Planten- en Dieren-Ryk; dat de opmerkzaame Macquer niet min leerzaam
nagaat, dan hy 't eerste gedaan heeft; ter ontvouwinge van derzelver merkwaardigste
voortbrengzelen, in zo verre zy onderwerpen der scheikundige bewerkingen zyn.
Ten opzigte van het Planten - Ryk, dat hier eerst in aanmerking komt, maakt de
Autheur, uit hoofde van de verschillende beginsels welken de Planten in derzelver
ontbinding aanbieden, eene schifting, tusschen de bewerkingen op de
zelfstandigheden uit het Planten-Ryk, welken de gisting niet ondergaan hebben, en
die op deszelfs uitgegiste zelfstandigheden. - - Onder de eerste

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letter-Oeff. V.D. bl. 119.
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Classe spreekt hy van de zelfstandigheden, welken men uit de Plantgewassen trekt,
door enkele uitpersing; door stamping; door een trap van hette, welke die van
kookend water niet overtreft; door eene trapswyze hette, van den graad van kookend
water af tot de sterkste hette, welke zy in beslooten vaten kunnen uitstaan; en
eindelyk door verbranding. Tusschen beide handelt hy van de bewerkingen, die op
de vette en weezenlyke olyen geschieden; en voorts deelt hy ons nog mede de
ontleding van eenige zelfstandigheden, die tot het Planten. Ryk behooren. - Hier
mede overgaande tot de tweede Classe, ontvouwt hy onderscheidenlyk, de
voortbrengzels der geestryke, der zuure en der rotagtige gistinge. - Dit brengt hem
ten laatste tot het Dieren-Ryk, welks zelfstandigheden alleen aan den laatsten graad
der gistingen, of verrotting, onderhevig zyn. Desaangaande vestigt hy het oog eerst
op de Melk, verder op de Zelfstandigheden, die het lichaam van het Dier uitmaaken,
en eindelyk op de Uitwerpzelen der Dieren. - By dit alles komt, ten slot van dit Werk,
nog eene Verhandeling des Hoogleeraers, over de bewerkingen op het vlugtige
Loogzout; eene zoutagtige zelfstandigheid, die eene der hoofdrollen in de ontledingen
der dierlyke stoffen speelt.
Zy, die zig toeleggen op Scheikundige bewerkingen, vinden, in deeze ontvouwing
van de Grondbeginzelen der beoefenende Scheikunde, eene menigte van
welberedeneerde onderrigtingen, die hun te stade kunnen komen; niet alleen met
betrekking tot de hier uitdruklyk behandelde onderwerpen, maar ook tot andere
bewerkingen, waartoe hun de Hooglecraer de gronden aan de hand geeft. Daar
benevens levert de voordragt van dit alles verscheiden byzonderheden, die tot de
kennis der Natuurlyke Historie behooren, waardoor het Werk tevens, voor een
uitgebreider slag van Leezers, zyne gevalligheid heeft. Om hier van een voorbeeld
mede te deelen, zullen wy ons bepaalen tot des Hoogleeraars voorstel wegens de
Bewerking, om de Zelfstandigheden, die aan de zuure gisting onderworpen zyn, in
Azyn te veranderen, met 's Mans Aanmerkingen deswegens.
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Bewerking.
‘Meng den wijn, de sider of het bier, welke gij in azijn wilt veranderen, met hunne
moêr en den wijnsteen, dien zij mogten gezet hebben, naeuwkeurig onder een. Doe
dit vocht in eene ton, die reeds gediend heeft om azijn te maken of te bewaren. Dit
vat moet niet geheel vol zijn, en het vocht, daerin vervat, gemeenschap met de
buitenlucht hebben. Zet het zelve in eene plaets, alwaer de lucht eene graedt van
warmte heeft, die ten naesten bij met den twintigsten graedt boven o van het
weerglas des heeren van REAUMUR overeenkomt. Roer van tijdt tot tijdt het vocht
om. In het zelve zal eene nieuwe beweeging van gisting', vergezeld van hitte,
ontstaen: zijn wijnachtige reuk zal allengskens veranderen, en hoe langer hoe zurer
worden, tot dat de gisting geëindigd zij, en van zelve ophoude. Stop dan de ton toe;
het daerin zijnde vocht zal in Azijn veranderen.

Aenmerkingen.
Alle de zelfstandigheden, die de geestrijke gisting ondergaen hebben, kunnen in
zuur veranderen, wanneer zij deze tweede gisting, of dezen tweeden graed, van
(*)
gisting beproeven . De geestrijke vochten, gelijk
(*)

Ten rechten verstande hier van zal 't voor zommige Leezers niet ondienstig zyn, 'er, by manier
van aantekening, by te voegen, 't hoofdzaaklyke van 't geen de Hoogleeraar Macquer, nopens
de Gisting, in zyne Bespiegelende Scheikunde voorgedraagen heeft, zie Bladz 194. en verv.
‘Door Gisting, zegt hy, verstaet men eene inwendige beweeging, van zelve ontstaende in de
onmerkbare deelen eenes lighaems, waeruit eene nieuwe schikking en vereeniging dier zelfde
deelen voortspruit. - En 'er zyn drie soorten van Gistingen, die door de voortbrengsels, welke
daeruit ontstaen, van elkanderen verschillen. De eerste brengt de wijnen en geestrijke dranken
voort, om welke reden men haer de wijnachtige of geestrijke Gisting noemt. De vrucht der
tweede is een zwartachtig vocht, 't welk haer de zure Gisting heeft doen noemen; en de derde
verwekt een alkalisch zout, dat zeer vlugtig is. Deze laetste soort voert den naem van de
rotachtige Gisting, of de Verrotting. - Deze drie soorten van Gistingen kunnen beurtelings in
het zelfde voorwerp ontstaen; 't geen bewijst, dat zij veeleer drie verschillende trappen van
dezelfde Gistinge zijn, en slechts eene zelfde oorzaek hebbende, dan dat zij drie van
elkanderen verschillende Gistingen zouden wezen.’ - Onze naauwkeurige Scheikundige
ontvouwt voorts aldaar, deeze drie soorten van Gistingen, en derzelver voortbrengzelen, ieder
afzonderlyk. De geestryke Gisting verklaard hebbende, merkt hy op, dat in een lichaam, het
welk de geestryke Gisting ondergaan heeft, aan zig zelven overgelaaten, en aan een
behoorlyken trap van hette blootgesteld zynde, de Gisting zig vernieuwt, of veeleer haaren
tweeden trap, te weeten die van zoutagtige Gisting bereikt; en even zo, zegt hy vervolgens,
in de derde plaats, gaat ieder lichaam, na deeze twee Gistingen, over tot den laatsten trap
des Gistinge, dat is, tot de Verrotting.
‘Maer hieromtrent staet, (gelyk hy ons wyders bladz. 226 en 227. in agt doe neemen,) op te
merken, dat de omkeering van dit voorstel niet waer is; dat is, het is niet noodzakelijk, dat
een lichaem beurtelings de geestrijke en zuurachtige Gisting onderga, om tot de Verrotting
te komen; en dat insgelijks sommige zelfstandigheden de zuurachtige Gisting onderworpen
zijn, zonder dat zij de geestrijke ondervonden hebben, gelijk ook eenigen van dezelven
verrotten, zonder dat zij de geestrijke en zuurachtige Gisting hebben uitgestaen. Dus zijn, bij
voorbeeldt, de meeste dierlijke zelfstandigheden. Indien wij derhalve deze drie soorten van
Gistinge, als drie verschillende graden van eene eenige en zelfde Gistinge, opgegeven
hebben, is het alleen in de vooronderstelling, dat zij ontstaet in een ligchaem, bekwaem om
dezelve in hare geheele uitgestrektheid te ondergaen. Niettemin zou men ook kunnen
gelooven, dat ijdere zelfstandigheit, die aan de Gisting onderworpen is, altoos noodwendig
deze drie verschillende trappen van Gistinge moet ondervinden; maer dat de geenen, die 'er
meest toe geschikt zijn, de eerste en zelfs de tweede zoo schielijk doorloopen, dat zij tot de
derde komen, voor dat men kan bespeuren, dat zij de twee eersten ondergaen hebben. Dit
gevoelen heeft eenige waerschijnlijkheit; doch rust op geene genoegzaem sterke en talrijke
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de wijn, de sider en het bier, aen eene heete lucht bloot gesteld zijnde, worden in
zeer korten tijdt zuur. Deze vochten, schoon zij zelfs, met alle mogelijke
zorgvuldigheit, in digt besloten vaten, en in eene koele plaets, bewaerd worden,
verbasteren eindelijk, veranderen van natuur, en slaen allengskens naer het zure
over. Dus ontaart de geestrijke gisting van zelve en natuurlijkerwijze in zuur.

proeven, om aengenomen te worden.’ - Het pryst zig egter als vry aanneemlyk aan, volgens
het geen de Hoogleeraar in deeze zyne Beoefenende Scheikunde, bl. 370-373, raakende dit
onderwerp, bybrengt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

282
Om deze reden is het van weezenlijk belang, wanneer men wijn of eenig ander
wijnachtig vocht maakt, de gisting ten regten tijde te stuiten, indien men begeert dat
de wijn zoo veel geest als mogelijk is bevatte. Zelfs is het voordeeliger, de gisting
een weinig voor dat zij tot haren uitersten graedt gekomen zij, dan daerna, te stuiten,
om dat deze gisting, schoon zij vertraagd en zelfs geheel opgehouden schijnt, echter
in de tonnen voortgaet, doch op eene wijs, die des te minder te merken is, naermate
zij langzamer geschiedt. Dus nemen de vochten, wier gisting niet volkomen voltooid
is, een zekeren tijdt alleen in geestrijkheid toe; terwijl zij in tegendeel ontaerden en
allengskens zuurachtig worden, wanneer hunne geestrijke gisting geheel geëindigd
is.
Het voortbrengsel der tweede gistinge, waer van thans gesproken wordt, is een
des te sterker zuur, naermate het geestrijke vocht, in het welke zij verwekt is
geworden, zelfs sterker en edeler was. De sterkte van dit zuur, 't welk men gemeenlijk
Azijn noemt, hangt ook ten grooten deele af van de manier, waervan men zich
bedient, om den wijn, dien men in azijn wil veranderen, te doen gisten: want indien
men den wijn, in wijde vaten, van zelve liet zuur worden, zouden de geestrijke deelen
vervliegen, en het overblijvende vocht zou inderdaedt wel zuur, maer tevens
verschaeld en kragteloos wezen.
De azijnmakers hebben, om de sterkte van hunnen azijn te vermeerderen,
sommige behandelingen, waervan zij een geheim maken, en welke zij zeer verborgen
houden. De Heer BOERHAVE geeft echter, naer eenige schrijvers, de volgende
beschrijving van een arbeidt om azijn te maken.
‘Men maekt twee groote tonnen of kuipen van eiken hout. Men plaetst in deze
tonnen een' houten rooster of horde, omtrent een' voet van den ondersten bodem.
De ton in eenen loodregten stand zijnde, legt men op deze horde een middelmatig
gesloten bedt van groene en nieuw afgesneeden wijngaerdtakken. Wijders vult men
de ton met druiventrossen waar uit men de kernen genomen heeft, en welke men
gemeenlijk Risten noemt, in acht nemende dat men alleenlijk de ruimte van een'
voet ledig laet aen het bovenste deel
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van het vat, 't welk van boven geheel en al open moet blijven.
Wanneer de twee kuipen dus toegesteld zijn, doet men 'er den wijn in, waervan
men azijn wil maken; acht gevende, dat de eene geheel, en de andere slechts half
vol zij. Men laetze op deze wijs den tijd van vierentwintig uren stilstaen, waerna men
de halfvolle ton vult met het vocht van de volle ton, die op hare beurt half vol blijft.
Vierentwintig uren daerna, maekt men weder dezelfde verandering in beide de
vaten, en vervolgt dus met dezelve beurtelings, gedurende den tijdt van vierentwintig
uren, het eene vol en het andere half vol te houden, tot dat de azijn gemaekt zij. Op
den tweeden of derden dag, geschiedt 'er in de halfvolle kuip eene beweging van
gisting', gepaerd met eene merkelijke hitte, die van dag tot dag vermeerdert. Geheel
anders is het met de volle kuip, waerin de beweging der gistinge bijna onmerkbaer
is; en dewijl deze twee kuipen beurtelings vol en half vol zijn, is dit oorzaek, dat de
gisting eenigermate afgebroken is, en van de twee dagen slechts één in ijdere ton
geschiedt.
Wanneer men, zelfs in de volle kuip, geene de minste beweeging meer bespeurt,
is het een teken, dat de gisting geëindigd is. Derhalve doet men dan den azijn in
gewone tonnen, welke men in eene koele plaets bewaert, en digt toestopt.
De meerdere of mindere hitte verhaest of vertraegt deze gisting, even als de
geestrijke. In Frankrijk wordt zij, des zomers, in den tijdt van omtrent veertien dagen
voleindigd. Maer, indien de hitte der lucht' zeer sterk is, en den vijfentwintigsten
graedt van het weerglas des Heeren van REAUMUR overtreft, vult men van twaelf tot
twaelf uren de halfvolle ton; waar de gisting, indien men ze, na verloop van dien
tijdt, niet afbrake, zou zoo geweldig worden, en het vocht dermate verhitten, dat een
groot gedeelte der geestrijke deelen, van welken de kragt van den azijn afhangt,
verloren gaen, en men na de gisting slechts eene verschaelde stof, wel zuur,
inderdaedt, doch kragteloos, behouden zoude. Men gebruikt ook de voorzorg, om
het vervliegen van dezelfde deelen te beletten, dat men de halfvolle kuip, waerin
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de gisting geschiedt, met een deksel, even als zij van eiken hout gemaekt, toedekt.
Wat de volle kuip betreft, men laet dezelve open, ten einde de lucht vrijelijk zoude
kunnen werken op het vocht, 't welk zij bevat, voor het welke men dezelfde
zwarigheden niet te vreezen heeft, dewijl het niet dan zeer langzaem gist.’
‘De risten en ranken, welke de azijnmakers in hunne kuipen leggen, dienen om
de kragt van den azijn te vermeerderen. Deze stoffen bevatten zelve een ontwikkeld
zuur, 't welk zeer blijkbaar is. Zij dienen ook tot een gistmiddel, dat is, dat zij den
wijn bereiden, om schielijker en op een heviger wijs zuur te worden. Wanneer zij
eens gediend heboen, zijn zij nog beter en kragtiger, om dat zij van het uitgegiste
zuur geheel doordrongen zijn. Ook bewaren de azijnmakers dezelven, om tot nieuwen
azijn te dienen, na dat zij ze schielijk in een stroomend water gewasschen hebben,
om ze alleenlijk van eene slijm- en olijachtige stof, die 'er zich, gedurende de gisting,
op gezet heeft, te zuiveren. Het is noodzakelijk, dezen droessem weg te nemen,
om dat hij tot de beschimmeling en verrotting geneigd is. Dus kan hij niet anders
dan schadelijk zijn aan het vocht, waerin men hem mogte leggen.
De zure gisting verschilt van de geestrijke, niet alleen door haer voortbrengsel,
maer insgelijks door verscheiden omstandigheden, die haer vergezellen. 1. De
beweging en beroering zijn niet schadelijk aen de zure gisting, gelijk aen de
geestrijke; in tegendeel eene gematigde beweging, mits zij niet gedurig zij, is haer
voordeelig. 2. Deze gisting is gepaerd met eene merkelijke hitte, daer die van de
geestrijke gisting' naeuwlijks te bespeuren is. 3. Ik geloof niet, dat 'er een voorbeeldt
is, dat de damp, die zich verheft van een vocht, 't welk aen het gisten is om zuur te
worden, zich nadeelig getoond, en ziekten of eenen schielijken dood veroorzaekt
heeft, gelijk die van den bruischenden wijn. 4. De azijn zet eene slijm- en olijachtige
stof, waer van wij gesprooken hebben, zeer verschillende van de wijnmoer en den
wijnsteen. De azijn eindelijk zet nooit wijnsteen, schoon men zelfs, om hem te maken,
zich bediend had van nieuwen wijn, die nog niets had gezet van den wijnsteen, dien
hij bevat.’
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Bundel van onuitgegeeven Stukken, dienende ter ophelderinge
der Vaderlandsche Historie en Regeeringsform, en voornaamelyk
der Historie van de Unie van Utrecht, verzameld en met eenige
aanmerkingen vermeerderd, door Mr. L.P.v.d. Spiegel,
Burgemeester en Raad der Stad Goes. Eerste Deel. Te Goes by J.
Huysman, 1780. Behalven het Voorberigt 351 bladz. in gr. octavo.
Het voorbeeld van den Hoogleeraar Bondam, in 't gemeen maaken zyner
Verzamelinge van onuitgegeevene Stukken, heeft den Heer en Mr. v.d. Spiegel
eenigermaate aanleiding gegeeven, om ook deezen zynen Bundel op eene dergelyke
wyze in 't licht te brengen. De kundige arbeidzaame v.d. Spiegel naamlyk had zig,
(*)
gelyk we, uit zyne Uitgave van de Ontwerpen der Unie van Utrecht verstaan hebben ,
voorgesteld, zyne beschryving van de Historie der Unie te vervorderen; dan de
aanvanglyke mededeeling der opgenoemde Verzamelinge heeft zyn Ed., zo als hy
zig hier in zyn Voorberigt uitlaat, bewoogen, om dien arbeid zo lang te staaken, tot
dat alle de Stukken dier Verzamelinge het licht zouden zien. ‘Om egter,’ vervolgt
zyn Ed., ‘den draad van 't Werk ondertusschen niet te verliezen, besloot ik het spoor
van den Hoogleeraar te volgen, en in denzelven smaak uit te geeven het grootste
gedeelte myner verzaamelde Stukken, voor zoo veel dezelve tot de Historie der
Spaansche beroerten, en voornaamelyk tot den tyd der Utrechtsche Unie behooren,
en op welke ik my dikwils, in de Historie van dat Verbond, als bewyzen, zal moeten
beroepen.’ - Men ziet dus met vermaak, dat twee bekwaame Mannen, in
onderscheiden Gewesten, dien 't vergund is, verschillende oorspronglyke Stukken,
over het zelfde onderwerp, welken tot nog als in 't duister lagen, aan den dag te
brengen, zig vereenigen, om, een ieder van zyne zyde, het hunne aan te wenden,
ter ophelderinge van een voornaam gedeelte van 's Lands Historie; waarmede zy
derzelver beoefenaaren een gewigtigen dienst

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroef. VII. D. bl. 444.
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bewyzen: terwyl beider Geschriften, onderscheiden Stukken uitleverende, hand aan
hand gaan, en gelyklyk te samen tot het bedoelde oogmerk dienen. Beide deeze
Geschriften zyn dus nagenoeg zo ver van denzelfden aart, als mede van zo
evenredige nuttigheid, en de manier van uitvoering is daarbenevens zo
overeenkomstig, dat bykans alles, wat wy daar omtrent gezegd hebben, nopens de
(*)
Verzameling , ook op den Bundel (mutandis mutatis) overgebragt kunne worden.
In het thans uitgegeeven eerste Deel van deezen Bundel, dat door nog één
dergelyk gevolgd staat te worden, heeft men na drie voorafgaande Stukken van 2
Sept. 1575, 2 Aug. 1576, en 10 Sept. 1577, eene vry wel agtervolgende reeks van
Stukken, van 4 April 1578, tot 29 Maart 1579. Het gaat dus inzonderheid over dat
tydbestek, waarin de Utrechtsche Unie nader beraamd, getroffen en meerendeels
gevestigd is; waarop het tweede Deel, het verdere gevolg hier van betreffende, zal
aanvangen met de raadpleegingen in de Vergadering der Generaale Staaten,
gehouden te Antwerpen, over eene nieuwe Unie, tusschen alle de Provincien, die
by de Gentsche Vrede gebleven waren, ‘welke Unie, tot bevestiging van het gezag
des Aartshertogen voorgeslagen, tot nog toe,’ zegt zyn Ed., ‘onbekend gewcest is.’
De Heer en Mr. van de Spiegel, hier en daar by deeze Stukken eenige aanmerkingen
voegende, toont meermaals aan, hoe dezelven hem in zyne Historie der Unie te
stade zullen komen; of draagt nu en dan ophelderingen voor, raakende
byzonderheden, op welken die Stukken slaan, of aan welken zy eenig licht byzetten.
Ook neemt hy zomtyds uit eene of andere voorstelling aanleiding, tot het mededeelen
zyner gedagten over dit of dat gewigtig onderwerp, dat betrekking tot zyne hoofdzaak
heeft. - Zo geeft hy, onder anderen, by eene voorkomende gelegenheid, ter
beoordeelinge aan des kundigen over zyne gedagten wegens eene zogenaamde
strydigheid in de Unie; welke zyn Ed. zo wel uit den weg schynt te ruimen, dat wy
niet kunnen nalaaten van 't geen hy deswegens bybrengt, tot een staal uit zyne
aantekeningen,

(*)

Zie Algemeene Vader. Letteroeff. I. Deel. bl. 452, 453
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in deezen mede te deelen, terwyl we tevens, zo hier als in een volgende Artikel, wel
gelegenheid zullen hebben, om 'er nog een en ander staal uit te berde te brengen.
‘Het is, zegt hy, bekend, dat de President van BYNKERSHOEK, in zyne Quaest. Jur.
Publ. geoordeeld heeft, dat het LIX. en XVI. artikel van de Unie, raakende het afdoen
der geschillen tusschen de Bondgenooten, niet te vereffenen waren, dat integendeel
de heer PAULUS, in zyne Verklaaring van de Unie, deeze Artikels van alle strydigheid
heeft getragt vry te pleiten. Ik zal myne gedagten eenvouwdig voorstellen, en de
beslissing aan den leezer overlaaten.
In het I. Art. schynt het my, dat gehandelt wordt van geschillen, welke eenige
Provintien, of byzondere Landstreeken en Steden; (die toen leden van de Unie
waren, schoon de Provintien, waar toe zy behoorden, de Unie nog niet aangenomen
hadden) onder malkander konden hebben, nopens haare byzondere Privilegien,
Vryheden, Regten, Costumen, enz. en dus over zaaken, geene betrekking hebbende
tot het Bondgenootschap: deeze geschillen moeten beslist worden, of door de
ordinaire Justitie, of door Arbiters, of door minnelyk verdrag; naamelyk, door de
ordinaire Justitie kan het geschieden, wanneer de partyen eenen gemeenen Regter
hebben, gelyk de Provintien van Holland en Zeeland, welke in zaaken, waarin zy
privatorum loco gehouden worden, malkander voor het Hof dier twee Landschappen
kunnen te regt roepen, zoo ook de Steden van die Provintien, en van andere
Provintien, welke eene gemeene opperste Regtbank hebben; maar in gevallen daar
geschil ontstaat, tusschen Provintien of Leden géénen gemeenen Regter hebbende,
welke over de betwiste Privilegien, enz. kan vonnissen, moeten partyen dezelve
afdoen voor Arbiters, of by accord, zonder dat de andere Provintien, zoo lang partyen
zig aan het regt, (naamelyk, het regt by dit Artikel bepaald,) onderwerpen, zig met
het geschil mogen bemoeien, en wanneer partyen weigeren, dat regt onderworpen
te zyn, mogen de Bondgenooten, volgens Art. XVII van de Unie, de hand 'er aan
houden, dat een yder goed regt wedervaart.
Ik bewyze dit uit het protest, 't welk de Stad Middelburg liet doen by het sluiten
der Unie, aangaande haa-
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re Privilegien van Jurisdicte over Walcheren, welke de Prins, ten behoeve van
(*)
Vlissingen en Vere, besnoeid hadt , en uit het antwoord door de Gedeputeerden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

(*)

(*)

By de opgave van dit Protest, in deezen Bundel bl. 143, deelt ons Mr. v.d. Spiegel de volgende
aantekening mede, welker plaatsing hier zommigen niet ongevallig zal zyn.
‘De Stad Middelburg, de eerste en aanzienlykste der Zeeuwsche Steden, oefende, voor de
beroerten, een uitgestrekt vermogen over het Eiland Walcheren, in welks middelpunt zy
gelegen is. De Rentmeester der Graaflyke Domeinen van Zeeland, bewesten de Schelde,
die sedert veele jaaren in die Stad zyn verblyf hieldt, ontving aldaar alle de Heerlyke Regten,
inkomsten en beden. De Wethouderschap was, in stede van de Hooge Vierschaar, gemagtigd,
om, ter aanklagte van den Rentmeester, kennis te neemen, en regt te doen over zwaare
lysstraflyke zaaken in geheel Zeeland bewesten Schelde, waar onder ook het gansche Eiland
Walcheren begreepen was.
Het regtsgebied van den Provisoor of Deken strekte zig uit over Walcheren, Noordbeveland,
en Wolfaersdyk, en voor deeze Vierschaar mogten de Burgers van Middelburg hunne
schuldenaaren in die eilanden gezeeten, wegens penningschulden, voor regt roepen.
Middelburg was de eenige Graafelyke en Stemmende Stad, op het Eiland. Arnemuiden, een
Dorp, onder den rook haarer muuren liggende, was haar gezag en regtsgebied
onderworworpen. Deeze Stad nu hadt, na het omslaan van het gantsche Eiland, den voortgang
der Nassauwsche wapenen gestuit, en zig niet, dan na het lyden der uiterste elenden eener
tweejaarige belegeringe aan den Prins overgegeeven. Om deeze overmagt en fierheid te
fnuiken, en tevens de goedwilligen te beloonen, hadt Orange, na de Overgave der Stad, hare
uitsteekende Voorregten niet weinig ingekort. Het Lyfstraflyk Regtsgebied over Walcheren
verdeelde hy onder de drie Steden Middelburg, Vlissingen en Vere, laatende aan Middelburg
het kleinste deel: eveneens werdt het Voorregt van penningschulden met Geestelyken regte
te mogen winnen, onder drie Landregten, in de drie Steden gemeen gemaakt. Vlissingen en
Vere gaf hy stem en zitting in de Staaten van Zeeland. Arnemuiden verhief hy tot een Burgstad,
en ontsloeg haar geheel van het juk van Middelburg, haar bovendien toevoegende het
Regtsgebied over Nieuwerkerke en Mortiere. Deeze behandeling stak den Middelburgeren
geweldig, die daar over menigvuldige, maar vergeefsche, klagten aan den Prins en de Staaten
deeden: 't geen oorzaak gaf, dat de raadpleegingen der Staaten veeltyds, door de onwilligheid
van Middelburg, vertraagd of verydeld werden, en dat het misverstand tusschen den Prins
en de Stad bleef duuren tot den dood van zyne Doorlugtigheid. Wie zoude gelooven, dat een
geschil, 't geen van zoo weinig belang schynt voor het geheel lighaam van den Staat, zulken
grooten invloed op de gebeurtenissen van dien tyd, en de Staatsgesteldheid der volgende
eeuwen gehad heeft! Het was egter om deeze rede alléén dat de Stad weigerde in de Unie
van Utrecht te treeden: hierom is ook het Placaat van afzweering des Konings te Middelburg
nooit afgekondigd; en deeze verwydering is de eenige oorzaak geweest, waarom de Opdragt
der Graafelykheid van Holland en Zeeland, aan den Prins van Orange in Zeeland gestuit is:
jaa men vindt, dat die van Middelburg, oordeelende, dat de Prins in zeker stuk te verre gegaan
was, zig uitlieten, dat het wel een slegte zaak was, dat men de luiden alle zwaarigheden,
onder voorwendzel van vryheid, leerde ondergaan, en dat men hun dezelve daadlyk benam,
(*)
met een ydele clausule van non prejudicie .
Of egter de Stad het herstellen haarer voorregten gelyk dezelve voor de beroerten geweest
waren, wel als een regt konde vorderen, is niet zonder bedenking. Middelburg was niet
vrywillig, maar door geveld van wapenen, am 's Prinsen zyde gekomen: haare omstandigheden
waren toen ter tyd zoodanig, dat zy zig byna op genade en ongenade moest overgeeven, en
de wet van den Overwinnaar ontvangen. Hierom vindt men in het Verdrag, tusschen den
Prins en de Regeering der Stad, gesloten den 19 February 1574, BOXHORN op Reigersberg,
2 D. bl. 555, ‘dat zyn Doorlugtigheid, op het ootmoedig verzoek der Burgeren, door
mededoogen van de uiterste elende, honger en armoede, waar in zy vervallen waren, haare
meening verklaard hadt.’ En bepaaldlyk op het stuk der Privilegien is de uitdrukking van den
Prins in die termen, dat 'er zekerlyk geen onbepaalde bevestiging van alle de oude Voorregten
uit genomen kan worden; dus luidt het Artykel: ‘de goede Burgers, jegenswoordig en
toekomende, zullen voorts mogen hunne koopmanschap dryven, mede van der Stede Regten
en Privilegien genieten en gebruiken, binnen de limiten van hunne Jurisdictien, als te vooren.
Reserveerende aan ons, om die van Vere, Vlissingen en Arnemuiden mede te voorzien, als
wy naar verdiensten, nut en meesten oorbaar derzelver Steden en Plaatsen, mitsgaders van
den Gemeenen Lande, zullen oordeelen te behooren.
Wyders tekent de Autheur, op de daaraanvolgende Verklaaring van de Gedeputeerden der
nadere Unie, aan, dat dit voorstel van Middelburg, gelyk ook vervolgens dat van Goes, (in
deezen Bundel, bl. 221.) geschiedde tegen de afspraak in de Vergadering der Staaten van
Holland en Zeeland gemaakt; ‘want hier hadden zy,’ zegt zyn Ed., ‘beloofd hunne eischen
niet in de Unie te zullen indringen, maar by de Staaten der twee Provintien een acte van non
prejudicie te zullen verzoeken, waartegen Vlissingen en Vere een contrarie acte zouden
verzoeken.’
Op eene soortgelyke wyze was 't gesteld, met die van Goes en Tolen. Zie in deezen , bl.
72-75. Vergel. bl. 55, 81, 85, 98, 193, 194, 202, 203, 265, 266, 279. Doch 't geen de
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der Provintien, de Onderteekenaars van de Unie, daarop gegeeven, 't welk inhieldt:
‘dat zy geen meeninge

oneenigheid tusschen den Prins en die van Zeeland betreft, staat zyn Ed. breeder te
verhandelen in zyne Historie over de Unie.
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gehadt hebben, by het I. Art. van de Unie eenige Provintien, Landen, Steden of
andere particuliere Leden te verkorten in haare Privilegien, of andere geregtigheden,
maar dat zy verstaan, dat een yder, dien aangaande, zal blyven in zyn geheel, om
hem daar van met zyn party in Vriendschap te verdraagen of anders zyn geregtigheid
in Justitie of voor Arbiters te vervolgen, en dat zy gaarne de hand zullen houden
volgens het XVII Art. van de Unie, dat den genen, die meenen in haare Privilegien
verkort en verongelykt te zyn, Regt en Justitie geadministreerd worde. - Alzoo de
Bondgenooten niet geautoriseerd zyn, noch ook raadzaam vinden aan te neemen,
de decisien van particuliere querellen, die eenige Provintien, Steden, of Leden van
dien, onder den anderen mogen hebben.’
Het IX. Art. schynt alleen bepaaling te maaken, omtrent zaaken, welke de
Provintien, door de Unie, met malkander gemeen gemaakt hebben, of waarover zy
gemeenschappelyk moeten handelen en besluiten. Van deeze zaaken zyn 'er eenige,
naamelyk, Bestand, Vrede, Oorlog, Imposten en Contributien, waarin geen
overstemming plaats heeft; doch 'er wordt tevens, by provisie, een middel beraamd,
om de eenigheid in zulke zaaken te bevorderen. In alle andere zaaken, schoon uit
de gemeenschap van 't Verbond spruitende, mag by meerderheid beslooten worden:
by voorbeeld, het beleid van den Oorlog, het versterken der Frontieren, het bestuur
der Landen en Steden, sedert de Unie, door de Generaliteit in gemeenschap
aangewonnen, de Commissien en Instructien van hooge Generaliteits Ampten, &c.
‘Het XVI. Art. breng ik tot geschillen over zaaken, die niet ontstaan uit het begrip
van Privilegien, noch behooren tot de gemeenschappelyke raadpleegingen der
Bondgenooten, maar welke de Provintien met malkander kunnen
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hebben, als afzonderlyke, maar egter door het Verbond vereenigde Landschappen;
thans mag men zeggen, ('t geen ten tyde van de Unie nog geen plaats hadt,)
geschillen, welke de Provintien, aangemerkt als Souverainen, kunnen hebben met
haare Souveraine Bondgenooten, waarom ook hier van geen Steden en Leden
gesproken wordt, die niet als Souveraine kunne aangemerkt worden, maar van
Provintien. In zoodanige geschillen kunnen alle de Provintien belang hebben, zoo
dat zy niet onzydig genoeg zyn, om de zaak te beslissen, in welken gevalle de
uitspraak wederom, by provisie, gelaaten wordt aan de Heeren Stadhouders; of het
geschil kan slegts eenige Provintien aangaan, wanneer de onzydige Provintien de
zaak zelfs ten einde brengen. Ziet hier twee merkwaardige voorbeelden, waarin
men zig op het XVI Art. der Unie beroepen heeft. In het jaar 1637, een geschil
tusschen de Staaten van Holland, en de andere Provintien, over het vatten van
persoonen in eed en dienst van de Generaliteit zynde, 't welk H.H. Mog. op grond
van dit Art. stelden aan de uitspraak van den Prins als Stadhouder, hoewel Holland
protesteerde tegen de tusschenkomst van den Prins. Leeven van Frederik Henderik,
II D. Bladz. 146 en volg. Het tweede voorbeeld is in het geschil tusschen Holland
en Zeeland, ten jaare 1589, over het heffen van licenten door de eerstgemelde
Provintie van goederen, welke over de Zeeuwsche stroomen verder gevoerd werden,
waarin de onzydige Provintien oordeelden, dat de afdoening van die zaak, volgens
het XVI. Art. van de Unie, behoorde aan de Generaliteit. BOR, XXVII B. bl. 494.’

Register op de Verklaring der Unie van Utrecht, waarbij gevoegd
is een berigt, omtrent eenige plaatsen in dezelve voorkomende,
door Mr. P. Paulus. Vierde Deel. Te Utrecht by B. Wild en de Wed.
van J.v. Schoonhoven. In groot octavo 185 bladz.
Met regt verlangde men, zo dra de Verklaaring der Unie voltrokken was, na een
goed Register, op een Werk van die uitgebreidheid, dat zulk een aantal van
nazoekens en vergelykenswaardige zaaken en aanmerkingen behelst: en men ziet
thans met genoegen, dat de
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geagte Autheur 'er eindelyk aan voldaan heeft, met de afgifte van een Register, dat
eene zeer wel uitgevoerde zaaklyke voorstelling van het verhandelde aan de hand
geeft; des men nu gereedlyk de gewigtigste byzonderheden, en de daartoe
behoorende overweegingen, welken hier en daar in 't Werk verspreid zyn, kunne
naspeuren. Zyn Ed., dit Register afgeevende, doet te gelyk met het zelve het licht
zien een Bericht, dat ten grooten deele strekt, ter beantwoordinge van de
voornaamste bedenkingen, tegen zyne Verklaaring ingebragt; waaromtrent hy, met
een welwikkend oordeel, in alle bescheidenheid te werk gaat. Hierby verleent ons
de Heer en Mr. Paulus, in dit Berigt, nog etlyke ophelderende aanmerkingen, nopens
het door hem behandelde onderwerp; en doet het ten laatste vergezeld gaan, van
eene volledige uitgave der Unie zelve, naar het oorspronglyke, door den Raad van
Staaten in druk uitgegeeven. - Met betrekkinge tot deeze uitgave nu, en derzelver
vergelyking, komen ons, onder de laatst aangeduide aanmerkingen, eenige
bedenkingen voor, welker hoofdzaaklyken inhoud wy niet ondienstig agten mede
te deelen: 't geen wy thans te eerder doen, om dat wy reeds meer dan eens
aanleiding gehad hebben, om van die soort van bedenkingen op dit Stuk te
gewaagen; doch telkens door aanmerkingen van eene andere natuur, of gebrek
van plaats, daaromtrent verhinderd zyn.
De eerste ontdekking naamlyk van dit oorspronglyk Stuk in den jaare 1753, en
de gemeenmaaking van het zelve, op de keurigste wyze uitgevoerd, in den jaare
1778; is den onderzoekeren onzer Vaderlandsche Historie ten uiterste aangenaam
geweest: te meer, daar de vergelyking van de vroegere uitgaven, naar de Copie
van Lamzweerde, met dit oorspronglyk Geschrift, toonde dat dezelven meestal
woordlyk, en bestendig zaaklyk, daarmede overeenkomen, 't welk de echtheid dier
Copie bevestigt. Maar tevens bespeurde men, in de ondertakening der Unie, eene
merkelyke verscheidenheid tusschen die vroegere uitgaven en dit Stuk: dat, gemerkt
het eenige zwaarigheid scheen te baaren, gelegenheid gegeeven heeft, tot
onderscheiden gissingen naar de oorzaak, uit welke dit verschil ontstaan mogte
zyn. - Onze Autheur scheen, in zyne Verklaaring der Unie, daaromtrent nog eenigzins
verlegen te weezen; dan hy
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is, zynes oordeels, zias beter op den weg gebragt, en laat zig hier deswegens
indeezervoege uit:
‘Te voren zeide ik, geene reden te kunnen uitdenken, waarom 'er tusschen de
gedrukte en oorspronglyke Uniën, met opzigt tot de onderteekening, een zoo
aanmerklyk verschil plaats heeft. - Doch, sedert, is aan dit punt door voorname
mannen zo veel licht bygezet, dat het tegenwoordig weinig moeite behoeft te kosten,
daarvan eene genoegzaam voldoende reden te geven. - Terwyl het my nu, onder
verbetering, voorkomt, dat daaromtrent met vry veel zekerheid het volgende kan
worden vastgesteld:
I. Dat op den 23 January 1579, ten minsten, volgens de nadere ophelderingen
(a)
van den Hoogleeraar BONDAM, voor den 29 January , de Unie van Utrecht is
geteekend, zoodanig, en door de Gedeputeerden, als met welker namen dezelve
kort daar na gedrukt, en sedert in aller handen geweest is: - dat de Geldersche
Heeren, TELLICH, PIECK, van LIERE en BENTINCK, die toen tegenwoordig waren te
Utrecht, op den voorsz. 23 January, de Unie wel degelyk hebben onderteekend,
doch alles op approhatie van de Baanderheeren, groote en kleine steden van het
Vorstendom en Graafschap, ten dien einde dag nemende tot den negenden February
daar aan volgende, om als dan deswegens rapport in te brengen, binnen de Stad
(b)
Utrecht, aan de gekommitteerden aldaar : zoo als dit op 't slot der Unie, zoo wel
der originele, als der te voren gedrukten, wordt gevonden.
II. Dat deze alzoo geteckende Unie is geweest de eerste originele; - dat dezelve
te Utrecht is gebleven; - dat daarby gevoegd zyn alle de volgende Accessiën van
kwartieren en steden, die dit verbond aannamen, zoo wel van Gelderland, als
anderen; en dat naar en volgends dezelve gemaakt zyn alle Copien, welke van
dezelve, door LAMZWEERDE geauthentizeerd, naderhand uitgegeven en gedrukt zyn.

(a)
(b)

Zie Redenv. over de Unie van Utrecht, bl. 144. volg. in aantek.
Zie Redenv. als boven bl. 140 in aant. [Vergel. de laatere Onuitgegeeven Stukken van Mr.
V.D. SPIEGEL. I D. bl. 154 en 174.]
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III. Dat ondertusschen dit eerste exemplaar is verloren geraakt, ten minsten tot nog
toe niet gevonden, schoon 't in 't geheel niet onwaarschynlyk is, dat het zelve in
dezen of genen schuilhoek nog ergens voor handen zy.
IV. Dat van dit Verbond, door de Bondgenoten is gemaakt een tweede origineel
exemplaar, letterlyk in den inhoud overeenkomende met het eerste, en geteekend
door meest alle dezelfde Heeren, die het eerste geteekend hadden, en wier
onderteekening, en dit was genoegzaam, aan het zelve, even als aan het
voorgaande, het noodig gezag en oorspronglykheid geven konde; by dit tweede
origineel exemplaar, even als by het eerste, toen gevoegd zynde alle accessiën tot
deze Unie, gelyk dezelven dan ook by dit exemplaar, zoo wel als de
onderteekeningen der Unie zelve, worden gevonden.
V. Dat het wel niet volstrekt zeker is, wat den Bondgenoten aanleiding gegeven
hebbe, om dit tweede origineel exemplaar van dit verbond te vervaardigen; doch
dat zulks aan deze tweederleie oogmerken met veel waarschynlykheid kan worden
toegeschreven.
a. Dat zy zulks zouden hebben kunnen doen, of, om in gevalle van verlies een
dubbeld te hebben; 't geen daarom te meer noodzaaklyk zoude kunnen worden
gerekend, om dat het meer dan waarschynlyk is, dat op den 23 January, by de
teekening, slegts één exemplaar onderteekend is, en de Gedeputeerden der
byzondere Gewesten, ieder voor zyne Provintie, geen geteekend exemplaar hebben
(c)
medegenomen . Waardoor het dan ligtlyk had kunnen gebeuren, vooral in die
troebele tyden, wanneer 'er nog geen vaste plaats voor de Bondgenooten was, dat
dit eerste, toen nog het eenig, origineel exemplaar zou te zoek geraakt, en de
Bondgenooten daardoor in geene kleine ongelegenheid gebragt, zyn.
b. Of wel, en dit heeft, naar myne gedagte, verre de meeste waarschynlykheid,
dat de Bondgenoten dit tweede Exemplaar hebben doen vervaardigen voor VA-

(c)

Zie Redenv. als boven bl. 148 volg. in aant. als mede de Heer 's GRAVEZANDE, de Unie van
Utrecht herdagt, in de Byvoegs. bl. 265 en ons I D. bl. 34.
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DER WILLEM;

daar men wel verondersteilen kan, dat Zyne Doorlugtigheid, om
verscheidene gewigtige reden, naar Hare gewone doorzigtigheid, van de
Bondgenoten een zodanig origineel exemplaar van de Unie zal gevorderd hebben.’
- Zyn Ed. dit denkbeeld, uit het nagaan van verscheiden omstandigheden, als ten
hoogste waarschynlyk voorgesteld hebbende, vervolgt wyders aldus.
‘VI. Dat het eindelyk geheel onzeker is, wanneer dit tweede origineel exemplaar
vervaardigd zy geworden, ofschoon men gemeend heeft, dat dit tusschen den 30
January en den 4 February, daar aan volgende, zou wezen geschied, om dat op
dien dag de Gendtenaars zig by een byzondere Accessie by de Unie gevoegd
hebben; en welke agter dit tweede Exemplaar reeds wordt gevonden.
a. Want dat hiertegen in bedenking komt, dat, ingevalle dit tweede origineel
exemplaar tusschen dien tyd vervaardigd, en toen door hun, die het zelve
onderteekend hebben, dadelyk onderteekend zy geworden; gelyk dan volgen zou;
dat men dan ook zou moeten vaststellen, dat alle die Gedeputeerden al dien tyd,
na het sluiten der Unie, nog te Utrecht gebleven zyn; waarvan het tegendeel, ten
minste van sommigen, gemaklyk kan worden aangewezen.
b. Ja dat gesteld, dat dit van elders niet te bewyzen ware, dit zelfs daar uit zou
kunnen afgeleid worden, dat de Geldersche Heeren, behalven Graaf Jan, die het
eerste origineel exemplaar onderteekend hebben, in dit tweede niet voorkomen, 't
geen zy, onder dezelfde protestatie, als in 't eerste, zouden hebben kunnen doen,
indien dit Exemplaar der Unie zoo kort na het eerste vervaardigd en geteekend was,
terwyl de Bondgenoten nog te Utrecht tegenwoordig waren.
c. Dat hiertegen niets doen kan, dat die van Gendt reeds op den 4 February by
dit tweede exemplaar schynen geteekend te hebben, daar toch op zig zelven niets
(*)
mooglyker is, dan dat dezelfde Gedeputeerden, die het eerste exemplaar , ook dit
exemplaar hebben
(*)

[In de laatere onuitgegeeven Stukken van Mr. V.D. SPIEGEL, I.D. vindt men, ten aanzien van
de ondertekening der Gentenaars, bl. 63, de Volmagt, welke de Stad aan haare
Gedeputeerden, den 12 Nov. 1578, reeds verleende om de Unie te helpen sluiten; en bl. 116,
de Acte, waarby die Gedeputeerden den 6 December daaraan volgende verklaaren de Unie,
op den 5 December, by voorraad geslooten, goed te keuren, hoewel zy dezelve Unie, om
reden, nog niet getekend hadden: mitsgaders bl. 185, de Procuratie van de Stad Gent
houdende consent in de Unie den 6 Dec., op welbehagen, gesloten; getekend 1579, 26
January; naar welke Procuratie de tekening dier Gedeputeerden dan ook den 4 February te
Utrecht geschied is. - By gelegenheid van 't tweede opgemelde Stuk deelt ons de Heer en
Mr. V.D SPIEGEL nog de volgende opmerking mede.]
‘De Stad Gend is onder de voorbaarigste geweest, om zig voor de Unie te verklaaren, zy hadt
den 12 Nov. 1578 haare Gezanten daar toe benoemd, en deeze waren te Gorinchem met
Afgevaardig den van Holland en Zee and, byzonderlyk gemagtigd, in onderhandeling getreden
over dit groote werk. Res. Holland 25 Nov. 1578. Vervolgens waren zy met de Hollanders en
Zeeuwen naar Utrecht getrokken, alwaar zy de raadplegingen over het Verbond bywoonden,
en de gemaakte veranderingen goedkeurden.’ [Dit zo zynde komt de Acte van 6 December
eenigermaate vreemd voor,] ‘dan de reden waarom de Gentsche Gedeputeerden, die zo voor
de Unie geyverd hadden, dezelve toen niet teekenden,’ vervolgt zyn Ed. ‘moet waarschynlyk
gezogt worden in de oneenigheden, welke destyds de Stad verdeeld hielden, waarvan in 't
breede gezien kan worden in de Gendsche Geschiedenissen, 2 D. bl. 88 en volg. De Prins
van Orange was den 2 December 1578, met Graaf Jan van Nassau en den Paltsgraaf Joan
Casimir te Gend gekomen, om de rust in de Stad te herstellen, en de Geloofsvrede te doen
aanneemen: den vyfden deedt hy aan Commissarissen uit de beide Schepensbanken, en uit
andere Leden der Stad, eenen voorslag van ses punten, onder welke de twee eerste waren,
dat die van Gend zig zouden laaten welgevallen de Geloofsvrede, met vrye oeffening van de
beide Godsdiensten, en dat zy niet zouden afwyken van de Generaale Unie, maar dezelve
eendragtelyk helpen handhaaven: nu vermoede ik, dat de Prins van Orange niet gaarn zal
gezien hebben, dat, terwyl men te Gent hier over handelde, onder de Gemeente bekend
wierdt, dat de Stad zig in een nader Verbond met Holland en Zeeland, en andere Gewesten,
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geteekend, eenige dagen of weken, na het eerste, by gelegenheid, dat ze eens
wederom ter Vergadering dezer Bondgenoten waren, of wel by eene andre
gelegenheid, welke wy ons, als mooglyk, zeer wel kunnen voorstellen, doch welke
niet wel te bepalen is.

begeeven hadt. Den 19 January 1579, vertrok de Prins weder van Gent, en den 26 dier maand
werd eerst de Unie aangenomen. Gindsche Gesch. 2 D. bl. 110, 111.’
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VII. Dat ondertusschen, indien men aan gissingen iets zoude mogen toegeven, het
misschien vry veel waarschynlykheid heeft, dat dit tweede exemplaar eerst
vervaardigd is, omtrent het midden of tegen 't laatst van February, toen de approbatie
der Unie in Gelderland begon te haperen; doch toen men nog hoop had, dat deze
Provincie, staatsgewyze, het verrigte door haare afgevaardigden op den 23 January
te voren, goed keuren zoude; en dat dit de reden is, waarom onder dit exemplaar
niet voorkomen de Geldersche Gedeputeerden, die 't eerste geteekend hebben;
doch waarom men egter gemeend heeft, by den naam van Graaf Jan, eene
genoegzaame plaats voor hun te moeten openlaten.
VIII. Of wel, dat dit tweede exemplaar vervaardigd zy, na dat de twee Geldersche
(*)
Kwartieren, Nieuwmeegen en Arnhem, op den 5. en 9. Maart , elk afzonderlyk
geteekend hadden, en dat men zig vleide, dat het overig Kwartier dier Provincie ook
volgende, dit tweede Exemplaar eveneens zou kunnen worden geteekend, door
dezelfde Heeren, die het eerste geteekend hadden, op dat dit tweede exemplaar
in allen opzigte, zoo naar mooglyk, mogte overeenkomen met het eerste, en, om
zoo te spreken, het zelfde, als het eerste wezen, en dat dit, even als in 't voorgaande
gestelde geval, dan ook de reden geweest zy, dat men by den naam van Graaf Jan
eene genoegzame plaats opengelaten hebbe, om, indien 't 'er toekwam, de overige
Gelderschen, die het eerste exemplaar geteekend hadden, ook dit, eveneens als
in 't eerste, te doen teekenen.
IX. Dat, wat ook van deze onzekerheid des precisen tyds van het vervaardigen
van dit tweede origineel exemplaar wezen moge, dit alles niets, hoe genaamd, doen
kan tegen deszelfs deugelyke oorspronglykheid;

(*)

[Buiten verscheiden andere Stukken, die zo tot de vroegere als laatere onderhandelingen
met de Gelderschen nopens de Unie behooren, ontmoet men in den meermaals aangehaalden
Bundel van Mr. V.D. SPIEGEL, met betrekking tot deeze ondertekening, de Renversaalen, door
de Gedeputeerden van de Nadere Unie gegeven aan de Ridderschap en Stad van Nymegen,
den 5 Maart, benevens aan de Ridderschap en Quartier van Arnhem, den 9 Maart, op de
zwaarigheden by hen gemaakt, alvoorens in de Unie te treden.]
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terwyl het zelve geteekend is, door die genen, die onderteekenen konden; die
meestal het eerste geteekend hadden, en wier onderteekening alleen de
deugdlykheid van dit exemplaar, even als van het eerste, moest uitmaken.
Zoo meen ik, dat zig de duisterheid tusschen de gedrukte exemplaren der Unie,
en het originele, dat by den Raad van State bewaard, en onlangs, zoo keurig
naargedrukt, in 't licht is verschenen, gemaklyk laat vereffenen. Myne Lezers zyn
egter dit licht meer schuldig aan andere, dan aan my: want ik heb het zelve meest
getrokken uit het gene desaangaande door de Heeren BONDAM en 's CRAVEZANDE
is geschreven, en uit verscheiden gesprekken over dit onderwerp met den
Burgemeester VAN DE SPIEGEL, van wien men, in dit opzigt nadere ophelderingen
en bevestigingen heeft te wagten.’

De Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, van wylen
den Hooggeleerden J.L. Mosheim, Kanselier der Hooge Schoole
te Gottingen, van den Aanvang der Tegenwoordige Eeuwe, tot aan
het zes en zeventigste jaar derzelve vervolgd, of Proeve eener
volledige Kerk-historie der Achttiende Eeuwe. Door J.A.C. van
Einem, Predikant te Genthin en Rotzdorf, uit het Hoogduitsch
vertaald. Eerste Deel. Te Utrecht by A.v. Paddenburg, en te
Amsterdam by W. Holtrop. In gr. 8vo 428 bladz.
‘De Geschiedenis der Christlyke Kerke van de Tegenwoordige Eeuwe, zou, in stede
van eenige weinige bladzyden, alleen een gantsch Boekdeel eischen, zo veelvuldig
en gewigig is de stoffe, welke zy den aandagtigen Onderzoeker oplevert. 't Is daarom
te hoopen, dat, ten voeglyken tyde, een bekwaam en onpartydig Schryver, zynen
arbeid aan dit waardig onderwerp zal te koste leggen. Om, inmiddels, ons Werk, zo
volledig als mogelyk te maaken, en eenigzins een' leiddraad te geeven aan de
zodanigen, die de Kerklyke Geschiedenissen leeraaren, of zich in dezelve oefenen,
welken zy volgen kunnen door eene menigte van voorvallen, die tot nog toe niet
verzameld of in orde geschikt zyn, zullen wy eene algemeene schets ontwerpen,
die ons de voornaamste trekken van den Godsdienst, zints den aanvang der
Achttiende Eeuwe, welke wy beleeven, voor oogen stelt.’ Dus luidt het begin der
Schetze van den Hooggeleerden MOSHEIM, in zyne Kerklyke Geschiedenis, zo
keurlyk in 't Nederduitsch vertaald, en by onze Landsgenooten, naar verdiensten,
ontvangen. De Eerw. VAN EINEM heeft van dit Werk eene Hoogduitsche Ver-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

299

taaling met veele byvoegzelen vermeerderd, in VI Deelen, uitgegeeven. En zou
deeze Schets ‘hadt hy ze met aanmerkingen en byvoegzels willen vermeerderen,
eene ongeschikte, en den leezer mishaaglyke, gestalte gekreegen hebben: waarom
hy dezelve geheel onveranderd, zonder eenige aanmerkingen liet drukken: en eene
Proeve genomen heeft om eene uitgewerkte Kerklyke Geschiedenis onzer Eeuwe,
tot haar zes en zeventigste jaar toe op te leveren.’
Van deeze hebben wy thans het Eerste Deel voor ons. Hoe veel nuts en vermaaks
eene Kerkgeschiedenis van een zo gewigtig Tydperk, 't geen veele Leezers voor
een goed gedeelte beleefd hebben, ook belooven, bemerkte de Eerw. VAN EINEM
zeer wel de zwaarigheden, daar aan vast: en laat zich in zyne Inleiding daar over
des hooren: ‘Hoe veel zwaarigheden ontmoet hier de Historieschryver der nieuwste
tyden, die hy wel gaarne wenschte te verwinnen, doch niet kan! Hy waagt zich op
eene zee, daar hy ligt tegen klippen stoot. 't Is waar, het ontbreekt hem zo min aan
stof, als aan bronnen, waaruit hy ze kan scheppen. Maar de rykdom der zaaken
stelt hem, wil en moet hy geen dikke boeken leveren, en meer denken op 't geen
hy wil weglaaten, dan ter nederstellen, in zo groot eene verlegenheid, als de bronnen
en hulpmiddels zyn, waar van hy zich bedient. Nu eens vindt hy ze te onklaar en te
onzeker; dan weer ontbreekt het hem aan goede berichten, of thy heeft 'er geen
toegang toe. Ook zyn de eerste berichten niet altoos de geloofwaardigste en
volledigste. Door twyfeling, weêrlegging, beproeving en byzondere toevallen komt,
menigmaal, de waarheid eerst laat aan 't licht. De dryfveeren zo wel, als de gevolgen
der gebeurtenissen, welker ontdekking de Historie eerst van belang en echt maakt,
ontvouwen zich niet zelden eerst, na verloop van veele jaaren: gelyk dit eene
aandagtige beschouwing van de Historie der Pauzen ten vollen uitwyst. - Wil men
nog leevende, of wel onlangs gestorven Perzonaadjen, die zig van eene goede of
kwaade zyde toonden, of door het deelneemen aan gewigtige gebeurtenissen, in
de Kerk merkwaardig maakten, schilderen en beoordeelen: dan 'geraakt men in
nieuwe zwaarigheden. Men kan omtrent haaren lof zo wel, als haare laaking, te mild
of wel te spaarzaam weezen. Verheffen wy een' Man, welke nog leeft, te hoog: hy
kan verërgeren, en men beschuldigt ons, naa weinig tyds, van onwaarheid. Laaken
wy hem, die gedwaald heeft, te zeer; dan loopen wy gevaar de wet der liefde te
overtreeden. Zyn naam kan anderzins hoogagting verdienen. Ook kan hy zyne
misslagen verbeteren en zyne gevoelens veranderen. Dikwils heeft hy zich mede
te weinig verklaard, en te veel van zyne gedagten verzweegen, dan dat wy hem,
zonder de waarheid en de liefde te kort te doen, konden beoordeelen. - Van onlangs
overledene perzoonen kan men wel met wat minder gevaar, maar egter niet altoos
met die zekerheid, welke men wenscht, een oordeel vellen.
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Want hunne verdiensten of gebreeken blyven, dikwerf, heet lang verborgen. Geene
worden, zomwylen eerst door hunne slegtere, en deze door hunne betere opvolgers
in de ampten, die zy bekleeden, kennelyk. Menschen, die zelfs de waereld hebben
verlaaten, leeven egter nog in hunne aanhangers: of hebben vyanden nagelaaten,
die hen zelfs nog naa hannen dood haaten. Beide kunnen ons ligt van partyschap
beschuldigen. En daar en boven worden de redens voor het gedrag van zulke
menschen, en vaak geheel geringe omstandlgheden, die nogtans een onverwagt
licht over hun gantsch character verspreiden, eerst lang naa hunnen dood bekend.
Wat is hier ligter dan dwaalen? De kloekheid [dit dient een ander woord, misschien
voorzigtigheid, te weezen] eischt van ons maar al te menigmaal, veele dingen in
hunne duisterheid te laaten, die wy, zo gaarne, wenschten, in hun regt daglicht te
plaatzen. Want al wil men de stipste onzydigheid en nauwgezetheid volgen: men
dwaalt, heel dikwils, tegen zynen wil. En heeft men de waarheid werklyk, eenvoudig
en zonder dwaalinge gezegd; dan vindt men of geen geloof; of men maakt zig
vyanden, welke ons om de waarheid haat toedraagen.’
‘Maar waarom,’ dus vervolgt onze Schryver, de Inrigting der volgende Verhandeling
opgeevende, ‘hebben wy ons dan niet door t zien van deze en andere zwaarigheden
laaten afschrikken, aan de nieuwste Kerkgeschiedenis de hand te slaan? Is het
mogelyk roemgierigheid, die ons daar toe verleidt? Dan moesten wy niet weeten,
hoe weinig dank hy menigwerf behaalt, die de gedagten voedt, van een' Schryver,
die in eene algemeene agting is, te agtervolgen. Neen, wy geloofden slegts, de
Leezers van MOSHEIM's Kerklyke Geschiedenissen, door de korte en algemeene
Schets die de vereeuwigde Kanselier nopens de achttiende Eeuw heeft nagelaaten,
niet te kunnen bevredigen, en agten het daarom van onzen pligt, zyne berichten te
voltooijen, of liever een volledige Geschiedenis onzer Eeuwe zelf te bewerken, en
by die korte algemeene Schets te voegen. Wy zullen daar by MOSHEIMS orde en
schikking, over het algemeen beschouwd, volgen. Mist men 'er zyn geest in: dan
zal men billyk genoeg zyn om te oordeelen, dat de MOSHEIM's niet dan zelden
gebooren worden. Eene onvolkomener geschiedenis, dan zyne welversneedene
pen geleverd zoude hebben, zal egter beter zyn, dan in 't geheel geene. Ten minsten
wy hebben ons voorgesteld, de gemelde zwaarigheden, zo veel ons mogelyk is, te
ontgaan. En hoe gelukkig zoaden wy ons agten, zoo de uitkomst aan ons
voorneemen beantwoordde? Wy hebben naauwkeurigheid, liefde tot waarheid en
onzydigheid tot onze hoofdwetten gemaakt: anderen mogen oordeelen of wy ze zo
gelukkig hebben gevolgd, als wy ze hebben willen volgen. Kunnen gebreken, nooit,
van menschlyke werken gescheiden zyn, dan zal men ze ook gewis in het
tegenwoordige ontdekken. Wy hebben nog weinig voorgangers. Den weg te baanen
is moeijelyker, dan op den reedsgemaakten voort te gaan. Doch wy willen mede
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den titel van Historieschryver ons niet aanmaatigen. Die is voor ons te groot en te
eerwaardig. Wy willen slegts het onze tragten toe te brengen, om een fondament
voor eene goede geschiedenis onzer tyden te leggen. Anderen mogen 'er,
vervolgens, een gebouw op stigten, 't welk meer evenredigheid, bevalligheid en
fraaiheid heeft. Waarom wy onze Geschiedenis ook slegts eene Proeve genoemd
hebben.’
Ziet daar de inzigten en het plan van onzen Schryver; laaten wy nagaan hoe hy
daar aan beantwoordt. Het tegenwoordig Deel behelst de Algemeene Kerklyke
Geschiedenis dezer Eeuwe, of zodanige gebeurtenissen, die de geheele
Christen-Kerk, en den Godsdienst over 't algemeen beschouwd, aangaan: deeze
worden begreepen, in twee Hoofdafdeelingen. I De voordeelige Lotgevallen der
Christen Kerke. II De nadeelige Lotgevallen derzelve.
In de eerste Hoofdafdeeling treffen wy natuurlyk een verhaal aan van de Uitbreiding
der Christen Kerle, door verscheide Zendingen, onder welke die Kerke van Rome
de eerste plaats bekleeden, en die na het Oosten den voorlang hebben. Voorts
vinden wy een verslag van de Zendingen dier Kerke na Africa en America. Een
gantsch ongunstig, doch veeltyds maar al te wel verdiend oordeel, strykt VAN EINEM
over deeze Zendingen; da hy voegt 'er ten slot by. ‘Laaten wy, inmiddels, tot onze
geruststelling hoopen, dat, even als CHRISTUS gantsche zigtbaare Kerk uit kwaaden
en goeden bestaat, zo ook de talryke hoop der Roomsche Zendelingen niet enkel
onwaardige Euangelie-dienaaren, maar ook getrouwe en opregte arbeiders insluiten
zel, die CHRISTUS niet uit twist en onzuiverheid, maar uit liefde en waarlyk Christlyken
yver prediken’.
Vervolgens geeft VAN EINEM een breed verslag van de Zendingen der Protestanten
in Oostindien, en wel eerst van de Luterschen, met de zwaarigheden die dezelve
vergezelden; daarop van de Zendingen, gestigt door de Engelsche Maatschappy,
ter uitbreiding van de Christlyke Kennis. Tusschen beide toont hy, hoe de Godsdienst
der Heidenen gesteld is, die men tot des Verlossers Ryk tragt over te brengen: hoe
zy zich over 't algemeen omtrent de prediking van het Euangelie gedraagen, langs
welke wegen men hun ter omhelzinge des Christendoms zoekt te leiden: en in
welken staat de geplante Christlyke Gemeente onder de Heidenen eigenlyk zyn:
en hoe het met het Zendingswerk thans gelegen is; op welke kosten het te staan
kome, enz. - De Lutersche Zendingen na America en de Volkplantingen, in dat
Werelddeel opgerigt, komen vervolgens in overweeging: met een algemeen voorstel
van den toestand der Gemeente in America, als mede wat deeze in Groenland en
Lapland, en in alle Staaten van het Russisch Ryk, in de Turksche Staaten, gedaan
hebben. Dit verslag kan van langwyligheid niet vrygesprooken worden: trouwens
dit is doorgaans het geval der Kerklyke Geschiedschryveren, wanneer zy van hunnen
eigen Aanhang spreeken. - Korter behandelt hy de
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Zendingen der Engelschen in America; de Zendingen der Schotten; die der
Nederlanderen in Oostindien en America. De Zendingen der Hernhutters en die der
Russen worden niet vergeeten. En zeer uitvoerig is het berigt van de Lutersche
Zendingen onder de Jooden en de Mahometaanen.
Naa deeze zomtyds tot kleinigheden toe loopende berigten van de onderscheide
Zendingen opgegeeven te hebben, neemt VAN EINEM in opmerking, hoe de Christlyke
Godsdienst uitgebreid is, door het drukken van Bybels en van stigtlyke Schriften.
Hy schryft, met regt, de Inwendige Verbetering der Christen Kerke toe aan de
verdeediging des Christlyken Godsdiensts tegen de Vrygeesten; aan de opklaaring
der Weetenschappen en de verbetering der Schoolen.
De tweede Hoofdafdeeling in dit Deel, de Nadeelige Lotgevallen der Christenen
betreffende, is veel korter dan de eerste: de rede hier van geeft onze Schryver, van
de openbaare Vyanden des Christlyken Godsdiensts spreekende, in deezer voege
op. ‘Wy hebben den haat, met de vervolgingen, welke de Christen Kerk van hun
dulden moest, in onze voorgaande verhaalen alreeds geschilderd, wyl het gevoeglyk,
en, om plaats uit te winnen, noodig was daar van te spreeken aan die plaatzen,
waar het de leiddraad der Geschiedenisse vorderde. Wesbalven wy onze Leezers
slegts hebben te berigten, wat wy hen ropens de vervolgingen in Tonking,
Cochinchina, China, op de Philippynsche Eilanden in America en elders, hebben
verhaald. En zy zullen vinden, hoe woedende, menigwerf, de Godsdiensthaat
geweest zy, en welke belaagingen, en listige, zo wel als boosaartige, verdrukkingen
de Zendelingen der Christen Kerke in verscheidene Gewesten, inzonderheid in de
Oost-Indien, van de Roomschen zo wel als de Wilden, hebben moeten ondervinden.’
Hy gaat daarom voort met een berigt te neder te stellen van de byzondere Vyanden
der Christen Kerke: die onder de naamen van Vrygeesten, Vrydenkers, Sterke
Geesten, Rationalisten, Philosophen, Deïsten, en Naturalisten voorkomen, en in
hunne gevoelens en leerstellingen zo wel, als in de wyze van hunne zaak te
handhaaven, zeer onderscheiden zyn. Een WOOLSTON, HUME, TINDAL, MORGAN en
BOLINGBROKE, verschillen hemelsbreedte van eenen D'ARGENS, D'ALEMBERT en vooral
VOLTAIRE. Zeer juist is zyne aanmerking. ‘Met de daad doen Godgeleerden en
Euangelie-dienaaren slegt, wanneer zy van onze Duitsche zo genaamde Vrygeesten,
als waren zy geduchte Vyanden van den eeuwig onveranderlyken Godsdienst, met
veel bekommering of vuurigen yver spreeken, en hen de gantsch onverdiende eere
bewyzen van ze met de eerste Britsche te vermengen. Deeze laatsten waren van
een ander slag, en van veel grooter doorzigten dan de eersten zyn. De meesten
onzer Landsgenooten, die het gelaad der sterke Geesten aanneemen, zyn blinde
navolgers, onkundige en ongehondene snappers. Zy worden, om losbandig en
zonder wroegin-
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ge des Geweetens, alle hunne buitenspoorige lusten te kunnen verzadigen, eerst
Indifferentisten, maar dan volkomen Materialisten en Epicureërs, neemende eenige
onchristlyke Theorie alleen tendekmantel hunner losbandigheid aan. Zy waagen
het niet, gelyk die Britsche Ongeloovigen, de in- en uitwendige gronden van den
Schriftuurlyken Godsdienst zelve aan te tasten, maar volgen dikwils, eeniglyk, de
invallen van eenen VOLTAIRE of anderen, die ze gehoord, geleezen en zelfs wel van
buiten geleerd hebben. Hoe zeer moeten wy ons daarom wagten, deze
hoogmoedigen, door eene onbedagtzaame vergelyking met de eersten, nog
hoogmoediger te maaken!’ - Wat den tyd, op welke deeze Vyanden des
Christendoms ontstonden, aanbelangt, hier van zegt onze Schryver. ‘Onder Koning
CAREL II beklom, gelyk bekend is, het Ongeloof den Throon. Met den tyd nam het
getal en de yver der ongeloovige Vyanden des Christendoms dermaate toe, dit drie
talryke Secten van Atheïsten, Indifferentisten en Deïsten midden onder de Christenen
ontstonden. Het allervoornaamste tydperk, in de geschiedenis des Ongeloofs, begint,
ontegenzeggelyk, met het derde tiental jaaren onzer tegenwoordige Eeuwe.’
‘Niets valt, erkent de Eerw. VAN EINEM, den Historie-schryver moeijelyker dan de
Ongeloovigen nauwkeurig genoeg te schiften, en elk zyne verdiende plaats aan te
wyzen, hoe reklyk hy ook zy om de aanvallen op allen Godsdienst, van de aanvallen
op den Christlyken Gadsdienst in 't byzonder, af te scheiden. Beide gaan, niet zelden,
onderling gepaard. Menigmaal hebben de ongelukkige Ongeloovigen, by 't twyfelen
of het verwerpen van Gods nadere Openbaaring een begin gemaakt, en by de
opruiming van allen Godsdienst opgehouden. Ook is het zo gemaklyk niet, de
grenzen van het Ongodistisch en Deïstisch Ongeloof te bepaalen, vooral, wanneer
men daar by niet zo zeer op het bespiegelend als wel op het praktikaal gedeelte
van den Godsdienst let.’ Hy verdeelt ze in twee klassen: Vyanden van den
Godsdienst in 't algemeen, en Tegenstanders van den Christlyken Godsdienst in 't
byzonder.
De eerstgemelden afgehandeld hebbende, maakt hy eene aanmerking, ‘behalven
deeze Ongodistische Schryvers, zyn 'er nog verscheide anderen, die zo verre niet
zyn gegaan; maar egter zulke stellingen hebben voorgedraagen, welke ten laatsten
allen Godsdienst vernietigen. Hier toe behooren deels zodanigen, die alle zedelykheid
van 's menschen daaden ontkend, of ze eeniglyk in de overeenstemming met de
natuurlyke neigingen gesteld, en daar by alle betrekking tot eene Godlyke Wet
hebben uitgeslooten: en deels zulken, die eene ongegronde twyfelzugt begunstigen,
den mensch opgeeven als een zwak schepzel, dat, wegens zyne bepaalde betrekking
tot andere dingen, van geene waarheid eene overtuigende kennis hebben kan, en
daarom alle zekerheid onzer natuurlyke kundigheden van Godsdienst bestryden.’
Met bevreemding vinden wy, onder deezen rang, getekend ARTHUR ASHLEY
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SYKES,

van wien onze Schryver verklaart, ‘dat hy yoor het overige zelf het
Christendom verdeedigde, een Werk uitgaf, de onschuld der dwaalinge onder den
aangenomen naam van EUGEN. PHILALETHES, 't welk veel gerugts maakte en veel
nadeels deedt. Hy beweerde, dat 'er gantsch geene verpligting ter vermyding der
dwaaling, ja geen nadeel of gevaar daar uit te duchten ware. Eene dwaaling, meende
hy, hebbe even zo min zedelykheid, als blindheid en doof heid en dergelyke
aangebooren lichaamsgebreken; men doe daarom niet wel, wanneer men zyn werk
maake, zyne eige of dwaalingen van anderen op te ruimen’. - Met bevreemding,
zeggen wy, zien wy deezen geleerden Man in dien rang geplaatst: en zulk eene
omschryving van zyn Werkje, 't welk, in 't Nederduitsch vertaald, het licht ziet, en
(*)
van eenen geheel anderen inhoud , en zeer zamenstemmend is met zyne andere
Schriften, die tot verdeediging van den Christlyken Godsdienst strekken. Bekend is
zyn Stukje, De waarheid van den Christlyken Godsdienst betoogd uit de Schriften
des Ouden Testaments. Bekend verdiende te worden een ander Werkje, in 't
Engelsch getyteld The Principels and Connexion of naturel and revealed Religion,
ook in 't Fransch overgezet. Van zyne Geleerdheid heeft hy een blyk gegeeven, in
zyn Onderzoek naar 't geen door Bezeetenen in het Nieuwe Testament verstaan
wordt. Wy oordeelden dit te moeten nanmerken, om de Eer van een zo verdienstlyk
Man te handhaaven.
In het verslag der Tegenstanderen van den Christlyken Godsdienst in 't byzonder,
treffen wy narigten aan van Franschen, Engelschen, Duitschen, enz. die het
ondernomen hebben, op zeer verschillende wyzen, de Hemelsche waarheid te
bestryden: ook ontvouwt onze Schryver de schikkingen, ter verdeediginge van den
Godsdienst, eene lyst van Mannen en Schriften opgeevende, die het aangevallen
Christendom in 't algemeen of tegen byzondere Vyanden handhaafden. Met lof
gedenkende aan de stigting van den Ridder ROBERT BOYLE, en onzen
agtenswaardigen Landsgenoot JAN STOLP; als mede van een Genootschap, voor
het Geloof en 't Christendom, in den Jaare MDCCLXXI te Stokholm opgerigt. - Dewyl
de Nederduitsche Vertaaler, in zyne Aantekeningen, meermaalen laatere gevallen
dan het zes- en zeventigste jaar deezer loopende Eeuwe betreffende, vermeldt,
zou hy, by deeze stigtingen wel gevoegd mogen hebben, het Godgeleerd
Genootschap, door wylen den Heer PIETER TEYLER VAN DER HULST, onlangs te
Haarlem vastgesteld: door omgezonden Berigten overal bekend.

(*)

De Tytel alleen toont hoe het geheel iets anders beooge, dezelve is: Onderzock of, en hoe
verte eene eenvoudige Dooling in 't stuk van den Godsdienst strafbaar is. Benevens eene
Verdeediging van het zelve tegen de tegenwerpingen en beschuldigingen van den Bischop
van Oxfort, door A.A. SYKES, M.A. en Rector van Rowley in Essex. Uit het Engelsch vertaald
door J. VAN ZANTEN, M.D.
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Ten slot geest VAN EINEM op, welke verordeningen tegen de verbreiding der
Vrygeestige Schriften gemaakt zyn, een Proeve ter overtuiginge en bekeering der
Vrygeesten met het gevolg daar van.
Nog twee Deelen hebben wy van dit Werk te wagten over de Byzondere Kerklyke
Geschiedenis, dat is, de Historie der byzondere Christen Genootschappen, of de
byzondere partyen, waar in de Christenheid op eene deerniswaardige wyze verdeeld
is.

Mengelwerk, IIIde Stukje. Tendimus ad Coelestem Patriam. Te
Utrecht by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1779. In 8vo 172 bl.
Genoeg hebben wy van den aanleg en aart deezes Mengelwerks gezegd in de
(*)
aanpryzende Beoordeeling der twee eerste Stukjes : daar dit Derde, in den eigensten
smaak is uitgevoerd, deels uit Vertaalingen, deels uit Stukjes van eigen vinding
bestaande. De laatstgemelde, die, onder den algemeenen tytel van Wandelingen,
over eene groote verscheidenheid van voorwerpen gaan, hebben ons, schoon de
Vertaald Stukjes geenzins verdiensten ontbreeken, en de keuze des kundigen
Vertaalers waardig zyn, boven a gesmaakt. De agrenswaardig Schryver weet neuwe
ontdekkingen in de Natuu, met treffende kleuren op te schilderen. Dat wy hem
vergezelden, daar hy de Groeijing der Plantgewassen als onze Artzeny beschouwt.
‘Hoe laat gy 't hoofd nu kwynend hangen bevallige Plantgewassen! Amegtig staet
gy onder den brandenden zonnestrael geboogen! Uw schoon geblader hangt
verwelkt. Het frissche malsche groen is geheel verdoofd of bruin geschroeid. ô Mogt
eene verkwikkende reegenvlaeg zig over uwe smagtende kruinen uitstorten, het
frissche malsche groen te rug brengen, uwe spruitjes weder doen ontluiken, 't
geblader doen zwellen op 't gezigt. - Des aerdryks bekoorlyk gewaed, de cieraed
en 't vermaek onzer wooningen, zyt gy, te gelyker tyd, het schoonste en nuttigste
onder de geschenken der natuur. Hoe verlustigt gy ons oog, door uwe houding,
door uwe kleur, waar van het enkel gezigt eene artzeny voor de oogen is, en door
uwe zo bevallig bloozende bloezems. Dit alleen ware genoeg om u tot een dierbaer
geschenk te maeken. Maer in de werken van onzen Schepper, gaen schoonheid
en vermaek altoos met nuttigheid gepaerd. Dus bied gy ons nuttigheid aen, in uwe
voedzaeme vrugten en zaeden, in uwe hedzaeme en verkwikkende sappen, en
eindelyk in uw lichaem zelven, dat ons tot huisvesting, tot verwarming en tot duizend
nuttige gebruiken strekt. Ja uw leeven is de bronwel onzer gezondheid. De lugt, die
wy uitademen, en die even daer door voor ons onbruikbaer, walglyk, ja zelfs doodlyk
word, ademt gy in, zui-

(*)

Zie onze Hedend. Vaderl. Lett-Oef. V Deel, I Stuk, bl. 135. enz,
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vert zé van de schaedlyke deelen, en zendt ze ons, dus gereinigd, hersteld, en met
(*)
de lieflyke geuren uwer bloessems gebalzemd te rug ; op dat wy ze, teevens met
vermaak en met voordeel voor onze gezondheid, wederom zouden kunnen
inademen. Het geen voor ons schaedlyk was, heeft inmiddels gediend, om uwen
groei te bevorderen; en op uwe beurt hebt gy u van 't overtollige ontlast. Vervolgens
gaet die zelfde lugt, op nieuws door onze lichaemen, wy bezwangeren dezelve op
nieuws met de deeltjes, die gy u ten nutte maekte; en dus maeken wy beurtlings,
voor elkanderen, de lugt tot elkanders gebruik bekwaem. Dus is 'er eene geduurige
over- en wederwisseling van goede diensten tusschen ons en u gevestigd. Dus
herstellen wy voor elkanderen, in den grooten ontfanger en aenvoerder van ons
fynste voedsel, dat evenwigt, die juiste zamenstemming van deeltjes, die voor onzen
wederzydschen welstand heilzaemst en meest bevorderlyk zyn. - Uitgebreide
samenhang! Bewonderenswaerdige harmony! In de werken van onzen grooten
Schepper staet alles onderling, tot elkanderens welzyn, verbonden! Zyne gantsche
Waereld is één enkel geheel, één enkel samenstel van tienduizendmael tienduizende
werktuigen, die allen, op elkanderen en met elkanderen, werken, om het algemeene
nut eendragtlyk voort te brengen. - Verbaezend geheel! Neem eene enkele schaekel
uit deeze keeten weg; terstond is alles in verwarring, terstond is het geheel
verbrooken. Welk eene wysheid, die alle deeze zo menigvuldige, zo verschillende
en elkanderen dikwils in de daed tegenwerkende deelen,

(*)

‘Men weet (dit is de ophelderende Aantekening des Schryvers) dat de lugt, met dierlyke
uitwaesemingen, tot eenen zekeren trap bezwangerd, by de wederinademing schaedlyk ja
zelfs doodlyk wordt. De Heer PRIESTLEY, in zyne verhandeling, over de vaste lugt, beweert,
dat de lugt van den dampkring, door de groeijing der planten, in haere goede en heilzaeme
hoedanigheden word hersteld. Volgens de proeven van LAVOISIER, zou diezelfde lugt doodlyk
zyn, indien de groeijing der Planten en geduurig herhaelde regenvlaegen, dezelve niet geduurig
van de schaedelyke hoedanigheden zuiverden. Volgens die van een ander Natuurkundigen,
(zie Espr. des Journ. Mars 1779 p. 311.) werd de lugt van eenen buitengewoonen kwaeden
mist, onder een klok gevangen, en waer in een Vogel, even schielyk als in de vaste lugt zelve,
bezwymende, binnen de 24 uuren, door eene groeiende hyacinthe-bol onder die klok geplaetst,
van alle deszelfs schaedlyke hoedanigheden gezuiverd; daer zy, buiten dit hulpmiddel, die
hoedanigheden ongelyk veel langer behoudt. Men heeft meer soortgelyke proeven, met
groeiende planten, op eene bedorve lugt genoomen, en met denzelfden uitslag. Het zou
derhalven, eene dwaeling zyn, te denken, dat de planten, uit hunzelven, de lugt ongezond
macken. Zy doen dit alleen, door te groote hoeveelheid; wanneer zy, door eene verkeerde
plaetsing, de vrye omloop der lugt te veel beletten; op vogtige plaetsen den opdroogenden
zonnestrael te veel buiten sluiten, of door eenige dergelyke schikking schaedlyk worden
gemaekt. Zelfs raeden de zo evengemelde Natuurkundigen aen, in vertrekken, waer in men
de lugt wil zuiver houden, eenige groeiende plantgewassen te zetten, op dat zy de schaedlyke
deelen, die in de lugt zweeven mogten, zouden inslurpen en dus wegneemen. Alleen moet
men zig hier voor te groote hoeveelheid en te sterke geuren wagten.
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dus saemenstemt! Welk eene magt, die ze dus saemenstemmend houd! Aenbidlyk
Opperweezen! Hoe overluid worden uwe eer en los door alle de heiren uwer
schepzelen verkondigd!
Hoe Goddelyk en schoon
Luidt deeze Hemeltoon
Daar is geen spraek of oord;
Daer is geen Volk bekend
Dat, zelf tot 's Waerelds end,
(*)
Der heemlen stem niet hoort .

Hoe kan 'er dan nog een schepzel zyn, dat, voor deeze lieflyke harmony, moedwillig
de ooren stopt? ô Van hoe veel genogens berooft gy u zelve niet, onbedagtzaeme
stervelingen! die tot een blind geval, tot, voor eeuwig in 't wilde afwisselende
saemenvoegingen, uwen toevlugt neemt, en den grooten Maeker, uit het midden
zyner werken, zoekt te verbannen! Hy ontferme zig over u, die dus zinneloos uw
eigen geiuk ontvlied! Zyne goedertierenheid ontsluite uw oog! Dan zult gy in oo
moed en berouw, in liefde en vrolyke dankbrerheid, aenbiddende voor hem
nedervallen, en, aen den voet van zynen troon, dat geluk vinden, dat gy nu op uwen
dwaelweg met zulke yverige, angstige poogingen en steeds groeijend, 't hart steeds
seller pynigend misnoegen, te vergeefsch zoekt, om dat gy het blindlyk voorby
streeft!’
Laat ons, om de gelykaartigheid der stoffe s Schryvers beschouwing van den
Convolvulus 'er byvoegen. ‘Schoone Convolvulus! kan men ergens fraeijer kelk
aenschouwen, dan den geenen, dien gy zo bevalliglyk, met honig gevuld, aen 't
nyvre bytje toereikt? De glans, door de morgenzon, op den versch ontlooken kelk
verspreid, lokt het bytje van verre. Het schiet vrolyk-gonzende naer u toe; vlijt zig
in de engte, die 't geurig onthael bevat; dringt tot in den diepsten bodem door, en
verzadigt zich met de lieslyke tengen. Dan treedt het, zonder u te beschaedigen, te
rug, vliegt, vrolyk en dankbaer, nog eenige kringen om u heen: en gaet, op de
nabumige planten, weer nieuwe teugen zoeken van dit geurig voedzaem vogt, door
de eigen hand der natuur, geduurende de stille koele stonden des nagts, met
weldaedige zorg, voor 't zelve toebereid. - Dit is het oogenblik der genieting. - Met
het bytje komen duizend capelletjes, torretjes, vliegjes en insecten van allerlei soort,
uit hunne rustplaetzen, te voorschyn. Allen vinden zy, op bloemen, boomen, heesters
en lieflyk geurende plantgewassen, hun verkwik-

(*)

Zie Pf. 19. vs. 2. De aanhaaling deezer Dichtregelen, doet den Schryver eene aantekening
maaken tot lof van de verbeterde Psalmberyming, en een wensch slaaken ever het verbeteren
des Psalmgezangs. Dezelve kunnen wy niet plaatzen.
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kend voedzel klaer. Allen beyveren zy zig om stryd om de weldaeden van den
algemeenen Vader in te zamelen. Allen genieten zy zyne geschenken met vreugd,
allen heffen zy te saemen een vreugdegejuich aen: en 't vreugdegejuich zyner
schepzelen is de hem aangenaemste lofzang, die zy te zyner verheerlyking kunnen
aenheffen! Want in hun geluk vindt hy zyn welbehaegen’.

Hoognodige Gronden der Aardrykskunde, voor Kinderen. Verdeeld
in vier en twintig korte Lessen. In 't Fransch en 't Nederduitsch
tegen over elkander. Te Amsterdam by J.B. Elwe, 1780. In octavo
44 bladz.
Geograpisch Zakboekje voor Neêrlands Jeugd; en verhandeling
over de Globe. Te Leyden by F. de Does, P.Z. 1780. In octavo 110
bladz.
Men heeft al voorlange opgemerkt, dat de Aardrykskunde, welker beoefening, buiten
tegenspraak te gelyk aangenaam en nuttig is, onder die onderwerpen behoort,
welker grondbeginselen men der Jeugd al vroeg met vrugt kan inboezemen; nadien
het daar in te geeven onderwys grootlyks gaat over zaaken, die inzonderheid tot
het geheugen betrekkelyk zyn; 't welk, op eene voor de Jeugd niet ongevallige
manier, versterkt wordt, door 't nazien der afgebeelde Landen, op daar toe wel
ingerigte en zindelyk gekoleurde Kaarten. 't Is uit dien hoofde ook, dat veelen
meermaals bedagt geweest zyn, om deeze en geene onderrigtingen daar toe aan
de hand te geeven, ten einde denzulken, dien het onderwys der Jeugd aanbevolen
is, daarin behulpzaam te zyn; waarvan zig de zodanigen, daar ze verschillend
opgesteld zyn, naar hunnen eigen byzonderen smaak, en de onderscheiden
vatbaarheid hunner Leerlingen, met oordeel een goed gebruik kunnen maaken. Tot
dit slag van Leerschriften nu heeft men de twee hier opgenoemde Aardrykskundige
Stukjes mede te brengen; als welken, ieder in zyne soort, indiervoege opgesteld
zyn, dat een kundig Onderwyzer 'er zig op eene nutte manier van kunne bedienen.
- Het eerste behelst eenvoudig de algemeene denkbeelden der Aardrykskunde, in
vier- en twintig korte Lessen; waarvan men, zelfs by manier van uitspanning, gebruik
zou kunnen maaken, om een Kind, zo dra het slegts eenigzins vatbaar is voor
aaneengeschakelde kundigheden, een oppervlakkig denkbeeld van 't beloop der
Aardrykskunde onuitwischbaar in te prenten. - En het tweede, of het Geographisch
Zakboekje, waarin alles, wat tot het weezenlyke der Aardrykskunde behoort, voor
zo verre zulks in 't onderwys der Jeugd valt, klaar en beknopt wordt voorgedraagen,
kan insgelyks dienen, om dezulken, die wat verder in jaaren gevorderd zyn, eene
handleiding te verleenen, waardoor ze in staat gesteld
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worden, om de beoefening der Aardrykskunde, indien dezelve hun byzonder behaagt,
op eene geregelde wyze verder voort te zetten. - Als Oordeelkundige Onderwyzers
van zulk soort van Schrifien, met in agtneeming van de mindere of meerdere
vathaarheid, mitsgaders de geschiktheid hunner Leerlingen, gebruik maaken, kunnen
ze zig een vry gunstigen uitsag van hunne poogingen belooven. Veelligt zou men
hen, met betrekking tot dit onderwerp, niet ongegrond mogen raaden, dat zy deeze
hunne onderwyzing nu en dan verleevendigden, met het bybrengen van etlyke
aanmerkelyke voorvallen in die Gewesten, naar de vatbaarheid hunner Leerlingen,
om derzelver aandagt des te meer te vestigen; en hen tevens trapswyze smaak te
doen krygen in de Historiekunde; om die voorts met de beoefening der
Aardrykskunde te paaren.

Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen, over den smaak in
de Poëzye, over den Abraham den Aartsvader van Arnold
Hoogvliet. Te Utr. by de Wed. J. van Schoonhoven, 1780. In gr.
8vo. 381 bl.
Hoe men ook denken moge, over de onlangs uitgegeven Theorie van den Heere
van Alphen, en met welk oog men 's mans arbeid in dat vak ook beschouwe; dit is
onbetwistbaar, dat zy onze Natie oplettend gemaakt heeft op een onderwerp,
misschien te veel tot nog toe verwaarloosd, en zekerlyk van de uitgebreidste
nuttigheid zo wel in het Zielkundige als in de beoefening der fraale wetenschappen
en kunsten. Want, schoon men voorlang reeds in onze Moedertaal verschillende
stukken, den goeden smaak, het schone in de Dichtkunst, en meer byzondere
punten der Theoretische studie betreffende, zo wel in de Bydragen als anderzins,
in het licht heeft zien verschynen; schoon ook de uitgeschreven Prysvragen der
lofwaardige Nederlandsche Maatschappy' van Letterkunde de aandacht derwaart
gewend hebben: het is niet dan sints de uitgave van Riedels Samenstel, dat men
een algemeen belang aan dezelve gehecht heeft. - Het is hier de plaats niet, te
onderzoeken, of zulks aan eene byzondere behaaglykheid van schryfwyze, door
welke die Schryver de dorre stoffe mocht hebben aeweten te veraangenamen, en
die dus den Lezer smaak voor dezelve ingeboezemd mocht hebben; dan of het
veeleer aan de onwaardige wyze op welke de Uitgever de Vaderlandsche Dichtkunst
en Dichters behandelt, en die de gevoeligheid van de Natie moeten opwekken; of
het aan het leerzame, dan of het aan het honende van dat Werk zy toe te schryven:
genoeg is het, langs dezen weg een heilzaam uitwerksel te zien voortgebracht, dat
vroeg of laat zynen invloed op de voortbrengsels onzer tegenwoordige fraaie
vernusten openbaren zal.
Het kon zyn, dat men aan dezelfde oirzaak ook de uitgaaf dezer
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Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen te danken had, en dat de Theorie van
van Alphen hier de eerste aanleiding toe gaf. Op dien voet zouden wy dezen Schryver
verplicht zyn voor 't beste werk, dat tot nog over die stoffe in het Neêrduitsch het
licht ziet, en dat wy ons verplicht achten, der Natie aan te pryzen. Ervarenheid in
het onderwerp, belezenheid (vooral in de werken der Modernen.) oordeel, smaak,
en bedaardheid in 't onderzoeken, stralen alom in deze nasporingen door, en kenteek
nen den Schryver, die in dezen aart van Letterbeoefening (zo wy ons oordeel vry
mogen melden) reeds meer in het licht verschenen is. - Zyn werk is tweeledig: het
eerste gedeelte loopt over den smaak in de Dichtkunst; het tweede bestaat in eene
uitvoerige beschouwing van Hoogvliets Abraham den Aartsvader. - In het eerste
wordt onderzocht wat de smaak eigenlyk zy, zo wel in de dingen van het vernuft als
in het Physische. Deszelfs trappen van fynheid, van juistheid, worden aangewezen;
en men spoort na, hoe de goede smaak word' verkregen, en aangekweekt. De
byzondere smaken van verschillende Volken, van byzondere personen, worden
nagegaan; de invloed der luchtsgesteltenissen, der temperamenten op dezelven.
Men onderzoekt wat de heerschende smaak onzer Natie zy, en wat hier uit af te
leiden voor den Neêrlandschen Dichter? De eischen van den goeden smaak worden
met oordeel voo gedragen en toegepast: de zogenaamde factice smaken, die niet
in de Natuur gegrond zyn, worden niet voorbygegaan. Een vergelyking tusschen
den Nederlandschen smaak met die der vreemden brengt het geschil over de
meerderheid in de Poëzy tot zyne bepalingen. Er wordt aangetoond hoe verkeerdelyk
men hier over gevonnisd hebbe: en wat hun, die den palm aan de Buitenlanders
toewyzen, nog te betoogen staa. Er wordt aangemerkt, hoe min oirspronklyks er zy
in de Theoretische Schryveren, die men ons tot Leermeesters wil geven, en hoe
hunne achting moet dalen, wanneer men onze thands verwaarloosde Juniussen en
Vossiussen gelezen heeft. - Deze zyn de voorname panten, welke in de Proeve
over den smaak verhandeld worden, hoewel niet volmaakt in deze orde. - De
verhandeling van Hoogvliets Abraham heeft eene korte beschouwing van het
Heldendicht aan het hoofd; en vergelykt het Dichtstuk daarmede, zo wel als met de
verscheidene Heldendichten der Ouden en Nieuweren, in 't algemeen en
stuksgewyze: met dat besluit, dat ons Vaderland ook in het Heldendicht niet voor
onze Nabuuren behoeft te blozen: en opwekking om toch eens af te laten van
‘vreemde schryvers te pryzen, natevolgen, en te vertalen; maar de Natuur, en de
oude Dichters te bestudeeren. Dan, (zegt onze Autheur) dan eerst en nooit anders
zullen zy schone stukken voortbrengen,’ en dit is de weg, de eenige weg, dien de
Dichters van onze zo wel als van andere Volken insloegen, om den roem te behalen,
dien zy gewonnen hebben.
Dit zal (vertrouwen wy) volstaan, om het Boekdeel, dat wy aan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

311
kondigen, te doen kennen, en op zyn' prys te doen schatten. - Doch daar wy het
aanpryzen, zou men te verr' gaan, indien men ons zonder eenige bepaling verstond,
als mocht men dit werkje zonder dat oordeel van onderscheiding gebruiken, waardoor
men zyn toestemming aan 't gezag eens Schryvers weigert, om haar niet dan aan
bewezen waarheden te schenken. In tegendeel, de behoedzaamheid tegen de
ingewikkelde toestemming is hier zo wel als elders noodzakelyk, en ook onze
Schryver is geenzins vry van misgrepen, het zy in het verstand van een' Schryver,
het zy in het aannemen van eenige grondstellingen, het zy in de toepassing van
zyne beginsels, of 't afleiden van sommige gevolgen. Dus is het, by voorbeeld, dat
hy (bladz. 61) Vondel klaarblykelyk niet verstaan heeft in de plaats, die hy gispt:
Dus is het, dat hy een Bepaling van't Heldendicht naar willekeur, en die hem betwist
kan worden, aanneemt, zonder haar te betoogen: Dus, dat hy in Hoogvliets
persoonsverbeelding der Godlyke eigenschappen, (in welke de Dichter dezelven
noodwendig moest afzonderen) die afzondering wraakt uit het Bovennatuurkundig
beginsel van volstrekte overeenstemming in het volmaakte; 't geen men hier tegen
den Dichter niet behoorde te doen gelden, als die niet de Godheid, maar zyne
denkbeelden van de Godheid, afschildert, in welke denkbeelden, de afgetrokken
eigenschappen van 't Goddelyk wezen niet alleen, in de afzonderlyke beschouwing,
die samenstemming ontbeeren, maar zelfs als tegen elkander inloopende, kunnen
beschouwd worden, gelyk Rechtvaardigheid en Barmhartigheid, die, zo haast men
haar afzonderlyk, met betrekking op het zondig menschdom, beschouwe,
tegenstrydige denkbeelden opleveren. - Tot hetzelfde mogen wy den gantschen
grondslag van zyne Proeve over Abraham den Aartsvader brengen, dien hy alle
pooging doet om een Heidendicht te doen zyn: hoewel het bedenking lyd, of
Hoogvliet-zelf zich wel voorgesteld hebbe met dit Werk een eigenlyk Heldendicht
te leveren. Men zou dit in de daad kunnen tegenspreken, en 't koomt vry naturelyk
voor, dat de Dichter niets meer bedoeld hebbe dan een' aangeschakelden
Levensloop van den Aartsvader te schryven, waar in men dierhalve de vereischten
van 't Heldendicht niet meer recht heeft te vorderen, dan (om een voorbeeld te
stellen) in Ovidius Metamorphosis, die zekerlyk geen eigenlyk Heldendicht is. En
onze Schryverzelf weet de eenheid van 't Heldendicht er niet in te vinden, dan door
haar in 's Aartsvaders geloof te zoeken, waar toe hy geen aanleiding heeft, dan een
gedeelte eener tusschenrede (die men inter parentheses zou kunnen stellen) in den
aanhef van 't werk.
‘Nu maal ik (zegt de Dichter) den grooten Vader van de Volken naar het
leven.
Ja 't lust my, Abram op den togt naar Kanaän,
En naar Egipte, en waar die goddelyke Man
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Heen zwerft op 't hoog Bevel, te volgen op mijn snaren;
Zyn' wondren omgang met de Godheid te openbaren;
En, [in bespiegeling van zyn GELOOVE, hoop
En zuivre Godsvrugt,] door zyn' gantschen levensloop
Te zweven.’

Moet men in de daad de woorden niet uit hun verband rukken, om hier de
bespiegeling van 's Aartsvaders geloove voor het eenige, het ware doel des Dichters,
te houden? Moet men uit deze woorden niet veel eer verstaan, dat dit doel bestaat
in Abraham te volgen, en door zyn' gantschen levensloop te zweven?
Wy wenschten ook dat de enkele vertalingen welke ons in dit Boek eel voorkomen,
beter uitgevoerd waren; vooral die uit HOMERUS, welke vry woor elyk zyn, doch
zonder denkbeeld van het orisprongklyk te geven. En eindlyk, wy kunnen geenzins
ontveinzen, het onderscheid dat er is tusschen de twee verhandelingen over den
Smaak en het Dichtstuk van Hoogvliet: zynde het laatste (ondanks de veelvuldige
schone a mmerkingen die ook daar in voorkomen) naauwlyks by het eerste stuk in
waarde te vergelyken.

Zamenspraaken van Diogenes van Sinope. Uit een oud Handschrift.
Naar 't Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by J. Waldorp. In
octavo 292 bladz.
Op den naam van Diogenes, als ware het uit een oud Handschrift corspronglyk,
behelst dit Stukje eene geestig hekelende scherts veeler zedelyke gebreken, die
zo wel in de Eeuw van Diogenes plaats hadden, als ze thans in de Menschlyke
zamenleeving voorkomen. Dezelve wordt ons hier medegedeeld, nu by wyze van
verhaalen, dan by manier van zamenspraaken, en ook wel onder 't voorstellen van
invallende bedenkingen, of eene soort van uitgewerkte vertoogen. En welken van
deeze wegen de Schryver ook insla, hy leidt den geenen, die hem gelieft te
vergezellen, genoegzaam bestendig op paden, die men met aangenaamheid
bewandelt. Gezond Verstand en Vernuft gaan hier bykans onafscheidlyk hand aan
hand; om den geenen, die hun gehoor willen verleenen, over 't algemeen te
beschaaven; en wel byzonder hun onder 't oog te brengen, wat tot hun weezenlyk
geluk dient, hoe men 't zelve dikwils op eene averechtsche wyze bejaagt, en wat
men integendeel, ter verkryginge van het waar geluk, in 't werk behoorde te stellen.
- Zie hier, tot eene proeve van die natuur, eene Les voor dezulken, die zeer veel
over hebben ter voldoeninge hunner zinlyke vermaaken, en intusschen zeer
bekrompen zyn, omtrent hunnen Evenmensch. Eene zeer wel uitgevoerde
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en treffende Zedeles, niet slegts voor schatryken, maar ook in 't algemeen voor
welgestelde Burgeren, die zig maar al te veel aan 't eerste vergaapen, en daardoor,
hoewel ze 'er anderzins zelfs nog al een goed hart toe hebben, buiten staat stellen,
om zig jegens hunnen Naasten van hunnen Pligt te kwyten.
Diogenes was, volgens een voorafgaand verhaal, tegenwoordig geweest op eene
plaats, daar de vermogende Chaereä eene schoone schildery der Gratiën voor de
(*)
somme van vier Attische talenten kogt. Het besteeden van zo veel gelds voor ééne
schildery, hoe fraai ook uitgevoerd, kon de berispende aanmerking van Diogenes
niet wel ontgaan; en deed hem, onder anderen, uitroepen: - ‘vier talenten CHAEREA!
voor een enkele verlustiging van 't oog, die in weinig weken hare bevalligheden voor
u zal verloren hebben! hoe velen had gy met deze som gelukkig kunnen maken!’
Veelligt egter was Diogenes wel dra met Choereä verzoend geweest, had die Ry
aart vervolgens eene son tgelyke of zelfs mindere somme, ten behoeve van eene
ongelukkigen, overgehad; dan ziet, juist het tegendeel gebeurde eerstdaags.
‘Eenige tijd daar na, dus vervolgt Diogenes, kwam ik op een groot goed, 't welk
deze Choereä aan de Corinthische zee bezat, ik vond daar een zijner Pachters,
een wakker oud man met grijze hairen, die treurig voor zijn deur zat, en zich de
oogen afwischte, toen hij mij gewaar wierd. ik bad hem dat ik mij naast hem mogt
nederzetten, en vraagde hem naar de oorzaak zijner bedroeftheid. ‘ach, Vreemdeling,
sprak hij, ik heb mijn Dochter verloren! - een kind van veertien jaren, het beste meisje
(†)
dat ooit geboren is, alle jonge luiden in de buurt zeiden, dat zij ene Oreäde geleek,
wanneer zij met andere meisjes van haren ouderdom in den rei danste. - ik had mijn
lust daaraan, haar te zien danssen. - zo was voorheen hare moeder! - het was een
goed meisje; huisselijk, arbeidzaam, door de beste moeder opgevoed - ach! nu
noem ik haar gelukkig, dat zij dezen gruwelijken dag niet beleeft heeft. - Zeerovers
voerden mijn kind wech, daar het aan deez' oever schelpjes zogt, om een kleine
grot in mijn tuin, waar in ik in de middaghitte te rusten plag, op te sieren’. Ik erkende den Vader in 't vuur dezer schilderij; maar zijn dochter had tienmaal
minder beminnenswaardig kunnen zijn, als hij haar beschreef, zonder dat ik minder
aandeel aan zijn smart genomen zoude hebben.
Arme Vader - riep ik; en droogde mijne oogen; - maar was 'er dan geen middel,
om uw dochter weder te bekomen? was 't niet mogelijk haar vrij te kopen?
Ach! antwoordde hij zuchtende, ik beproefde alles. zij vorderden twee talenten.
het meisje is schoon, zeiden zij; een Sa-

(*)
(†)

Ongeveer 7200 Hollandsche Guldens.
Eene Bergnimph.
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trápe des groten Konings zou nog meer voor haar betalen. - het was mij onmogelijk,
zelfs de helft dezer som bij elkander te brengen, het verlangen om mijn kind weder
te hebben, maakte mij onzinnig, in deze verwarring liep ik naar mijn Heer in
Corinthen. hij is onafmetelijk rijk, dagt ik; uwe tranen, uwe grijze hairen zullen hem
vermurwen, hoe dikwils geeft hij twee talenten uit om zich zelf een voorbijgaand
vermaak aan te doen! misschien beweegt gij hem, dat hij zich 't vergenoegen
aandoet, even zo veel te doen, om een ouden Vader zijn kind, de enige vrengde
zijns ouderdoms, weder te schenken. - ik wierp mij voor zijne voeten maar alles was
vergeessch. - ik mogt beter op mijn dochter acht gegeven hebben, sprak hij. - het
doorboorde mij 't hart, toen hij 't zeide - en met welk eene koelhe'd! - ik kan 'er niet
aan denken! - ‘de oude man weende toen hij 't mij vertelde, en ik, - het verscheelde
weinig, dat ik niet, als Ajax Oïleus zoon, aangevangen had te raazen, ik vervloekte,
in de eerste drift, den eersten, die oit geschilderd had, en alle schilders, zijne
navolgers, en al die tot hun gild behoren, zelf den verfvrijvers niet uitgezondert.
Toen ik weder alleen was, en mijn bloed zich weder verkoelt had. veranderde
mijn toorn tegen den rijken zich in medelijden. ik bejammerde, dat, even dat, wat
hen gelukkig kon maken, hen voor dat goddelijk vergenoegen, om goed te doen,
onvatbaar maakt, arme menschen! zij hebben zo veel behoefte; hunne zinnen, hun
inbeelding, hunne driften, hunne grillen, hun gemak, hun iedelheid, - hebben zo veel
eisschen te doen, dat hen voor de eisschen der menschelijkheid niets overig blijft.
Hoe gaarne wilde ik u uwe paleizen, tuinen, schilderijen, statuën, goud, zilver,
elpenbeen, uwe gastmalen, concerten, schouwspelen, dansserinnen, aapen en
papegaïen gunnen, - wanneer het maar van mij afhing daaraan niet te denken, dat
tienduizend schepzels van uw geslacht niets hebben, waarmede zij zich tegen de
beledigingen des weders, en der onvriendelijke jaargetijden, beschermen kunnen;
- terwijl gij in marmere paleizen woont, niets hebben, waarmede zij hunne naaktheid
bedekken; - terwijl uwe slaven in prachtige lieverijen glinsteren, niet genoeg hebben
om zich te verzadigen; - terwijl gij in één gastmaal den wekelijkschen onderhoud
van duizenden verslind. - ik haat het, deze gedachten voort te zetten, ik vrees, ik
speel mijn lied voor dove toehoorderen; - maar, wat zoude ik niet doen, wanneer ik
hopen kon, van ieder honderd uwsgelijken - een eenigen tot menschelijkheid te
bekeeren!’
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Schertsende en Wysgeerige Droomen, in eene vermaakelyke trant
geschreeven. Door J.G. Kruger. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Eerste Diel. Eerste Stuk. In 's Gravenhage by J. du Mee, Jz. 1780.
In groot octavo 64 bladz.
Onder deezen titel levert men ons eene reeks van Vertellingen, die meerendeels
reeds van ouden datum zijn, of ten minste van dien aart, dat soortgelijken hier te
Lande al vroeger door de drukpers en vertellende gezelschappen zo gemeen
gemaakt zyn, dat ze niet meer uitlokken. Men noemt ze schertsende en wysgeerige
droomen; maar ze behelzen bykans geene trekken, die eene geestige schertsery
of vernuftige wysgeerte aanduiden. - Tot een voorbeeld diene, de volgende droom,
nopens de eigenschap van 't gerugt, dat by voortgang toeneemt. Fama vires acquirit
cundo.
‘Ik bevond my, zegt de Autheur, na myne gedachten in Siberien. De bevelhebber
van een zeeker land had bevolen, dat men eenen sneeuwbal, vyf uuren ver, moest
voortrollen, om te zien, hoe groot hy dan worden zou. In den beginne had men
daartoe maar éénen mensch nodig; doch door de sneeuw, welke daaraan bleef
hangen, groeide dezelve zodanig aan, dat hy naauwlyks door hondert menschen
van zyne plaats kon gebragt worden. De Inwooners van het land verschrikten over
deezen sneeuwberg, en vroegen wat dit zou beduiden? Ik antwoordde: het is een
sneeuwbal, welke de nabuurige volkeren gemaakt, en hier hebben laaten brengen.
Terstond kwam al het volk daar ter plaatse te samen, en de oudste onder hen zeide;
klimt eens met uwe gedachten van de grootte des sneeuwbals op, tot de hand, die
hem gemaakt heeft. Gewisselyk zal zulk een mensch met zyne voetzoole ons
gantsche Dorp bedekken; en ik sidder, als ik 'er aan denk, dat 'er alle oogenblikken
een komen kan, om zynen sneeuwbal te rug te haalen: laat ons dierhalven vluchten,
eer wy vertrapt worden. Hy had naauwlyks dit gezegt, of het gantsche dorp was
zonder inwooners.’ - Indien men voortgaat met de uitgave van dit Geschrift, dat ook
eenigermaate gelykt naar een rollenden sneeuwbal, die alles, wat hem in den weg
ontmoette, aan zig gehegt heeft, zal men wél doen, als men oordeelkundig het
goede uitkiest en 't overige weg laat.
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Oostindies Vloeipapier. Een Samenspraak tusschen een Koopman
en een Rentenier, of sterke uitbeelding van de verregaande
dwaasheid der Ryken in ons Land, die, betoverd door waan van
hooge Intrest, hun capitaal waagen tot styving der Engelsen, ten
nadeele van het Vaderland, en bekommering van 's Lands wyze
en getrouwe Vaderen.
Kooplieden en Renteniers verschillen in de tegenwoordige omstandigheden, vooral
met betrekking tot de Engelsche Fondsen magtig veel in hunne denkwyze; en
overeenkomstig daarmede, is deeze Samenspraak ingerigt; welke, zo ze al niet
volstrekt overtuigend zy, ten minste lessen van voorzigtigheid inboezemt. De
Koopman tragt den Rentenier over te haalen, om hem, ter voortzettinge van zynen
handel, eene somme gelds op te schieten; doch de Rentenier vindt den Handel te
wisselvallig, om zyn geld op die manier uit te zetten. By den voortgang van 't Gesprek
komen ze tot de Engelsche Fondsen, op welken de Rentenier nog een goed
vertrouwen heeft, en die de Koopman in tegendeel als zeer wankelende, ja sterk
geheel ten val neigende, beschouwt. Wel byzonder is de Rentenier zeer in zyn
schik, dat het hem gelukt zy in te schryven, in de opneeming van de twaalf Millioenen
Ponden, waarvan de Oostindische Compagnie den Intrest, tegen vyf perCent. zal
betaalen; en de Koopman ziet juist deeze uitvinding, om de Hollanders op nieuw te
lokken, en hun Capitaal nog meer in Engeland te brengen, als ten hoogste gevaarlyk
aan. In de redewisseling daarover gehouden is de Koopman, overeenkomstig met
het oogmerk van dit Geschrift, ver boven den Rentenier; dan de redeneeringen van
den Koopman kunnen egter het vertrouwen van den Rentenier, schoon ze 't enigzins
verzwakken, niet geheel verbreeken; dit geeft hem ten laatste aanleiding om naar
zyn Kabinet te gaan, ten einde den Koopman die Instrumenten te laaten zien, om
hem van derzelver dugtigheid te overtuigen, en dus te toonen, dat hy geen rede
hebbe, om desaangaande te vreezen. Dan ziet, dezelven openende ontdekt hy,
‘dat zyne Instrumenten OOST-INDIES PAPIER zyn, 't welk zo vloeibaar is, dat 'er geen
schakel van Rede uit kunne geleezen worden.’ Zulks ontzet den Rentenier, en by
ongeluk geraaken zyne handen in eene geweldige beeving, die ten gevolge heeft,
dat het Vloeibaar in flarde scheare; het welk hem als raadeloos maakt. In die
omstandigheden vindt de Koopman niets raadzaamer, dan hem eene goede dosis
Fransche Brandewyn en Engelsche All, die by de band was, in te geeven, om hem
in een soes te doen vallen, en zyn verdriet door eene sluimering te laaten verrigten.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Charakterkunde van den Bybel, door A.H. Niemeijer, Leeraar
der Wysbegeerte, enz. te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerste
Deel. Tweede stuk. Te Amsterdam, by J. Doll, 1779. Behalven de
Bladwyzers 334 bladz. in gr. octavo.
Naer den leerzamen aenleg, en de oordeelkundige uitvoering van dit Werk, waervan
(*)
wy onlangs een gunstig verslag gegeven hebben , toen wy 't eerste stuk onder
handen hadden, schikt zich ook dit tweede in alle deelen. Het vangt, in agtervolging
van de voorgestelde beschouwing der Aertsvaderlyke Famille van Jacob, aen met
de Geschiedenis van Joseph en zyne Broeders; welk opmerklyk voorval den
Hoogleeraer ene verscheidenheid van charakters aen de hand geeft, die hy met
veel juistheid ontvouwt. Wel byzonder vestigt hy het oog op Joseph als de
Hoofdpersonadje in dezen; dien hy eerst in zynen lagen staet, vervolgens als Regent
en eindelyk als zoon en Broeder beschouwt; waerop hy, de gegeven trekken te
zamen voegende, ons dit afbeeldzel van 's Mans charakter voor oogen stelt.
‘Joseph is van zynen Vader in den Godsdienst van Abraham opgevoed. De
indrukselen, welken hy op zyn gemoed gemaakt heeft, moeten zeer sterk geweest
zyn, nadien hy zelfs in een vreemd land, onder de pracht van het hofleven, denzelven
met eene onverleidbaare vastigheid van ziel alleen getrouw blyft. Het
Charaktermaatige by hem, ten aanzien van den Godsdienst, is eene sterke
overtuiging van den pligt, om voor GOD te wandelen, en om zynent wil in geene
zonde te bewilligen; een levendig geloof in de voorzienigheid, by de geringste
omstandigheden des levens; en in de zekerheid van haare

(*)

Zie Algem. Letteroef. I.D. bl. 263.
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beloften. Dit laatste is, ten aanzien van de beloofde bezitting van 't land Canaan,
by hem dubbel aanmerkelyk, dewyl hy naar allen schyn moest vermoeden, dat het
lot van zyne Familie nu eens bepaald zoude zyn; dat zy in dit land haaren vasten
zetel nemen, en van tyd tot tyd van het omzwervende leven, in een land, het welk
reeds zeer beschaafd was, ontwend zoude worden. Nog meer! Joseph onderscheidt
zich door de kennis dezer waarheid: “God is de wreeker van het kwaade,” niet weinig
van zyne tydgenooten. Te vooren vindt men hier van nog weinige spooren, en
nogthans was dit doorzicht oneindig gewichtig, met opzicht tot veele andere
kundigheden, welke daarmede in een nader en verder verstand stonden.
Zyn verstand is ryp in den vroegen ouderdom, bekwaam tot overdenken, tot
ontwikkelen, tot beschouwen, tot het maaken van schikkingen, tot eene snelle
vertegenwoordiging van een plan. In zyne verrigtingen is hy schielyk, maar niet
zonder overleg; stout, maar niet vermetel; groot, maar niet trotsch; edelmoedig,
maar zonder uiterlyke vertooning. Menschlievendheid en goedhartigheid is de ziel
van zyne daaden. Tegenwoordigheid van geest, eene onverzettelyke bestendigheid,
kloekmoedigheid, lust tot onderneeming, zyn de blinkende trekken van zyn Charakter!
- Eene vryheid, welke zich door niets laat onderdrukken; een inwendig gevoel, om
ook als slaaf niet gelyk een slaaf te handelen; eene begaafdheid om zich bemind
te maaken zonder laaggeestigheid; eene hebbelykheid, om even zo goed te
gehoorzaamen als te gebieden, een bemind knecht en een aangebeden vorst te
zyn; in 't kort in alle omstandigheden zich te schikken, zonder dwang, zonder
verloogchening van zyn eigen Charakter.
Eindelyk - hy is een teêrgevoelig man, nooit wreed, nooit wraakzuchtig,
bereidvaardig tot vergeeven, warm in de liefde, ten uiterste mededoogend en
tederhartig jegens treurigen, en in een hoogen graad rechtvaardig.
Zullen wy dit alles nog korter zeggen, dan zyn de hoofderekken van zyn beeld
deeze: verstandige vroomheid, - schielyk begrypende, doorziende, besluitende
wysheid, - nooit in eenig geval onderdrukt of gestremd gevoel van menschelykheid,
- groot-
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heid van ziel, - sterkte van geest en edelmoedigheid van hart’.
Op deze charaktermatige beschouwing der Geschiedenisse van Joseph, welke
doorvlochten is met verscheiden ophelderingen van de zelve, en die den Hoogleeraer
tot het einde van 't eerste Boek van Mozes brengt, laet de Hoogleeraer verder volgen
enige oordeelkundige aenmerkingen over dat gewigtig stuk der Oudheid. Dezelven
gaen, buiten het geen het algemeene betreft, wel inzonheid over dat Boek, Genesis
genaamd, zo als men 'er in ontdekt - de bewaerplaets der aeloude zeden, welken
onder de menschen, of althans onder enkele volken, algemeen zyn geworden: - de
geschiedenis van 's menschen opvoeding in de eerste eeuwen: - de geschiedenis
van den oudsten Godsdienst; en eindelyk de geschiedenis van het zedelyk verderf.
De Hoogleeraer deze byzonderheden, als zeer charactermatige eigenschappen
van dit Geschrift, met oplettendheid nagegaen en duidelyk ontvouwd hebbende,
hecht daeraen vervolgens zyne proeven, nopens het charactermatige in het Boek
Job. Zyn Ed. voegt de overweging van dit Geschrift, naest die van het Boek Genesis,
om dat hy het hier eerstgemelde als een Geschrift van zeer vroegen datum
beschouwt. Het staet genoegzaem by hem vast, dat het geschreven is vóór de
afkondiging der Israelitische Wet, ja waerschynlyk niet lange na den tyd van
(*)
Abraham, en veelligt wel door iemand uit het Huis van Nahor , één van Abrahams
broederen. Ene stelling, die hy zo aennemelyk voordraegt, en zo wel versterkt, dat
ze niet minder te agten zy, dan vele andere gissingen der Geleerden, over den
schryver en den tyd der vervaerdiginge van dit Geschrift. - Wyders verledigt zich
onze Autheur om te toonen, dat men, op goeden grond, dit Boek mag aenmerken
als een Dichtstuk, 't welk een leerryk verdichtsel behelst; waarin de heilige Dichter,
door geschiedenissen en redevoeringen van

(*)

Dewyl 'er Gen. XXXI. 53. gesproken wordt van den God Abrahams en den God Nahors, zo
mag men, volgens den Hoogleeraer, vermoeden, dat ook Nahor, met ene nadere openbaring
der Godheid verwaerdigd was; en 't is des te minder vreemd, te denken, dat 'er onder zyn
nakomelingschap iemand gevonden werd, die, bezield van den Godlyken Geest, dit
verhevenste van alle liederen zong.
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zyne eigen vinding, zynen Lezeren meer dan éne gewigtige waerheid van den
Godsdienst heeft willen inprenten. Op dit denkbeeld, dat hier in een vry gunstig licht
gesteld word, grond de Hoogleeraer verder ene oordeelkundige overweging van dit
Boek, als een Gedicht beschouwd. In dit gedeelte zyner Proeven vestigt hy onze
aendacht, op het Hoofddenkbeeld, op de schikking, op de Behandeling, op de
Gedachten en de Tael des Dichters; mitsgaders op zommige uitstekende
eigenschappen in de beschryvingen en de gedachten van den Dichter; vooral op
zulken, die zich in een hoogen trap charactermatig voordoen. Zulks leid hem, op
de overweging der fraeiheid van dit Dichtstuk, voorts ter beschouwinge van de
Characters der Persoonen, welken hier sprekende of handelende ingevoerd worden.
En ten laetste brengt zyn Ed. ons nog beknoptlyk onder het oog, het geen wy uit dit
Dichtstuk leeren, betreffende den Godsdienst, de zedeleer en andere kundigheden
van deszelfs Opsteller. Uit welk alles de Hoogleeraer ten besluite afleid, ‘dat dit
boek meer verdient onderzocht en gewaardeerd te worden, dan men gemeenlyk
doet; en dat de zeer gewigtige inhoud, de menigte merkwaardigheden in het zelve,
wel de moeite beloonen, die het zekerlyk kost, om het zelve wel te leeren verstaan,
en met smaak te leezen.’ - Des Autheurs opmerkingen, daeromtrent, in dit stuk
medegedeeld, kunnen desaengaende tot ene goede handleiding dienen; gemerkt
ze op zyne gronden, en zelfs buiten dat over 't algemeen, daedlyk ter ophelderinge
van verscheiden byzonderheden strekken.

Dadelyke Godgeleerdheid, door A. Buurt, Predikant te Amsterdam.
Eerste Stuk. Te Amsterdam by J. ten Houten, P. Schouten en J.
Wessing Wz. 1780. Behalven het Voorwerk 256 bladz. in gr. octavo.
Aen 't kenlyke van den Godsdienst verbind zich onafscheidlyk het betrachtlyke;
indien gy deeze dingen weet, is de tael van onzen Hemelschen Leermeester, Joh.
XIII. 17, zalig zyt gy, zo gy dezelven doet; en des hecht de Eerwaerde Buurt zeer
gepast, aen zyne afgehandelde
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Beschouwende, in dezen de Dadelyke Godgeleerdheid; welke laetste hy op ene
soortgelyke wyze als de eerste ontvouwt. Het zyn dus twee aen elkander verknochte
Werken, die volkomen by elkander voegen; waerom zyn Eerwaerde zich ook met
recht in dit laetste allerwegen op 't eerste beroept, in zo verre de aldaer betoogde
stellingen hier weder te stade komen; weshalven zy die het voorgaende bezitten,
en zich dezen leertrant eigen gemaekt hebben, ook dit volgende met vrucht kunnen
gebruiken.
Zyn Eerwaerde stelt ons dit zyn Werk als tweeledig voor. Het eerste gedeelte
behelst ene ontvouwing van de Dadelyke Godgeleerdheid in 't gemeen, en derzelver
Bronnen. Het tweede is verder geschikt tot ene voordragt van de Dadelyke
Godgeleerdheid, meer in 't byzonder. Op de overweeging van 't eerste, dat beknoptlyk
in weinig bladzyden afgehandeld word, volgt de tweede Verhandeling; waerin zyn
Eerwaerde zich verledigt, om, eerstlyk, den Mensch te beschouwen, als het
onderwerp verplicht om Gode te behagen; en voorts na te gaen, de byzondere
plichten der Menschen, naer den verschillenden staet, in welken God hen op Aerde
gesteld heeft. Ter onderscheidenlyker ontvouwinge van dit eerste deel dezer tweede
Verhandelinge, bepaelt zich onze Leeraer, om (1.) den Mensch als Mensch te
beschouwen; voorts (2.) zyn zedelyk bestaen en gedrag, zo voor als na den val te
overwegen; en te gelyk na te gaen, wat de gevallen mensch te betrachten hebbe,
om hersteld te worden: en eindelyk, te handelen over 't bestaen en 't gedrag der
herstelde menschen. Het eerste point maekt een Hoofdstuk op zich zelve; maer het
tweede splitst zich in enige onderdeelen; van waer het tweede gaet over 's Menschen
zedelyk bestaan voor den val, en het derde, over het zelve na den val; dus ver gaet
het eerste Stuk van dit Werk, dat nu het licht ziet. Hierop staet in het vierde Hoofdstuk
te volgen, ene nadere beschouwing van 's Menschen gedrag na den val, en in het
vyfde de overweging van 't geen de gevallen mensch te betrachten hebbe, om
hersteld te worden. Op de overweging hier van zal zyn Eerwaerde het derde
voorgestelde point verhandelen; en verder voortgaen, tot de beschouwing der
byzondere plichten, waer toe het tweede gedeelte dezer tweede Verhandelinge
geschikt is. - Rakende de orde, naer welke zyn Eerwaerde
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dit alles ingericht heeft, dezelve stemt, gelyk hy ons in zyne Voorreden aenduid,
merkelyk overeen met die, dewelke men in het aanleeren der Geneeskunde, of in
het handelen over dezelve, met vrugt gebruiken kan. Van daer behelst het eerste
der opgenoemde Hoofdstukken ene soort van Physiologie, of de kennis van 't
menschelyk gestel en deszelfs werkingen: het tweede Hoofdstuk ene soort van
Hygiene, of de kennis van den waren aert der gezondheid; het derde en vierde
Hoofdstuk ene soort van Nosologie of Pathologie, of de kennis der ongesteldheden,
benevens derzelver oorzaken en tekenen: en 't vyfde Hoofdstuk ene soort van
Therapie, of de kennis van 't geen dienen kan, om ongesteldheden voor te komen,
te genezen en te verzagten. - Om den Lezer een voorbeeld van die schikking onder
't oog te brengen, zo ver dit Stuk loopt, zullen wy hier nog mededeelen 't geen de
Eerwaerde Buurt nopens de Temperamenten in opmerking genomen heeft. - Dat
men, als Physiologist, in de overweging van iemands uitwendige gedrag, op de
werking van zynen geest en lichaem beiden hebben te letten, onderstelt zyn
Eerwaerde als bekend.
‘Doch zo bekend is het niet by allen, (vervolgt hy § 57-60,) wat ons de Wysgeerte
leert van het verschil, onder de menschen, ten opzigte van hunne Natuurlyke
geaartheden. Niettemin is dit een stuk van de grootste aangelegenheid, om ons
zelfs en anderen te leeren kennen, naar geest en lighaam met voordeel te bestieren,
enz. De reden, waarom ik 'er juist hier van spreek, is dat het lighaam enen
allergrootsten invloed heeft op dit verschil van onze gemoeds geaartheden, of
temperamenten: welk laatste woord een soort van burgerregt heeft verkregen.
Men brengt de temperamenten tot vier hoofdsoorten, wanneer men ze als
onvermengd beschouwt. Het éne is het droefgeestige of zwartgallige
(temperamentum Melancholicum.) Een ander noemt men het galagtige (Cholericum):
en de twee overige het bloedryke (zo vertaalt men in dit geval 't woord Sanguineum);
en het slymagtige (Phlegmaticum.
‘Dewyl men, door de Scheikunde, in 't bloed van alle menschen, de olie, het zout,
de vaste aarde, nevens de wateragtige deelen, waar uit het bestaat, niet op denzel-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

323
ven voet onder één vermengd, ontdekt; en de ondervinding leert, hoe de bloedvaten
by allen geenzins van dezelve grootte zyn; noch de polsslagen, alles voor 't overige
gelyk gesteld, even sterk: denkt men, en niet zonder reden, dat ook hierin de oorzaak
van 't verschil der temperamenten gezogt moet worden. Geen wonder dan, daar de
jaren zeer grote veranderingen in onze lighamen maken, dat met dezelve onze
geaartheid (ons humeur) ook grote veranderingen ondergaat.
Men weet wyders, uit het voorgaande, dat al het ware goed inderdaad voordelig
is, en tot vermaak en eer verstrekt, dat men, van 't geen waarlyk quaad is, juist het
tegendeel moet getuigen; en dat het schyngoed, nevens 't gene wy verkeerdelyk
voor quaad houden, zig vermomt, of van ons vermomd wordt, in de gedaante van
het ware goed of quaad; waar door de voorwerpen in verschillende verschieten
voorkomen, dat verandering in de hartstogten verwekt. Dit nu kan met voordeel by
de overweginge der temperamenten in aanmerking genomen worden. De zwartgallige
schynt het meest door de vertegenwoordiging van 't voordelige, en 't schadelyke te
worden getroffen. De galagtige, door 't geen hem voorkomt tot eer of schande te
strekken; en de bloedryke door 't gene hy denkt vermaaklyk of verdrietig te zyn.
Niemand is 'er, by wien geen mengeling van temperamenten plaats heeft; schoon
'er doorgaans één van die by hem over de andere heersche. Van de verschillende
mengelingen der drie eerstgenoemden, zie onder anderen HEINECCII Elementa Phil.
(*)
ration. et moralis, P. II. C. II. Sect. II . Het slymagtige rekent men meer geschikt om
de andere, wel of kwalyk, te vertragen, dan om iemand zig ergens toe te doen
(†)
bepalen .’

(*)

(†)

[Om hier benevens, daer men inzonderheid voor Nederduitsche Lezers schryft, ene
Nederlandsche Verhandeling over dit geheele onderwerp aen te halen, die der lezinge
overwaerdig is, wyzen wy onze Lezers tot de voortreflyke Zedekundige Brieven over het
Geluk, gedrukt in 's Hage by N.v. Daalen, 1772. Zie aldaar den XVI Brief, of het VII Stukje.
‘Schoon 'er een onnoemelyk onderscheid van temperamenten, uit de verschillende mengelinge
van dezelve, wordt geboren: kan men egter de hoofdvermengingen tot een zeker getal
brengen. Dit geschiedt niet van allen op dezelve wyze: en zommigen bedoelen iets in hunne
verdelinge, dat my, wegens zyne ongegrondheid, en de nadelige gevolgen van dergelyke
stellingen, geenzins gevalt. Ik heb hier in 't byzonder myn oog op 't geen ik by J.F. BUDDEUS
lees, in zyne Elem. Philos. instruct. T. 1. p. 244 et seqq. Hy telt daar zeven temperamenten
op, die hy de voornaamste noemt: te weten de vier hoofdsoorten; en drie, die hy voor de
meestuitstekende hoofdvermengingen wil hebben aangezien. De drie laatsten zyn by hem
het Melancholico-cholericum; Chelerico-sanguineum, en Sanguineo-phlegmaticum. Hoe men
dit te verstaan hebbe, is uit het bovengezegde niet moeijelyk na te gaan. De Heer Buddeus
merkt wyders aan, hoe het getal der voornaamste temperamenten met dat der Planeten, naar
de oude wyze geteld, overeenstemt; en dat er tusschen Saturnus, en het zwartgallige
temperament eenige overeenkomst gevonden wordt; gelyk ook tusschen Jupiter en het
Melancholico-cholericum; tusschen Mars en het galagtige; tusschen de Zon en het
Cholerico-sanguineum; tusschen Mercurius en het bloedryke; tusschen Venus en het
Sanguineo-phlegmaticum; en eindelyk tusschen de Maan en het slymagtige. 't Gene de
gemelde Schryver, en anderen met hem, van den invloed der Planeten op onze geaartheden
en lotgevallen stellen, en uit de opgegeve ingebeelde overeenstemmingen willen afleiden,
moet, dunkt my, een groot vooroordeel tegen hun gevoelen baren.’
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Wanneer wy deze Physiologische beschouwing achtervolgen in de Hygiene, dan
bezeffen we, gelyk de Eerwaerde Buurt ons § 123 verder leert, ‘dat men in de
geaartheden of temperamenten van onzondige menschen, [dat zyn dan zulken die
in een volkomen zedelyken welstand zyn,] geen verschil van dien aart moet zoeken,
dat het enig zedelyk gebrek by den énen of den anderen zoude onderstellen: maar
wel in zekere gesteldheden, waar in hunne byzondere kunne, betrekking, en wat
dies meer is, enig onderscheid toehet, of zelf eischte.’ - Gaen we hier op voort, en
beschouwen wy integendeel Pathologie in aenmerking, waeromtrent zyn Ed. ons
§ 218-222. het volgende voo zondige menschen, die zedelyk ongesteld zyn, dan
komt de Nosologie ofrdraegt.
‘Staan wy by de geaartheden of temperamenten der onbekeerden stil: hier ontdekt
zig ene zeer grote verscheidenheid. Daarop oogden wy voornamelyk, §. 57-60. En
ieder, die maar een weinig weet, hoe het met het gevallen menschdom is gelegen,
zal gaarn toestemmen, dat het verschil der geaartheden thans onbegrypelyk groter
is, en in vele opzigten van ene gantsch andere gesteld-
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heid, dan dat, 't gene wy erkenden in den staat der regtheid te hebben plaats gehad.
§. 123.
Laat ons ook een weinig Lerdenken het boven gezegde over de verschillende
verschieten, waarin men het goede en het quade kan beschouwen; en onze
(*)
aanmerkingen over de driederlei hoofdbegeerlykheden, §. 184-187 . Doet men dat
met de vereischte oplettendheid; en heeft men enige onderscheiden kennis van zyn
eigen temperament, en van de temperamenten van anderen: men moet overtuigd
zyn, hoe wy in 't voorgaande sterker hadden kunnen spreken, en stellig zeggen, dat
de Melancholiken 't meest door de vertegenwoordiging van 't voordelige en
schadelyke, of 't gene daar den schyn van heeft, worden getroffen; de Choleriken
door 't gene hun voorkomt tot

(*)

Het voorgestelde in de aengehaelde paragraphen komt hoofdzaeklyk hier op uit. - Het
schyngoed komt meermaels onder de bedrieglyke gedaante van het ware goed voor, als
ware het voordeelig en als strekte het tot vermaek en eer; en dit veroorzaekt by den zondaer,
die drieërleie begeerlykheden, waer van 1 Joh. II. 16 melding gemaekt word. Volgens den
Eerwaerden Buurt is de begeerlykheid des vleesches, ‘de wellust, waardoor men op ene
onbehoorlyke wyze geneigd is tot vermaken, die in 't vleesch genoten worden, die men ook
wel dierlyke vermaken noemt.’ De begeerlykheid der oogen, in de tweede plaetze genoemd,
is, ‘de hebzugt, bestaande in de onbehoorlyke neiging tot het zigtbaare schyngoed, zo als
dat, onder de gedaante van voordelig te zyn, voorkomt.’ En de grootschheid des levens
eindelyk is, ‘de valsche eerzucht of hoogmoed; die ondeugd, welke men in zyne levenswyze
doet blyken, waardoor men van zyne vermogens, zyn regt, en 't geluk van zynen staat,
dwaaslyk (of tegen de waarbeid aan) verheven gedagten maakt, en naar die gedagten zyn
gedrag inrigt.’ Omtrent alle dezen merkt zyn Ed. ten laetste nog aen, dat die begeerlykheden
hare trappen bebben.
‘(1.) Zomtyds wordt de verkeerde begeerte reeds van den aanvang aan tegengegaan en
overwonnen. (2.) Zomtyds durft de mensch wel niet vaststellen aan de begeerlykheid den
teugel te zullen vieren; om dat hy begrypt dat zyne belangens het tegendeel vorderen: doch
hy denkt, by herhalingen, met vermaak aan de geliefde zonde. (3.) Verder gaat het, wanneer
men begint te overwegen, of men tot de uitvoering, van 't gene men verlangt, zoude kunnen
komen. (4.) Hierop volgt dan veeltyds het bepaalde voornemen om aan zyne begeerlykheid
te voldoen, enz. - Over dit en andere stukken, de quade begeerlykheid betreffende, handelt
de Heer VITRINGA, Obs. Sacr. L. III. C. VI-XI.’
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eer of schande te strekken; en de Bloedryken (Sanguinei) door 't gene zy denken
vermaaklyk of verdrietig te weezen.
Dit doet ons de reden van 't onderscheid in de keuze en 't gedrag der wereldlingen,
in zeer vele opzigten, te gemaklyker navorschen. A, die niets meer bemint dan
schatten te vergaderen, verfoeit de overdaad van B, die in tegendeel in ene ryklyk
toegerigte tafel, en andere dierlyke vermaken, zyn grootste vergenoegen stelt. C
veragt ze beiden. Geld, en zelf de beste vermaken door B verkoren, zyn in zyne
oogen beuzelingen, in vergelykinge van de voorwerpen, daar zyne eerzugt omtrent
verkeert. A dan doet voornaamlyk hulde aan de begeerlykheid der oogen; B aan
de begeerlykheid des vleeschs; en C aan de grootschheid des levens. Ik lochen
niet, dat 'er meer dan éne reden is van dit onderscheid: doch als men op het verschil
der temperamenten agt geeft, doet het zig vry duidelyk zien, hoe 'er dit ook onder
geteld moet worden. Die A, B en C van naby kennen, zullen misschien, zo zy 'er
hun werk van maaken, zonder grote moeite gewaar worden, dat by den eersten het
Melancholike, by den tweeden het Bloedryke, en by den derden het Cholerike de
overhand heeft.
Wil men egter in soortgelyke proefnemingen niet mistasten: dan moet men nog
verscheide dingen in 't oog houden; waarvan de twe volgende niet de minste zyn.
1. Moet men niet vergeten, wat 'er van de mengelinge der temperamenten boven
gezegd is.
2. Ook moet men denken hoe 'er omstandigheden zyn, waarin A, B en C, schoon
ieder uit zyn beginsel werkende, juist het tegendeel doen van 't gene men, in den
eersten opslag, van hun scheen te kunnen verwachten. A verspilt ongemeen veel
geld om X te behagen: doch zyn oogmerk is, om langs dien weg ene ryke erfenis,
een voordelig ampt, of iets anders, te verkrygen, 't welke tot vermeerdering van
zyne bezittinge dienen kan. Dus kan het insgelyks gebeuren, dat B en C alle hunne
vermogens inspannen om geld te erlangen, zonder zelf de moeijelykste en
veragtelykste wegen te ontzien. Waarom B kan buiten dat aan zyne zugt tot weelde,
en C aan zyne eerzugt, niet genoeg voldoen.
De temperamenten hebben, ten laatste, buiten twyffel, invloed op de mindere of
meerdere gerustheid of

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

327

ongerustheid van 't geweten der natuurlingen. By sommigen hunner tog openbaart
zig de vrees voor de straffen merkelyk; daar anderen in tegendeel in enen staat van
redenlooze gerustheid voortwandelen. Onder de oorzaken van dit onderscheid kan
men zekerlyk de verschillende gesteldheid der lighamen, en dus ook der
temperamenten tellen. Altans de ondervinding leert, hoe by de Zwartgalligen, alle
andere dingen gelyk gesteld zynde, de vrees voor de straffen zig veeltyds sterker
openbaart, dan by de Bloedryken en Galagtigen’.

Museum Haganum Historico Philologico-Theologicum. Tomi Tertii,
Pars altera. Hagae Comitum apud J. Munnikhuizen et C. Plaat.
Absque Praef. 212 pp. in octavo.
By den aanvang ontmoeten wy, in dit gedeelte dezer Verzamelinge, ene Verhandeling
van den Heer Simon de Vries, over de opkomst en den voortgang van den
Christelyken Godsdienst in 't oude Persische Ryk; mitsgaders over de vervolgingen
aen welken de Christenen aldaar onder de Persische Vorsten bloot gesteld waren,
tot op den ondergang van dat Ryk, door de Saracenen overmeesterd, in 't jaer onzes
Heren 645. Het beknopt verslag deswegens gegeven is der lezinge waerdig;
byzonder voor dezulken, die een geregeld denkbeeld van dit gedeelte der
Kerkgeschiedenisse wenschen te vormen: en, om deze of gene reden, opzien, tegen
het doorbladeren van het breedvoeriger bericht, 't welk hiervan gevonden word, in
ASSEMANNI Bibliotheca Orientali. - Naast dit Geschrift komt ons voor ene Verhandeling
van den Geneefschen Hoogleeraer Jaques Vernet over het verschil tusschen den
zogenoemden Samaritaenschen en Hebreeuwschen tekst, nopens den tyd der
voortplantinge van 't Aertsvaderlyke Geslacht, na den Zondvloed, tot op de geboorte
van Abraham; hier in bestaende.
Volgens den Hebr.
Sem gewan
2
Arphacsad, twee
jaaren na den
vloed.

Volgens den Samar.
.
2

Arphacsad gewan
Selah, op den
ouderdom van

.

35

135
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Selah gewan
Heber, op den
ouderdom van

30

.

130

Heber gewan
Peleg, op den
ouderdom van

34

.

134

Peleg gewan Rehu, 30
op den ouderdom
van

.

130

Rehu gewan Serug, 32
op den ouderdom
van

.

132

Serug gewan
Nahor, op den
ouderdom van

30

.

130

Nahor gewan
Terah, op den
ouderdom van

29

.

79

Terah gewan
Abram, Nahor en
Haran op den
ouderdom van

70

.

70

_____

_____

_____

of

942 jaren

Dus zyn 'er zedert 292
den Zondvloed tot
op de geboorte van
Abram verloopen

Rakende deze verschillende opgave nu, die een onderscheid van 650 jaren in
de Tydrekenkunde te wege brengt, is men 't onder de Geleerden niet eens, aen
welke men zich, als de echtste, te houden hebbe. Ter wederzyde vind men Mannen
van Naem, als Voorstanders van de ene en andere opgave; en men kan, het stuk
onpartydig beschouwende, niet wel ontkennen, dat, 'er op ene problematische wyze,
veel voor en tegen gezegd kunne worden. De Hoogleeraer Vernet verenigt zich in
deze Verhandeling met hun, die de voorkeuze aen den Samaritaenschen tekst
geven; en brengt de reden, die hem tot deze zyde doen overhellen, te berde, met
ene beantwoordinge der tegenbedenkingen. Hy brengt hier, op ene voldoende
manier, het gewigtigste byeen, dat in dit geval voor den Samaritaenschen tekst pleit,
mitsgaders het voornaemste, dat 'er van de andere zyde tegen aengevoerd word;
en zyn Eerwaerde stelt het gevoelen, dat by hem de voorkeuze heeft, in zulk een
gunstig licht, dat des bekwame onbevoordeelden zich der moeite niet zullen
beklagen, wanneer zy 's Mans bedenkingen deswegens met oplettendheid, ter
overweginge van dit onderwerp, nagaen. - Ene genoegzaem duidelyke ontvouwing
van des Hoogleeraers geheele voorstel zou hier te veel plaets beslaen, waerom wy
'er van af-
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zien: dan dewyl velen zulk een gevoelen, mitsgaders andere soortgelyke afwykingen
van de gewoone lezing der Bybelschriften, ligtlyk aenzien, als strekkende ter
verzwakkinge van 't gezag der Bybelbladen, zal 't vermoedelyk niet geheel onnut
wezen, daeromtrent nog een kort woord uit dit Geschrift te melden.
In 't algemeen staet aen te merken, dat men, hier sprekende van den
Samaritaenschen tekst, het oog niet heeft op ene Samaritaensche overzetting, maer
op een wezenlyk Hebreeuwschen text, met Samaritaensche Letteren, (of de
oorspronglyke oude Hebreeuwsche Letteren, zo men wil,) geschreven, nog onder
de Samaritanen bewaerd: in onderscheiding van den Hebreeuwschen text, thans
by de Jooden in gebruik; welken men beweert dat met Chaldeeuwsche Letteren
geschreven is; die de Jooden eerstmael te Babel in hunne afschriften ingevoerd
zouden hebben: waerom wy hier boven opzetlyk schreven, den zogenoemden
Samaritaenschen en Hebreeuwschen Tekst. Het verschil derhalve, waerover in
dezen gehandeld word, raekt eigenlyk niet het gezag van 't verhael of der
aentekeningen van Mozes; maer bepaeldlyk de echtheid of geloofwaerdigheid dier
twee onderscheiden afschriften, van den zelfden tekst, met Samaritaensche of
Chaldeeuwsche Letteren; en de vraeg is, welke lezing men in dit geval veiligst volge?
Daeromtrent nu voegt de Hoogleeraer zich by dezulken, die zich aen den
Samaritaenschen tekst houden; beweerende, dat Mozes oorspronglyk met deze
Letteren geschreven heeft, als mede dat de Samaritaensche Afschriften, aen minder
verandering bloot gesteld geweest zyn, dan de Chaldeeuwsche Afschriften, zo als
de Jooden dezelven in Babel geschreven hebben.
‘Ja maer, zegt mogelyk iemand, zo de Hebreeuwsche getallen in dit geval,
verminkt, of bedorven zyn, dan word de echtheid van 't gantsche Bybelboek verdacht,
en dus word de geloofwaerdigheid der Heilige Geschiedenissen twyselachtig
geinaekt?’ Dan ziet hier het antwoord van den Hoogleeraer Vernet.
‘Deze vrees is gansch ydel; niet ongelyk aen die, welke zommigen bezielde, toen
Ludovicus Cappellus beweerde, dat de tegenwoordige Hebreeuwsche Klankstippen
van jongen datum, en zomtyds verkeerd geplaetst waren. Men vond 'er die
schreeuwden, dat men geen
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staet meer kon maken op de zuiverheid der Bybelboeken; als zulk ene verdenking
stand greep. Ondertusschen heeft het gevoelen van Cappellus de overhand
gekregen; niet alleen zonder nadeel, maar zelfs tot voordeel der Bybelschriften:
gemerkt vele plaetzen, met de ter zydestelling der Klankstippen, ene betere uitlegging
schynen verkregen te hebben.’
‘De goede trouw des Schryvers van den oorspronglyken tekst komt hier geenszins
in verdenking; dan, daer men verschillende lezingen ontdekt, en dat verschil zekerlyk
ontstaet uit ene feil of onoplettendheid van den enen of anderen Afschryver, zo valt
de vraeg, welke Schryver den oorspronglyken tekst het naeuwkeurigst afgeschreven
hebbe? Men handelt dus gewislyk niet onregtmatig met de Hebreeuwsche of
Samaritaensche of andere Afschryvers, als men, hunne verschillende Afschriften
ontdekkende, dezelven op oordeelkundige gronden beoordeelt: even als men in
andere gevallen gewoon is te doen, by de vergelyking van verschillende Afschriften
van 't zelfde Boek.
Wel byzonder loopt het wezenlyke van 't Bybelboek in dezen te minder gevaer,
om dat het, met betrekking tot ons tegenwoordig onderwerp, niet zo zeer aenkomt
op zaken, als wel op enige of verzuimde of misvormde gevallen. Een misslag die
te ligter plaets kon hebben, om dat de Hebreeuwen, even als de Grieken, de getallen
dikwils, niet met woordlyke benamingen, maer met telkundige letteren uitdrukten;
en 't is bekend dat de Hebreeuwsche getallen ook elders verminkt zyn. ‘De getallen
naemlyk werden,’ gelyk Augustinus in zyn Geschrift, de Civitate Dei L. XV. 15,
opmerkt, ‘in zulke plaetzen, daer ze niets tot het leerstellige doen, onachtzaem
geschreven en onachtzaemer verbeterd.’
't Is daerenboven thans uitgemaekt, dat zommige lezingen van den
Hebreeuwschen tekst gebreklyk zyn; en dat 'er meermaels iets in overgeslagen is,
't welk men uit den Samaritaenschen tekst gelukkig herstelt. Om deze rede is 't, dat
de beroem le Kennicott zo veel vlyts aengewend heeft, ter naspeuringe en
vergelykinge der verscheiden Handschriften van den Hebreeuwschen Bybel; ten
einde, met betrekking tot het Oude Testament, het zelfde te doen, dat de
oordeelkundige Mill,
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met opzicht tot het Nieuwe Testament, gedaen heeft. En tot deze verzameling van
Handschriften heeft de Heer Kennicott niet getwyfeld, ook de Samaritaenschen te
(*)
brengen : nademael 'er in dezelven verschillende lezingen voorkomen, welken ter
herstellinge van den echten tekst dienen, dat in dit geval, waarop wy thans het oog
hebben, by uitstek plaets heeft. - Op ene dergelyke manier kunnen ook de
Samaritaensche Handschriften, aen de andere zyde, zonder derzelver oorspronglyke
echtheid te benadeelen, veelligt in andere plaetzen, uit de Hebreeuwschen verbeterd
worden. 't Is toch naeuwlyks te wachten, dat men ergens een Handschrift zal vinden,
waerin men niet deze of gene feil van den Afschryver zal ontmoeten.
Men eischt derhalve niets, dan 't geen billyk en gebruiklyk is, wanneer men begeert,
dat alle die verschillende lezingen in ene oordeelkundige schael gewogen worden;
en dat men, naer goedgekeurde vastgestelde bepalingen, beslisse, welke lezing
voor de echtste te houden zy. Door deze omzichtigheid verleent de beweerde
zuiverheid van den Heiligen Text denzelven ene meer-

(*)

't Komt my, (zegt de Heer Kennicot, in zyne Verhandeling, super ratione textus Hebraici Vet.
Test. T.I. p. 321.) enigzins noodzaeklyk voor, ten gevalle van hun, die in dit slag van zaken
min ervaren zyn, wat bepaelder aen te duiden, waerom ik het raedzaem geoordeeld hebbe,
de vyf boeken van Mozes, met Samaritaensche letteren geschreven, te gelyk met de
Hebreenwsche Afschriften in opmerking te nemen. De rede hier van is deze. De
Samaritaensche Pentateuch is geen vertaling van den Hebreeuwschen Tekst, maer de
Hebreeuwsche tekst zelve, zynde alleenlyk met ene andere soort van letteren geschreven;
zo dat en de Samaritaensche en de Hebreeuwsche tekst oorspronglyk even dezelfde zy.
Terwyl nu deze twee afschriften van den eigensten tekst niet volkomen eveneens zyn, is 't
'er zo mede gelegen, dat de Samaritaensche tekst, in die plaetzen, daer ze van elkander
verschillen, meerendeels de beste lezing heeft. Want de Wet van Mozes, met Samaritaensche,
of liever met oude Hebreeuwsche letteren geschreven, komt voor als grootlyks met meer
oplettendheid bewaerd, of, (om dat ze zeldzamer afgeschreven zal zyn,) minder verminkt, en
met minder misslagen hezet te zyn, dan de Wet van Mozes, die tot ons gekomen is, in
Hebreeuwsche (of liever Chaldeeuwsche) letteren, welke de Jooden, na hunne wederkeering
uit de Babylonische gevangenis, aengenomen hebben.
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dere geloofwaerdigheid, en verscheiden zwarigheden worden dus gemaklyker uit
(†)
den weg geruimd .
By deze Verhandelingen heeft men gevoegd, het Academisch Berichtschrift
nopens den dood en de begravenis van wylen den beroemden Daniel Wyttenbach,
in zyn leven Hoogleeraer der Heilige Godgeleerdheid te Marpurg, in den ouderdom
van even 74 jaren overleden, op den 29 Juny 1779, zynde gebooren den 26 Juny
1706. Dit Berichtschrift, opgesteld door den Hoogleeraer Carolus Henricus Geisler,
als een voorlooper der Lofreden van den Hoogleeraer Michaël Conradus Curtius,
over den aflyvigen, (uit welke Lofreden men ook hier enige byzonderheden
overgenomen heeft,) behelst ene kortbondige melding van 's Mans voortreflyk
character, uitmuntende hoedanigheden, en pryzenswaerdige geleerdheid. Men leest
dit in ons Gewest met te meer genoegen, daer Nederland roem draagt op de
inwooning van des Hoogleeraers geachten Zoon, den Heer Daniël Wyttenbach;
wiens reeds uitmuntende en voorts veel beloovende talenten, aen alle beminnaren
der Geleerdheid overbekend, hem den Eerstoel van Hoogleeraer in de Wysbegeerte,
in Amsterdams Doorluchtige Schoole, met een algemeenen lof hebben doen
beklimmen; en welke waerdigheid zyn Hooggeleerde met allen luister handhaaft.
Ten laetste is hier aen nog gehecht ene Londonsche Aenkondiging van C.G.
Woide, nopens de uitgave eniger Fragmenta Versionis N.T. Copticae vel Sahidicae,
in 't Latyn vertaeld; welker uitgave, als byzonder nuttig ter stavinge der echte lezing
van den Griekschen text des Nieuwen Testamentes geprezen, den oordeelkundigen
Liefhebberen, met het afloopen van 't jaar 1778, aengeboden is, met verzoek dat
zy dezelve door hunne intekening gelieven te begunstigen. Ter bevorderinge hier
van zyn, tot gemak voor onze Landsgenooten, als Persoonen aen welken men zich
desaengaende kan

(†)

Nederduitsche Lezers, die omtrent dit gantsche Stuk nader, onderrichting begeren, kunnen
desaengaende genoegzame voldoening vinden, in de Verhandeling van Th. Brett, over de
oude Overzettingen van den Bybel. bl. 97-103. en bl. 114-127.
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vervoegen, in ons Gewest benoemd, te Leyden de Hoogleeraer Schultens en te
Amsterdam de Eerwaerde Boullier, mitsgaders in 's Hage de Eerwaerde Royer en
de Hoogleeraer Barkey.

Practicaale Verhandeling over de ongemakken der Tanden, door
John Hunter, Lid van 't Koninglyke Londonsche Genootschap, en
Heelmeester in het St. George Gasthuis. Uit het Engelsch vertaald,
door P. Boddaart, M.D. Oudraad der Stad Vlissingen, en Lid van
verscheiden Genootschappen. In 's Hage, by J.H. Munnikhuizen
en C. Plaat in Comp. 1780. 66 bladz. in groot quarto.
Men heeft, zo 't schynt, de gebreken der Tanden, tot hier, beschouwd als een
onderwerp, welkers naaspeuring den beoefenaaren der Genees- en Heelkunde
onwaardig, en alleen aan kwakzalveren moest overgelaaten worden; en het is
misschien om deeze redenen, dat, niettegenstaende deeze gebreken vry algemeen
zyn, nog niemand tot hier toe heeft ondernoomen dit onderwerp met opzet te
behandelen: met regt verdient dierhalven de Heer JOHN HUNTER, die, door zyne
uitmuntende Verhandeling, over deezen tak der Geneesen Heelkunde, een zo helder
licht verspreid heeft, den dank van alle verstandige beoefenaaren deezer
weetenschappen.
Naa dat deeze oordeelkundige Heelmeester in zyne eerste Verhandeling, welke,
in 't jaar 1772, onder den Titel, Natuurlyke Historie der Tanden, is uitgekoomen, en
(*)
door den Heer BODDAART, in het Latyn en Hollandsch, is vertaald , eene nauwkeurige
beschryving van 't zamenstel, gebruik, vorming, groei, en ziekten der Tanden
gegeeven; zo gaat hy thans over, om de ongemakken der Tanden practicaal te
behandelen. De Autheur heeft deeze Verhandeling in negen Hoofdstukken verdeeld.
In het eerste Hoofdstuk handelt hy over de Ziektens der Tanden en derzelver
gevolgen. In het tweede, over de Ongemakken der Tandkassen en derzelver
gevolgen In het derde, over de Ongemakken van het Tand-

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroef. II. D. bl. 548.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

334

vleesch. In het vierde, over de Zenuw-pynen in het Kaakbeen. In het vyfde, over de
vreemde stoffen op de Tanden. In het zesde, over de onregelmatigheid der Tanden.
In het zevende, over de onregelmatigheden tusschen de Tanden en het Kaakbeen.
In het agtste, over de Onderkaak, en eindelyk, in het negende, over het Tandtrekken.
Tot een bewys, met welk een oordeelkunde de Autheur alle deeze onderwerpen
behandeld, mag het volgende dienen 't welk hy omtrent het Tandtrekken aanmerkt:
‘Het is byna onmogelyk, sommige Tanden te trekken, zonder de Tandkassen te
breeken. Dit is in het algemeen van weinig belang, om dat uit de natuur der
vereeniging tusschen den Tand en deszelfs holte de Kas zelden verder kan
gebrooken worden, dan de punten van de klaauw loopen, en in zeer weinige gevallen
zo ver; 'er kan dierhalven weinig nadeels uit voortkoomen, wanneer de breuk zig
niet verder uitstrekt, dan dat deel der holligheid, dat natuurlyk gekwetst word, door
het verlies van den Tand, en het overblyvende deel kan opgevuld worden, als een
grondsteun, om 'er den Tand op te doen rusten.
Hier is ondersteld dat de Splinters geen nadeel doen; doch daar twyfele ik aan;
want indien zy zo los niet zyn, dat zy het levensbeginzel verlaaten kunnen, maaken
zy een gedeelte van ons Lighaam, en zyn aan haare punten afgerond, gelyk de
Splinters in andere breuken, en vooral hier, om bovengemelde redenen: namentlyk
om dat dit deel meer geschikt is tot bederf. En indien zy geheel los zyn, zullen zy
weg zyn eer het Tandvleesch volkoomen sluit, of, na dat het geslooten is, zullen ze
als een vreemd Ligchaam werken, en eene kleine verzweering in het Tandvleesch
maaken, en daar uit komen.
Het gebeurt zomtyds dat de Tand gebrooken is aan zyn punt, en dat 'er niet meer
dan de wortel overig is. Het geen dikwils genoegzaam is om de eerste of voorige
klagten te doen duuren, dus moet het uitgetrokken worden, indien dat zorgvuldig
kan geschieden. Maar indien het niet kan getrokken worden, zal 'er het tandvleesch
over heen groeijen, en de tandkassen zullen zo verre als het 'er in blyft, bederven.
Het beledigde beginzel der tandholte zal geschikt worden, ter opvulling van den
bodem, waar door de stomp uitgedreeven word,
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maar misschien geeft dit zommigen aandrang tot Tandpyn: schoon deeze
omstandigheid niet altoos eene oorzaak tot Tandpyn is.’
De Heer BODDAART, die, door de overzetting deezer Verhandeling, den
Nederduitschen Leezer niet weinig dienst doet, heeft nog bovendien, door zyne
kundige aanmerkingen, het Werk zelve merkelyk verbeterd; zo dat wy durven zeggen
thans een Werk over de Tanden te bezitten, 't welk van een yder, die hier omtrent
eenige gegronde kennis wenscht te hebben, verdient geleezen te worden.

Proeve over den Electrophorus, door J. Ingenhousz, M. Dr. Hofraad
enz. enz. met nog een nevensgaand Stukje de Electriciteit
betreffende, door Denzelven. Uit het Engelsch vertaald, door J.v.
Breda, M.D. Veertig-raad te Delft. Te Delft by E.v.d. Smout en J. de
Groot, P.Z. 1780. Behalven het Voorbericht 35 bladz. in gr. octavo.
Het byzonder bedoelde van den Heer Ingenhousz., in deeze Proeve, den 4 Juny
1778 geleezen in de Vergadering van de Koninglyke Societeit te Londen, is, te
verklaaren, in hoe verre, de Electrophorus perpetuus geagt kunne worden te
beantwoorden, aan de byna algemeen aangenomen Theory van Dr. Franklin, nopens
eene positive en negative Electriciteit. Zommigen naamlyk hebben gedagt, dat de
verschynzels, door dit Werktuig veroorzaakt, die Theory als om verre wierpen, en
dat dezelven niet te verstaan waren, zonder nieuwe grondbeginzelen vast te stellen.
‘Dan het komt my,’ zegt de Heer Ingenhousz., ‘na deeze stoffe met aandagt
overwoogen te hebben, voor, dat die verschynzelen, volgens dezelfde
grondbeginzelen, die reeds door byna alle Wysgeeren aangenoomen zyn, uitgelegd
konnen worden.’ Zulks toont zyn Ed. in deeze Verhandeling op eene voldoenende
wyze; die tevens strekt ter nadere ophelderinge van de Theory der Electriciteit, of
ten minste den weg helpt baanen, om 'er, door verdere proefneemingen, een nader
licht aan by te zetten; des zy, die zig op dit onderwerp toeleggen, een nut gebruik
van deeze Verhandeling kunnen maaken. -
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En even zo zullen zy met genoegen kunnen nagaan, het daarby geplaatste Stukje
van denzelfden Autheur, in de opgemelde Vergadering geleezen, den 9 July 1778;
behelzende de beschryving van eene gereede wyze, om eene Kaars, door middel
van eene kleine Electricale vonk, aan te steeken. Met de beschryving hier van geeft
hy te gelyk een berigt van de Vles van den Heer Cavallo, door middel van welke
men, als ze steeds gelaaden in gereedheid gehouden wordt, deeze proef, zo wel
by nagt als by dag, werkstellig kan maaken; mits men zorg draage van die Vles, of
dat Magazyn van Electricaale vloeistoffe, zo te plaatzen, dat men dezelve gemaklyk
in het duistere moge vinden. De Heer van Breda, die met alle oplettendheid de
Electrike verschynzels naspoort, en deeze Geschriften van den Heer Ingenhousz,
als der overzettinge waardig, in onze taale vertolkt, gemeen maakt, heeft, zo als
zyn Voorbericht ons meldt, de eer gehad van dien Heer zelven te Delft te spreeken;
en hier door is hy in staat gesteld, om een nog vollediger verslag te geeven, van de
beste en eenvoudigste wyze, op welke zulk eene Voorraadvles vervaardigd kan
worden. En dit verslag aldaar mededeelende, meldt hy te gelyk, dat de Heer J.
Rechther, Physisch Instrument maaker te Delft, reeds zodanige Vlessen, van
verschillende grootte, gemaakt heeft, die haare laading, zonder veel vermindering,
zeer langen tyd behouden. Met betrekking tot dit Magazyn van Electricaale
vloeistoffe, staat hier, met den Heer Vertaaler in zyn Voorbericht, nog aan te merken,
dat men zig van het zelve kan bedienen, om, op eene gemaklyke wyze, veele
vermaaklyke en nuttige proeven te doen, zonder altyd eene Electrizeer-Machine by
de hand te behoeven. Inzonderheid kan, gelyk hy vervolgt, ‘door middel van zulk
een Magazyn, de Electricaale kracht, wanneer men zich, door het toebrengen van
Electrike schokken, van dezelve als een geneesmiddel wil bedienen, tot den Lyder
worden overgebragt, zonder dat het nodig zy, ter plaatze daar hy zich bevind, een
Electricaal werktuig te gebruiken, dat somtyds niet dan met veel moeijelykheid
geschieden kan: want dus behoeft men maar een Magazyn van genoegzaam grooten
inhoud, of meer dan één, aan een Electrizeer-Machine, elders geplaatst, te laa-
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den, en hetzelve by den Lyder te brengen; waarop dan aldaar eene op de gewoone
wyze bekleede vles, van grootte naar de sterkte van den schok, welken men verkiest
te geeven, zeer gemaklyk, en by herhaaling, kan gelaaden worden.’

Beschryving van een Mineralogisch Zak-Laboratorium, benevens
van het gebruik der Blaaspyp in de Mineralogie, door G.v.
Engestrom. Uit het Engelsch vertaald, en met eenige
Aanmerkingen, en bygevoegde Werktuigjes vermeerderd, door J.
Esdré, A.L.M. et Phil. Doct. Voorzien met eene beredenerende
Voorreden van J. le Francq van Berkhey, Med. Doct. Lector Hist.
Natur. aan 's Lands Hooge School binnen Leyden enz. Te Leyden
by F. de Does, Pz. 1780. In groot octavo 77 bladz.
Nademaal de Mineralogie, of Berg- of Delf-stofkunde, zo wel haare aangenaamheid
als nuttigheid heeft, is 't nog al eenigzins te verwonderen, dat 'er in ons Vaderland
zo weinigen zyn, die zig op het verzamelen, en inzonderheid op het beoefenen, van
de Mineralen toeleggen. En 't is dus niet vreemd, dat de Heer Berkhey, die deezen
tak der Natuurlyke Historie, vooral niet minder dan eenigen anderen, beoefend heeft,
by gelegenheid der uitgave van het hier bovengemelde Geschrift zig verledigt tot
het schryven eener Voorreden, welke alleszins strekt, om onze leergierige
Vaderlanders te noopen en aan te moedigen, om 'er meerder werks van te maaken,
en zig byzonderlyk op de kennis der Scheikundige Proeven toe te leggen. 's Mans
Voorreden vordert de oplettendheid der Natuuronderzoekeren; en zy, die regt smaak
krygen in de Mineralogie, zullen zig met vrugt kunnen bedienen, van de daarnevens
gevoegde onderrigting voor de Liefhebbers der Bergstofkunde, overgenomen uit
de Voorreden van den geleerden Heer Engelbronner, voor den doorwrogten
Catalogus van 't ryke Kabinet van wylen den Heer Gril. En zy, die zig door 't een en
't ander geleid vinden, om hunne oefenzugt in deeze Weetenschap voort te zetten,
zullen de moeite van den Heer Esdré, in 't vertaalen en vermeerderen deezer
Beschryvinge van een Mineralogisch Zaklaboratori-
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um, enz. als een voor hun zeer aangenaam geschenk, dankelyk erkennen; voor zo
verre dit Stukje hun een juist verslag geeft, van eene gemaklyke byeenverzameling
der vereischte Werktuigen, en van derzelver gebruik.
Dit Geschrift behelst, na eene voorafgaande onderrigting, nopens de wyze, op
welke men de Mineralogie behoort te beoefenen, eene naauwkeurige beschryving
van de vereischte Werktuigen, om, door middel van Vuur, of op een stuk Houtskool,
met de geconcentreerde Vlam van eene Kaars, door eene Blaaspyp aangedreeven,
proeven op de Mineraalische Lichaamen te doen, en van derzelver beknopte
verzameling in eene Doos, die ligtlyk op Reis mede gevoerd kan worden; van waar
ze den naam voert van een Mineralogisch Zaklaboratorium, of draagbaar Stookhuis.
En even zo ontmoet men wat laater eene soortgelyke beschryving van een klein
kistje; dat een tweede Stuk van dit Zaklaboratorium uitmaaken kan; behelzende het
noodige tot het doen van proeven, door Ontbinding; waarby nog komt de beschryving
van een Waschbakje, in 't welke de Mineraalen, (vooral Ertzen) van den anderen
gescheiden, en van de aanhangende Steenstoffen, door water, afgewasschen
kunnen worden. Alle deeze werktuigen, en derzelver schikking in de daartoe
gemaakte Kistjes, worden in eene nevensgaande Plaat duidelyk vertoond; en men
berigt ons, dat zodanig een Zaklaboratorium, tot een civilen prys, te bestellen zy,
by den Heer Gerrit Schoemaker, beminnaar en beoefenaar der Werktuigkunde en
Scheikunde te Leyden. Voorts verleent ons de Autheur een volledig verslag van het
gebruik dier Werktuigen, en 't geen men, omtrent daartoe behoorende handgreepen,
op verschillende stoffen, in agt heeft te neemen. - Onder het vertaalen van dit
Geschrift, en het appliceeren der regels, bevond de kundige Esdré wel dra, dat men
deezen toestel, zonder belemmering, nog wel met eenige Werktuigjes kon
vermeerderen, die aan de beoefening der Mineralogie nut en gemak zouden
aanbrengen; 't welk hem bewoogen heeft 'er eenige aantekeningen daar toe
betrekkelyk by te voegen. Ze zyn, gelyk hy in de Voorreden zegt, byzonder geschikt,
‘ter ontdekkinge van sommigen der uiterlyke kenmerken van de Mineraalen, by
voorbeeld, in hoe ver de Delf-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

339
stof de Polysting toelaat, dan niet. (2.) hoedanig de couleur zy, die een zeker Ertz
geeft, wanneer die gewreven wordt. (3.) of een Mineraal Yzer in zich houdt. (4.) of
een Yzer-Ertz een natuurlyke Magneet zy, dan niet, en dergelyke meer.’
‘Zo ik niet de beknoptheid van het Laboratorium vervolgt zyn Ed., allezins in het
oog had moeten houden, om te voldoen aan de benaaming en het oogmerk, had
ik nog verscheiden andere werktuigjes, hoedanig men die in een groot Laboratorium
aantreft, 'er kunnen byvoegen. Maar een Liefhebber, welke zich niet bekreunt aan
den omslag in het vervoeren, zou nog verscheide Scheikundige Werktuigen, (doch
in een kleiner vorm gebragt,) by zyn Laboratorium kunnen voegen, en zoude zich
dan ook, als een derde gedeelte van het Laboratorium, kunnen bedienen van een
klein draagbaar Stookfornuisje, met zyn Keteltje, Glazen, Helm, Koelvat, enz. en
het zelve doen werken, door middel van één, twee, of meer vlammen van een Lamp.
Men zou hieromtrent het Plan en Model kunnen volgen van het handelbaar
Stookketeltje, 't welk de Heer Nollet ons opgeeft en beschryft, in zyne Natuurk.
Lessen, IVde D. 2de St. p. 730-734. - Dewyl dit Werktuig met zyn toebehooren van
geen grooten omslag is, zou men het zelve in een klein kistje, om het te vervoeren,
kunnen insluiten; dus zou men niet alleen een Mineralogisch, maar zelfs ook een
Scheikundig Laboratorium met zich kunnen voeren, om eenige voldoende Proeven
in 't werk te stellen.’

Verhandeling over het hooge Rechtsgebied in Holland en
Westfriesland, onder de regeering der Graeven uyt de Huyzen van
Holland, Henegouwen en Beijeren. In 's Gravenhage by J.A.
Bouvink, 1780. In groot octavo 115 bladz.
On door de behandeling van dit gewigtig onderwerp, dat wel eene oplettende
navorsching vereischt, aan dit gedeelte van ons oude Staatsregt eenig nader licht
by te zetten, stelt zig de Schryver voor, ‘(1.) Kortlyk te onderzoeken, wie, geduurende
het bewind der
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Frankische Koningen, hier te Lande, het straffend Rechtsgebied geoefend hebben.
(2.) Oplettend na te spooren, aen welke Rechtbanken door de Graeven, na dat zy
de voornaemste deelen der Oppermacht zich geëygend hadden, kennisneeming
der misdaeden, vooral van grove wanbedryven, waertoe de Schryver zich meest
bepaelt, zy toebetrouwd geweest; en (3.) eyndelyk over de Leeden dier Rechtbanken,
en de toenmaelige Rechtspleeging te handelen.’ - Ieder deezer Stukken ontvouwt
de Autheur met alle naauwkeurigheid, naar uitwyzen der oude Charters en
Geschiedenissen, waarop hy in deezen bouwt, en die hy allerwegen aenhaalt; om
den onderzoeklievenden, dien men 't overwegen van dit Geschrift wel mag
aanpryzen, des te gereeder gelegenheid te verleenen, alles nader te toetsen.
Na eene voorafgaande algemeene aanmerking over de aanstelling der Graven,
welken in het gebied der Franken, na dat het aloude Friesland aan het Frankische
Ryk gehegt was, het Regtsbestier over de Landstreek en wel byzonderlyk de
lyfstraflyke Regtspleeging, aan hunne zorg toebetrouwd, oefenden, bepaelt hy zig
inzonderheid tot het deswegens voorgevallen in Holland en West-Friesland. Zyn
Ed. maakt een aanvang met de gifte van Koning Arnold in den jaare 889 aan zekeren
Graaf Gerolf; den eersten, dien men geduurende de Frankische Heerschappy vindt,
dat een gedeelte van Holland beregt heeft; aan welken Graaf de Koning verscheiden
Landgoederen, in zyn Graafschap gelegen, met de daaraan gehoorende Regten,
in vollen vryen eigendom schonk. Hy merkt voorts aan dat de Frankische Vorsten,
en zo ook vervolgens de Koningen en Keizers van het Duitsche Ryk, de eerste
Graaven hier te Lande, door dergelyke giften, al vroeg vry hoog in aanzien en magt
hebben doen klimmen. Als mede dat de Graaven daarenboven hun gebied, diestyds,
niet weinig uitgebreid hebben, door 't geluk der wapenen. Deeze steeds aanzienlyker
wordende Graaven hebben, zegt onze Autheur, als Amptenaars der Frankische
Koningen, en vervolgens der Vorsten van het Duitsche Ryk, ‘het hoogste
Rechtsgebied, in naem dier Vorsten, over eenige gedeeltens van het tegenwoordige
Holland en Westfriesland geoefend.’ Zyn Ed. beperkt dit Regtsgebied binnen
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eenige gedeeltens; om dat die Vorsten, gelyk hy verder doet zien, insgelyks het
hooge Regtsgebied, over zommige plaatzen, aan de Geestlykheid afstonden, of 'er
de vrye Edelen mede begiftigden. Alle deeze, het zy Graaven, Geestelyken of
Edelen, hadden een van elkander onafhanglyk Regtsgebied, en hingen in 't zelve
onmiddelyk van die Oppervorsten af, welken hen daar mede begunstigd hadden;
des ze hier aan onderdaanig bleeven. Van daar waren ook de Afgezondenen des
Konings, Missi Regii, die, als buitengewoone Regters, overal in het Frankische Ryk
onderzoek deeden, of door de Graaven, Geestelyken en vrye Edelen, de Regtzaaken
naar den eisch behandeld werden, by mangel van dien bevoegd, om daar ter plaatze
Regt te oefenen, of aldaar, ten koste van den geenen, die het Regtsgebied had, zo
lang te verblyven, tot dat door hem behoorlyk regt gedaan was.
De Opsteller deezer Verhandelinge, hier mede aan het eerste Lid voldaan
hebbende, brengt ons wyders onder 't oog, hoe 't ten deezen opzigte hier te Lande
gegaan zy, toen de Keizerlyke waardigheid, na het uitsterven van den Carolynschen
Stam, van 't eene geslacht tot het andere, overging, en de geduurige verandering
van Opperhoofd menigvuldige twisten in het Ryk baarde. - Wat onze Graaven betreft,
deezen bedienden zig, gelyk de Autheur doet zien, meesterlyk van de zwakheid
van 't Keizerlyk gezag; trapswyze zig meerder magt aanmaatigende, terwyl zy hun
grondgebied zo door de wapens als anderzints uitbreidden, oefenden zy eerlang,
behoudens egter de Leenroerigheid aan het Ryk, de heerlyke Regten der
Souverainiteit op hunnen eigen naam. Terwyl ze zig, gelyk onze Schryver vervolgt,
meestal naar de gewoonten der Franken schikten, zo werd ook de Regtspleeging
over zwaare zaaken, mzonderheid over lyfstraflyke misdaaden, in eene jaarlyksche
Vergadering van de voornaamsten des Volks door hen uitgeoefend. Maar dewyl
het gebied onzer Graaven te uitgestrekt geworden was, en zy door te veel
bezigheden belemmerd werden, om zulks in persoon te doen, zo stelden zy al vroeg
over de byzondere Landstreeken Bailliuwen of Regters aan, die in de Regtspleeging
hun persoon verbeeldden; en dus, in 's Graaven naam, de lyfstraflyke misdaaden
in de jaarlyksche sameningen der
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vrye en aanzienlyke Lieden van hun Bailliuwschap, de Hooge Vierschaar
uitmaakende, beregtten.
Naast de Graaven komen hier in aanmerking de Geestlyken, omtrent welken onze
Autheur toont, dat hun Regtsgebied nagenoeg in dezelfde omstandigheden bleef,
als onder de voorige Vorsten, met dit onderscheid, dat zy terwyl ze in hun
Regtsgebied den Graaflyken Bailliuwen en derzelver hooge Vierschaar niet
onderworpen waren, nu onmiddelyk van de Graaven, gelyk eertyds van de Vorsten,
af hingen, gemerkt de Graaven zig ook dat Vorstlyk Oppergezag aangemaatigd, en
zig door soortgelyke begiftigingen daarin bevestigd hadden.
Raakende de Edelen, eindelyk, van welken boven insgelyks gewag gemaakt is;
de Graaven, zegt onze Schryver, lieten den Edelen hun afzonderlyk Regtsgebied
wel behouden, dan ze spaarden tevens geene moeite, om dezelven op alle wyzen
aan zig te onderwerpen; waartoe het Leenstelzel, volgens het welke in dien tyd alle
regeering ingerigt was, hun eene gunstige gelegenheid verschafte. In de verdere
uitbreidinge hier van toont onze Autheur onderscheidenlyk langs welke wegen, en
door welke middelen de Graaven die vrye Heerlykheden allengskens hun Graafschap
wisten in te lyven, en het hoogste Regtsbewind daarvan, het welk te voren by den
Keizer berust had, en van zynentwege door die vrye Edelen geoefend was, aan zig
te trekken. Als mede hoe zy die vrye Heerlykheden, op deeze wyze verkreegen, tot
afzonderlyke Bailliuwschappen maakten, of, met het daeraen verknogte hooge
Regtsgebied, aan hunne Gunstelingen ter Leen uitgaven. Zyn Ed. opgemerkt
hebbende, dat deeze Vasallen hier door het Voorregt bezaten, dat ze alleenlyk van
den Graaf als oppersten Leenheer af hingen, en dat hunne Heerlykheden van den
Regtsdwang der Graaflyke Bailliuwen bevryd waren; tekent te gelyk nog aan, dat
die Edelen en vermogende Leenmannen, zelden in persoon het straffend regtsgebied
in hunne Heerlykheden oefenden, maar hunne Regters of Bailliuwen hadden, welken
in de Hooge Vierschaaren dier Heerlykheden, over de zwaare misdaaden, aldaar
voorgevallen, regt vorderden. - Naar uitwyzen van dit alles waren dus de
Vierschaaren der onderscheidene Graaflyke Bailliuwschappen, die der Heerlykheden,
aan de Geestlykheid met hoog Regtsgebied geschonken, en die
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van de Edelen en Vasallen, Halsheeren zynde, de Regtbanken, by welke gewoonlyk
over zwaare misdaaden, ten tyde der Graaven, uit de Huizen van Holland,
Henegouwen en Beyeren, regt gesproken werd.
Wyders handelt onze Autheur, onder dit tweede Lid, nog over het lyfstraflyk
Regtsgebied der Steden van Holland en Westfriesland, in die Graavelyke tyden,
zedert dat de Graaven deeze en geene plaatzen tot Steden begonden te maaken,
en dezelven met vrydommen en voorregten te begiftigen; welken, ten aanzien van
het lyfstraflyke, aanvanglyk vry bepaald waren, en zig niet dan na verloop van tyd
allengskens verder uitbreidden. Op de afhandeling hier van tragt hy eindelyk in het
derde of laatste Lid zyner Verhandelinge een juist denkbeeld van de aeloude
lyfftraflyke Regtspleeging, en 't geen daar toe behoorde, te geeven. - Deeze twee
laatste opgenoemde Artykels behelzen eene opheldering van verscheiden
omstandigheden, daar toe betreklyk; doch wy kunnen ons, zonder te breed uit te
weiden, in derzelver agtervolgende ontwikkeling niet inlaaten. Genoeg zy het den
hoofdzaaklyken inhoud van het voorgaande wat breeder gemeld te hebben, om den
Leezer een denkbeeld van deszelfs beloop mede te deelen; en dus eenigermaate
te doen zien, hoe dit Geschrift vry wel geschikt zy, om een ieder, die lust heeft ter
naspooringe van dit onderwerp, tot deszelfs geheele leezing uit te lokken.

De Geschiedenis van Schotland, geduurende de Regeeringen van
Koningin Maria en Koning Jacobus den VI, tot diens komst op den
Engelschen Throon; benevens een kort verslag der Schotsche
Geschiedenis vóór dat Tydperk. Door William Robertson, D.D.
Opperste der Edenburgsche Hoogeschoole, en 's Konings
Geschiedschryver van Schotland. Derde Deel. Naar den laatsten
Druk uit het Engelsch vertaald. Te Amst. by Yntema en Tieboel.
In gr. 8vo. 328 bl.
Schoon men de regelen des Treurspels tot de Geschiedkunde niet kan overbrengen,
en de Geschiedschryver, aan de Waarheid en den Loop der voorvallen gebonden,
de vryheid niet hebbe om schikkingen te maaken, die de Gebeurtenissen, door hem
vermeld, het meest en
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sterkst doen afsteeken, en allengskens in aangelegenheid toeneemen, tot de
eindelyke ontknooping den Leezer gevoelig treffe; zal het nogthans, wanneer alles
zich derwyze toedraage, dat dit klimmende en hartroerende, met de Gebeurtenis
volmaakt zamenstemt, aan de Geschiedenis eene houding byzetten, die inneemend
is en verrukkend. - Dit geluk liep ROBERTSON mede in zyne Geschiedenis van
Schotland; en zulks heeft, gevoegd by zynen zuiveren en overheerlyken schryftrant,
niet weinig mede gewrogt, om dezelve tot een Meesterstuk in de Geschiedkunde
te maaken, en Leezers, die zich anders aan de zaaken des Schotschen Ryks, en
de vroegere gebeurtenissen van 't zelve, weinig zouden laaten gelegen leggen,
uitgenoodigd, gaande gehouden, en voldoening geschonken. - In de daad, het
gedeelte dat MARIA betreft, is een groot Treurspel, en dit laatste Deel 't welk wy thans
voor ons hebben, zal de aandoenlyksten wel eens een traan van mededoogen doen
ontvallen.
Laat ons het uiteinde van de Heldin deezes Werks beschouwen: daar zy ten
slachtoffer strekt van haare geveinsde Vyandin; die haar doodvonnis getekend, en
tot alles daar omtrent last gegeeven hadt.
‘Op Dingsdag, den zevenden van Sprokkelmaand des Jaars MDLXXXVII, kwamen
de Graaven Shrewsbury en Kent, te Fotheringay, waar MARIA gevangen zat, en
verzogten by de Koningin te worden toegelaaten, lazen, in haar byweezen, het
Geschrift, de voltrekking van het Vonnis beveelende, en eischten dat zy zich bereiden
zou, om den volgenden morgen te sterven. MARIA hoorde hen tot het einde toe,
zonder ontsteltenisse; en zich gekruist hebbende in den Naam des Vaders, des
Zoons en des Heiligen Geests, betuigde zy. “De ziel, welke smert gevoelt, om dat
het Lichaam den slag des Beuls moet verdraagen, is de vreugde des Hemels
onwaardig: en, schoon ik niet verwagtte dat de Koningin van Engeland het eerste
voorbeeld zou geeven, om de geheiligde Persoon eener Oppermagtige Vorstinne
te schenden, onderwerp ik my gewillig aan het lot, door de Voorzienigheid over my
beschooren.” En haare hand slaande op een Bybel, welk digt by haar lag, verklaarde
zy plegtig haare onschuld aan de Zamenzweering, welke BABINGTON tegen het
leeven van ELIZA-
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gesmeed hadt . Zy sprak vervolgens, over de verzoeken, in haare laatste
Brieven aan ELIZABETH: maar bekwam geen voldoenend antwoord. Met byzonderen
ernst drong zy de bede aan, dat, in haare jongste oogenblikken, haare Aalmoessenier
haar mogt vergezellen; en zy dan den troost genieten van de Godsdienstige
Instellingen, door haaren Godsdienst voorgeschreven. Maar zelfs deeze gunst,
welke zelden den snoodsten en slegtsten misdaadiger geweigerd wordt, sloeg men
volstrekt af.
Haare Oppassers stonden, geduurende deeze onderhandeling, de traanen in de
oogen, en zy konden, hoe zeer ook bevreesd door de tegenwoordigheid van twee
Graaven, hunne boezemsmerte nauwlyks onder houden; maar KENT en SHREWSBURY
waren niet vertrokken, of zy vloogen na hunne Meestresse toe, en borsten uit in de
sterkste betuigingen van tederheid en rouwe. MARIA behieldt, ondanks al dat geween
en gejammer, niet alleen eene bedaardheid van geest; maar poogde ook de overmaat
van smert in anderen te maatigen. Op haare kniëen vallende, met alle haare
Huisgenooten rondsom zich, dankte zy den Hemel, dat haar lyden nu zo byna ten
einde liep; en smeekte, dat zy in staat mogt weezen om 't geen 'er overig was, op
eene voeglyke wyze en moedig, te verdraagen. Het grootste gedeelte van den avond
besteedde zy in het beschikken van tydlyke zaaken. Zy schreef haaren uitersten
wil met eigen hand. Haar Geld, haare Juweelen, en haare Kleederen deelde zy uit
onder haare Bedienden, volgens derzelver rang of verdiensten. Zy schreef eenen
korten brief aan den Koning van Frankryk, als mede eenen aan den Hertog van
GUISE, vol van tedere, doch teffens grootmoedige, uitdrukkingen; zy beval haare
Ziel aan hunne voorbede, en haare bedrukte bedienden aan hunne bescherming.
's Avonds at zy, volgens gewoonte, maatig, en sprak, onder het eeten, niet alleen
gerust, maar eenigermaate vrolyk: zy dronk op de gezondheid van elk haarer
Bedienden, en verzogt hun vergiffenis, zo zy in eenig geval haar pligt, ten hunnen
opzigte, mogt te buiten gegaan hebben. Op haaren gewoonen tyd ging zy te bedde,
en sliep eenige weinige uuren gerust. Vroeg in den morgenstond begaf zy zich in
BETH
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haar binnenvertrek, en besteedde een geruimen tyd in Godsdienst-oefeningen.
Ten acht uuren kwam de Opper-Sheriff, met zyne Dienaaren in haar Kamer, en
vondt haar nog geknield voor 't Altaar. Zy stondt onmiddelyk op, en ging, met eene
Vorstlyke houding, een onverschrokken en zelfs vrolyk gelaat, na de plaats der
strafoefeninge, leunende op twee van PAULET's Bedienden. Zy was in Rouwgewaad
gekleed; doch met een zwier en pragt, die zy lang hadt afgelegd; uitgenomen op
eenige weinige Feestdagen. Een Agnus Dei hing met een Keten aan haar hals: een
Roozekrans aan haar gordel, en in haar hand droeg zy een yvooren Kruicifix.
Beneden aan den trap, ontvingen haar de twee Graaven, vergezeld van verscheide
Edellieden uit de Nabuurschap; hier werdt het Sir ANDREW MELWIL, haaren
Huisbezorger, die eenige weeken haar niet hadt moogen zien, toegelaaten haar het
laatste vaarwel te zeggen. Op 't gezigt van eene Meestresse, die hy tederlyk
beminde, in zulk een toestand, smolt hy weg in traanen; en als hy haaren staat
beweende, en zich beklaagde over zyn eigen hard lot, om het verhaal eener zo
treurige gebeurtenis naar Schotland over te brengen, sprak MARIA: “Ween niet, myn
braave MELVIL, gy hebt tegenwoordig meer reden om u te verheugen. Gy zult deezen
dag MARIA STUART verlost zien van alle haare zorgen, en dat 'er zulk een einde
gemaakt wordt aan haar lyden, als zy zints lang verwagtte. Draag getuigenis, dat
ik standvastig in mynen Godsdienst sterf, vast in myne trouwe omtrent Schotland,
en onveranderd in myne genegenheid tot Frankryk. Prys my aan by myn' Zoon. Zeg
hem dat ik niets schandelyks gedaan heb voor zyn Koningryk, voor zyne Eer, voor
zyne Regten; en GOD vergeeve het allen, die, zonder oorzaake, na myn bloed
dorstten.”
Met veel moeite en veel smeekens verwierf zy van de twee Graaven, dat MELVIL,
met drie van haare Knegten, en twee van haare Dienstmaagden, haar op het Schavot
zouden vergezellen. Dit was opgerigt in dezelfde Zaal, waar men haare
Regtspleeging hieldt, een weinig boven den vloer verheeven, en zo wel als de Stoel,
het Kussen, en het Blok, met zwart Laken be-
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kleed. MARIA klom de trappen met spoed op, aanschoude alle de toebereidzels ter
doodstraffe met een onverdraaid gezigt, en een Kruis gemaakt hebbende, ging zy
in den Stoel zitten. BEALE las den Lastbrief der strafvolvoering, met een verheeven
stem; zy luisterde met eene agtlooze houding, en als iemand die andere
overleggingen in 't hoofd hadt. Hierop ving de Deken van Peterborouch een
Godsdienstig onderhoud aan, ingerigt naar MARIA's tegenwoordigen toestand, en
smeekte den Hemel ten haaren beste; maar zy verklaarde, dat zy, in gemoede, na
't eerste niet hooren, of zich met het laatste vereenigen kon; en, op haare knieën
vallende, sprak zy een Gebed in 't Latyn. Toen de Deken zyne Godsdienstverrigtingen
geeindigd hadt, beval zy, met eene hoorbaare stemme, en in de Engelsche taale,
GODE den jammerlyken staat der Kerke, en badt om den voorspoed van haaren
Zoon, om het lang leeven, en de vreedzaame Regeering, van ELIZABETH. Zy betuigde
alleen op genade te hoopen, door den dood van CHRISTUS, aan den voet van wiens
beeldtenis zy nu gewillig haar bloed stortte; voorts het Kruicifix opligtende en
kussende, sprak zy 't zelve in deezer voege aan. “Gelyk uwe armen, ô JESUS, op
het Kruis zyn uitgestrekt, ontvang my zo in de uitgestrekte armen uwer Genade, en
vergeef my myne zonden!”
Hier op maakte zy zich gereed, om het hoofd op het Blok te leggen, door haar
sluijer en opperkleed af te doen: een der Beulen ruwelyk haar eenige hulpe willende
toebrengen, bestrafte zy hem heusch, zeggende, dat zy niet gewoon was zich voor
zo veele aanschouwers te ontkleeden, noch bediend te worden door zulke
Bedienden. Met eene bedaarde en onbezweeke kloekmoedigheid schikte zy haar
hals op het Blok; en terwyl een der Beulen haare handen vast hieldt, hieuw een
tweede, met den tweeden slag, haar hoofd af; haar hoofddekzel viel, en haar hair
was, door harteleed en zorgen, reeds geheel grys geworden. De Beul hieldt het,
druipende van bloed, in zyn hand: waar op de Deken uitriep: “Dat alle de vyanden
der Koninginne deezer wyze vergaan!” De Graaf van KENT alleen zeide 'er Amen
op. De overige Toekykers zweegen en weenden: op dat oogenblik niet vatbaar voor
eenige andere
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aandoeningen, dan die van medelyden en verbaasdheid .
Dit was het treurig einde van MARIA, Koningin der Schotten, naa een leeven van
vier en veertig jaaren en twee maanden, waar van zy bykans negentien jaaren in
de gevangenis sleet. De Staatkundige Partyschappen, in het Koningryk, geduurende
haare Regeering gevormd, hebben, onder verscheide benaamingen, zints dien tyd,
stand gehouden. De bitterheid, waar mede zy, in den beginne, bezield waren, is tot
de volgende eeuwen overgegaan; en de vooroordeelen, zo wel als de woede daar
uit spruitende, volduurden en vermeerderden zelfs. By Geschiedboekers, die onder
den invloed van alle deeze driften stonden, en haar of alle deugden en beminnelyke
hoedanigheden toegekend, of alle ondeugden, waar voor het menschlyk hart vatbaar
is, verweeten hebben, zoeken wy te vergeefsch na MARIA's weezenlyk Character.
Zy verdiende al den uitbundigen lof niet der eerstgemelden, en even min de niets
onderscheidende berisping der laatstgenoemden.’
Laat ons zien hoe ROBERTSON het afmaalt. ‘By alle de behoorlykheden der
schoonheid en fraaijheid van gestalte voegde zy de volmaaktheden, die derzelver
indruk onwederstandlyk maakten. Beleefd, gespraakzaam, inneemend, geestig,
bekwaam om teffens vloeibaar en deftig te spreeken en te schryven. Schielyk,
nogthans, was zy en geweldig in alle verbintenissen: dewyl zy een vuurig en niets
kwaads denkend hart bezat. Tegenspraak kon zy niet verdraagen; van haare
kindsheid af gewoon zynde als een Koningin bejegend te worden. By zommige
gelegenheden toonde zy geene Vreemdelinge te weezen in 't veinzen; eene kunst,
die aan het trouwloos Hof, waar zy haare opvoeding ontving, onder de noodwendige
kunsten der Regeeringe gehouden werd. Niet ongevoelig voor vleiery, genoot zy
dat vermaak, waar mede elke Vrouw den invloed van haare eigene schoonheid
bemerkt. Bedeeld met de hoedanigheden, die wy beminnen, niet met de talenten,
welke wy be-
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wonderen, was zy eer eene beminnelyke Vrouw, dan eene doorlugtige Vorstin. De
leevendigheid van haar vernuft, niet genoeg gemaatigd door een welbeklonken
oordeel, en de vuurigheid van haar hart, ten allen tyde niet onder het bedwang der
betaamelykheid, vervoerde haar tot dwaalingen en misdryven. Te zeggen dat zy
altoos ongelukkig was, is geene genoegzaame reden geeven van de lange en
bykans onafgebrookene reeks van rampspoeden, die haar troffen: wy moeten 'er
byvoegen dat zy dikwyls onvoorzigtig te werk ging. Haare drift tot DARNLY was
voorbaarig, jeugdig en buitenspoorig. En, schoon de schielyke overgang tot een
ander uitersten, het natuurlyk uitwerkzel was van haare slegt beantwoordde Liefde,
en van zyne ondankbaarheid, onbeschoftheid en beestagtigheid, kunnen deeze
nogthans, gepaard met BOTHWELL's listige inneemendheid en gewigtige
dienstbetooningen, haare verknogtheid aan dien Edelman niet billyken. De zeden
zelfs dier Eeuwe, hoe ongebonden ze ook mogten weezen, leveren geene
verdediging op voor deeze ongelukkige drift, en kunnen ons niet beweegen, om het
treurig en schandelyk toneel, 't welk daar op volgde, met minder afschriks te
beschouwen. Menschliefde zal een dekmantel spreiden over dat gedeelte haars
gedrags, 't welk zy niet kan goedkeuren, en misschien zommigen aanzetten, om
haare daaden meer aan haaren toestand, dan aan haare geaartheid toe te schryven;
en eer het ongeluk van den eersten te beklaagen, dan de verkeerdheid van de
laatste te beschuldigen. MARIA's lyden overtrof, en in maate en in duur, de
Treurspelige onheilen, door de vinding vercierd om droefenis en medelyden op te
wekken: en, terwyl wy dezelve nagaan, zyn wy gereed om haare zwakheden te
vergeeten, wy denken met minder verontwaardiginge aan haare misslagen, en
keuren de traan, die ons oog ontrolt, goed, als ware dezelve gestort over een
Persoon, die veel nader kwam aan het toppunt van zuivere Deugd.
Ten opzigte van de Persoon der Koninginne, eene omstandigheid boven al niet
te vergeeten, als men de Geschiedenis eener Vrouwlyke Regeeringe beschryft,
stemmen alle gelyktydige Geschiedboekers overeen, om MARIA het schoonste
gelaad, en de welgevormste leest, die ooit iemand ten deele viel, toe te kennen.
Haar
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Hair was zwart, schoon zy, volgens de gewoonte dier Eeuwe, doorgaans gemaakte
lokken droeg, nu van deeze dan van geene kleur. Haare Oogen waren donker
grauw; haare Weezenstrekken wonder teder, haare Handen en Armen schoon van
maakzel en bevallig van kleur. Haare gestalte was ryzig en Vorstlyk. Zy danste, ging
en reedt, even welgevallig. Zy hadt een kieschen smaak in de Muzyk. Zy zong lieflyk,
en speelde op de Luit met eene welafgerigte hand. Omtrent het einde haars leevens
begon zy zwaarlyvig te worden, en haare langduurige gevangenis, gepaard met de
koude der Huizen, waar in men haar gevangen hieldt, bragt haar een Rheumatismus
aan, die haar, by wylen, van 't gebruik haarer leden beroofde. “Geen Man,” schryft
BRANTOME, “zag ooit haar Persoon zonder verwondering en liefde: of zal haare
Geschiedenis zonder smert leezen.”
By dit Character van MARIA, zullen wy dat van haare tegenstreefster ELIZABETH
voegen, die hier in een min gunstig licht, dan doorgaans, voorkomt. ROBERTSON
haaren treurigen uitgang te boek gesteld hebbende, vaart dus voort. - “Vreemdelingen
beschuldigen de Engelschen dikwyls van onverschilligheid en kleinagting voor hunne
Vorsten; doch zonder grond: geen Volk betoont zich dankbaarder dan zy omtrent
Monarchen, die dank verdienen. De naamen van EDUARD DEN III en HENDRIK DEN V
worden door de Engelschen met dezelfde vuurigheid opgehaald, als zy geroemd
wierden door hunne Tydgenooten, die den luister hunner Regeeringe zagen, en de
voordeelen daar van smaakten. De gedagtenis van ELIZABETH word in Engeland
nog aangebeden. En de Geschiedschryvers van dat Koningryk tellen haar onder
de roemrykste Vorstinnen; naa dat zy zich uitgelaaten hebben in den lof van haare
Liefde tot haar Volk; van haare schranderheid in het ontdekken van deszelfs waar
belang; van hunne standvastigheid om het te bevorderen; en haare wysheid in de
keuze haarer Staatsdienaaren; van haaren roem door de Wapenen bevogten; van
den Vrede dien zy haaren Onderdaanen verschafte; als mede van den aanvang
des roems, des rykdoms, en des Koophandels, de vrugten van alle deeze bedryven.
Zelfs de gebreken in haar Character, merken zy aan, waren niet van dien
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aart dat ze den Volke benadeelden. Haare verregaande spaarzaamheid ging van
geene inhaaligheid vergezeld, en, schoon dezelve het bestaan van groote
onderneemingen belette, en andere gebrekkig deedt afloopen, bragt zy het wel te
raad houden der geldmiddelen in haare Regeering te wege, en onthief het Volk van
veele lasten, die een Monarch van kwistiger, of onderneemzieker aart, zou hebben
moeten opleggen. - Haar traagheid, in 't beloonen haarer Bedienden maakte zomtyds
nutte verdiensten mismoedig; doch deeze belette, dat lieden, zonder verdiensten,
magt en rykdom verkreegen, waar op zy geen regt hadden. - Haare verregaande
jalousy omtrent de Vorsten, die voorgaven haar Regt tot de Kroon te betwisten,
zette haar aan om zodanige voorbehoedzels te neemen, als niet min strekten ten
algemeenen nutte, dan tot haar zelfbehoud, en, om te staan na de genegenheid
haars Volks, als het sterkste steunzel van haaren Throon. Dusdanig is het Portrait,
't welk de Engelsche Geschiedschryvers van deeze groote Koningin geeven.
Wie het onderneemt de Geschiedenis van Schotland op te stellen, vindt zich
menigmaal genootzaakt haar in een geheel ander en minbevallig licht te beschouwen.
Haar gezag in dat Koningryk was, geduurende het grootste gedeelte haarer
Regeeringe, weinig minder dan 't geen zy in haar eigen bezat. Maar dit gezag, in 't
eerst verkregen, door grooten dienst aan het Volk te doen, stelde zy te werk op
eene wyze, allernadeeligst voor deszelfs geluk. Door haaren onvermoeiden yver,
om de woede der twee strydende Partyen op te stooken; door de eene met partydige
hulp te ondersteunen; door de andere met ydele hoope te voeden; door derzelver
kragt zo kunstig tegen elkander op te weegen, dat de een in staat was, om de andere
te ontrusten, zonder dat een van beiden de ander kon te onder brengen; maakte
zy Schotland langen tyd tot een tooneel van tweedragt, verwarring, en bloedstorting.
Haar list en kunststreeken bragten te wege, wat de magt haaren Voorvaderen niet
kon uitvoeren, en dat Koningryk in een staat van afhanglykheid aan Engeland. De
grondregels van Staatkunde, dikwyls weinig zamenstemmende met die der
Zedekunde, mogen misschien haar gedrag verontschuldigen. Maar geene
verdeediging kan 'er worden ingebragt voor

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

352
haar gedrag jegens Koninginne MARIA, een tooneel van veinzery zonder
noodzaaklykheid, en van strengheid zonder voorbeeld. ELIZABETH is, in meest alle
haare andere verrigtingen, het voorwerp onzer hoogstgaandste verwondering: en
dit stuk moeten wy toestaan, dat zy niet alleen de grootmoedigheid, die haar als
eene Vorstin voegde, ter zyde stelde; maar ook de gevoeiens, die haar als eene
Vrouw beraamde.”
Wy verlangen de Authentique Stukken, het Algemeen Register, en het Portrait
van ROBERTSON te ontvangen, en, door deeze toevoegzels, dit uitneemend Werk
geheel voltooid te zien.

De Nieuwe Reisiger, of Beschryving van de oude en Nieuwe
Weereld. Uit het Fransch van den Abt De la Porte. XXIIIste Deel.
Behelzende Hangaryen en Oostenryk. Te Dordrecht by A. Blussé
en Zoon, 1770, in gr. 8vo. 410 bladz.
De vier eerste Brieven van dit XXIII Deel deezes Nieuwen Reizigers betreffen
Hongaryen, de tien overige gaan over Oostenryk. en behandelen deeze Landen,
op den trant, waar in de Abt de andere behandeld heeft, en waar van wy reeds
menigmaalen, in onze Aankondigingen gewag gemaakt hebben. Naar gewoonte
zullen wy er een proefje van opleveren: en neemen daartoe, ten wille van de
verandering, zyne Beschryving der Morlakken en Uskoken, die het Zuidelyk deel
van Croatie bewoonen.
‘De Morlakken hebben een verschriskelyk gelaet, en gaen altoos gewapend. Zy
zyn het, die, in de laetste oorlogen met Frankryk, onder den naem van Panduren,
't welk roovers der groote wegen betekent, zulke groote diensten aen de Koningin
van Hongaryen beweezen hebben. Dit is eene reden om hen te beter te doen
kennen.
‘De opregtheid en het vertrouwen van dit Volk ontaerten dikwerf in eene
ongemeene eenvoudigheid. De Italiaensche Kooplieden, en de bewoonders van
den oever der Zee, maken 'er meesten tyds een misbruik van; en de trouw van een
hond geldt by 't zelve zoo veel als de trouw van een Italiaen. Des niettegenstaende
opent de Morlak, gezellig en edelmoedig gebooren, zyne hut aen den vreemdeling,
en geeft hem deel aen alles wat hy heeft. Wanneer hy reist, en zich by lieden van
zyne kennisse ophoudt, gaet de oudste dochter van het huis, of de nieuw getrouwde,
indien 'er eene is, hem te gemoet, en ontvangt hem met eene kusch. Maer een
reiziger van eenen anderen Landaert mag dezelfde gunst niet genieten. De jonge
vrouwen verbergen zich dan, of houden zich ingetoogen. In de maeltyden, welken
zy elkande over en we-
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der geeven, vinden de armen altoos hun onderhoud: ook vernederen zy zich nooit
om eene aelmoes te vragen. De minste oorzaek van blydschap is, over de Morlakken,
een voorwendzel om in eenen dag te verkwisten het geene genoeg voor de geheele
week zoude zyn. Wyders zyn zy zeer huishoudelyk in alles, wat hen voor
schadelykheid der lucht, of de ongematigdheid der jaergetyden, kan beveiligen. Zy
zyn gewoon, wanneer zy slyk ontmoeten, hunne schoenen uit te trekken, uit vreeze
van ze te bederven, en wan eer het regent blootshoofd te gaen, om hunne muts
niet nat te maken.
‘Deeze lieden staen naer eene juiste naeuwkeurigheid in het houden van hunne
beloften. Een Schuldenaer overtreedt zelden den voorschreven tyd: en, in geval
van eene onoverkomelyke noodzaeklykheid, begeeft hy zich naer zynen
schuldeischer met een geschenk, om eenig uitstel van hem te verwerven. De
vriendschap is onverbreeklyk by de Morlakken; zy maken 'er een punt van Godsdienst
van; en deze knoop wordt aen den voet der altaeren toegehaeld. De Sclavonische
Kerkgewoonte heeft een byzonderen zegen, om twee Vrienden, in tegenwoordigheid
van al het Volk, plegtig te vereenigen. De mans, onder hen door eene die gelyke
plegtigheid verbonden, noemen elkander halve broeders, en de vrouwen halve
zusters. De pligten van dezen geheiligden band zyn zynen vriend, in alle gelegenheid,
en in alle zyne behoeften, te helpen. De voorbeelden der geenen, die hun leven
voor hunnen vriend gewaegd hebben, zyn niet zeldzaem in dezen landaert. In
tegendeel zyn de vyandschappen zoo duurzaem, dat zy van vader tot zoon overgaen,
en zich tot in de verste nageslachten vereeuwigen. Een hunner spreekwoorden zegt
dat hy, die verzuimt zich te wreeken, zich niet kan heiligen: en het zelfde woord
dient onder hen en de heiligmaking en de wraek uit te drukken. Een moorder is
genoodzaekt van oord tot oord te dwalen om zich te onttrekken aen de woede der
geenen, die hem vervolgen. Indien hy hunne navorschingen heeft kunnen
ontsnappen, tracht hy, na voorzigtiglyk eenige jaren te hebben laten verloopen, den
vrede te verkrygen, door bei betalen van eene geldsomme, die door bemiddelaers
wordt vastgesteld.
‘Deze Vo ken zyn ongemeen bygeloovig, en gelooven aen spookzels,
duivelskunstenaers, toovenaers en damplichten. De oude vrouwen vermeten zich
verscheiden betooveringen te doen, waer van de voornaemste is de melk van de
koeijen hunner nabuuren af te wenden, om zich een grooter overvloed daer van te
bezorgen; maer men vindt andere tooveressen, die het vermogen hebben om deze
verzweringen [lees bezweeringen] te verbreken, en wie hun, die in het hoofd zoude
krygen, hier omtrent den minsten twyfel te slaen.
‘De onnozelheid en natuurlyke vryheid van het herderlyke leeven houden nog
stand onder de Morlakken. Een fraeije dochter, die eenen man ontmoet, omhelst
hem met toegenegenheid,
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zonder dat iemand daer op iets te zeggen vindt. Niets is gemeener dan deze
wederzydsche omhelzingen van Mannen en Vrouwen, tot zelf aan de poort der
Kerken. De dochters zyn zeer zorgvuldig ten opzigt van haer hulsel vóór haer
huwelyk; maer vervolgens geven zy zich over aen eene onzinnelykheid, die de
verachting, welke hare mannen voor haer hebben, zeer wel regtvaerdigt. Echter
zyn zy, hoe opgecierd zy zyn, nog zeer walgelyk, dewyl de boter, waermede hy hare
hairen besmeeren, een' zeer onaengenamen reuk voortbrengt. De kleeding der
vrouwen verandert, volgens den oord en stand der persoonen. De getrouwden zyn
onderscheiden door de versiersels van het hoofd, waer op zyslechts een' effen
neusdoek mogen hebben; maer men laet haer de keur der kleuren. De dochters
hebben eene scharlaken muts, van welke gemeenlyk eene breede sluyer afhangt,
die tot op de schouders afdaelt.
‘Wanneer eene jonge persoon ten huwelyk gevraegd wordt, vergaderen de
grysaerts der twee huisgezinnen, en handelen over de voorwaerden, en het is
zeldzaem als men haer weigert. Het verzoek eens ingewilligd zynde, zien de jonge
lieden elkanderen; en, indien zy elkanderen niet mishagen, wordt het huwelyk
aenstonds gesloten. De mannen behandelen hunne vrouwen met zoo veel
verachtinge, dat zy nimmer van haer spreeken, zonder te voren het voorschrist van
verschooninge, behoudens uwe eer, te gebruiken. Zy dulden haer niet in hun bed,
en de vrouwen moeten op den grond slapen, en gehoorzamen als men haer roept.
Zy veranderen niet van leefregel en staken hare vermoeidheden noch loopen,
wanneer zy bevrucht zyn. Somtyds zelfs verlossen zy in het open veld, heffen zelfs
haer kind op, wasschen het in de eerste beek, welke zy ontmoeten, dragen het naer
huis, en keeren, den volgenden dag, wederom tot haer' gewonen arbeid. Men bakert
deeze kinders in slechte lakens, en zy blyven dus den tyd van vier maenden kwalyk
bezorgd. Vervolgens laet men ze in de hut en in de velden, gaende aldaer in het
gezelschap hunner moeder, die hen zoogt tot eene nieuwe zwangerheid. Zy brengen
hunne eerste jongheid in de bosschen met het bewaren van het Vee door, en oefenen
zich, geduurende dien tyd, met het maken van geringe werkstukken: als fluiten en
schalen, met verscheiden plat Beeldwerk versierd, tot welken zy niets anders dan
het mes gebruiken. Deze siguren, schoon wonderlyk samengesteld, zouden in enze
steden niet veracht worden.
‘De geronnen melk is het gewoone voedzel der Morlakken. Zy maken 'er zelfs
een versche kaes van, waer van de wei hun tot drank dient. Deze kaes, in boter
gebraden, is het beste gerecht, 't welk zy een gaat, die hun schielyk overvalt, kunnen
voorzetten. Zy maken geen gebruik van brood, op onze wys gebakken; maer van
ons meel maken zy verscheide wafels, en leven van alle soorten van moeskruiden.
Zender zich op de kunsten toe te leggen, hebben zy eenige kennis van de verwen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

355
en hunne kleuren zyn niet te verachten. Zy verwen zwart met esschenschorssen,
welken zy acht dagen lang met yzervylzel gesmolten houden. Men roemt insgelyks
het schoone blaeuw, 't welk zy uit wilde latuw, in zuiver loch gewassen, weeten te
trekken. Deze volken, om de magt der Turken te ontwyken, zyn uit Albanie zich in
dit landschap komen verschuilen. Zy houden zich bezig met het voedzel en de zorg
van het Vee, en belyden den Griekschen Godsdienst.
‘De Uskoken hebben de grootste Zeeroovers van de Adriatische Zee geweest.
Het is een ruw en wild volk, van eene hooge gestalte, kloekmoedig, maer zeer
genegen tot rooverye. Zyne tael is die der Walachyers, en zyne Godsdienst dien
der Grieken. Eenige volgen den Roomschen eerdienst. Zy doopen hunne kinders
niet dan op een' zekeren ouderdom, en begeeven zich eerst aen het nachtmael op
acht- en twintig of dertig jaren. Hun naem komt van Scoco, 't welk vlugtende betekent.
De Keizer gaf hun een verblyf in Kroatie; maer dewyl zy wanorde aenrechtten,
verbande men hen in het gebergte van Karniole.

Redenvoering van een Engelschman, ter verdediging zyner Natie,
openlijk uitgesproken in de Societeit Rust na Zorg, te Rotterdam,
op den 8 May 1780. Alom te bekomen. In groot octavo 16 bladz.
De Engelsche Natie zou deezen Verdeediger niet beloonen voor zyne aangewende
moeite, en de Hollanders hebben geen reden hem voor zyn geschryf eenigen dank
te zeggen. Zyne Redenvoering is zulk een overdreeven Schimpschrift van het
Engelsche Ministerie, met opzigt tot de tegenwoordige onlusten, dat het niets
behelze, 't geen waarlyk geestig is. En daar by de Hollanders beschouwt als
menschen, die meer dan eenig ander Volk Godsdienstige begrippen voeden, had
hy terstond moeten begrypen, dat eene spotterny, van 't Godsdienstige ontleend,
als zogten de Engelschen onze zaligheid te bewerken, hier ten uiterste wanvoegelyk
klinkt. De Hollanders hebben des reden om hem zulk eene spotterny, waardoor by
heilig en onbeilig onder elkander mengt, kwaalyk te neemen; terwyl de Engelschen
hem kunnen uitlachen als een valsch vernuft, dat den rechten slag niet heeft van
geestig te schryven. De be te trek in dit Geschrift zou mogelyk nog de volgende
zyn; maar dezelve is in de zaak te sterk, en in de uitvoering laf.
‘Van de Koninglijke, ik wil zeggen Ministeriale Declaratie, geschikt om de
Hollanders in de Wapenen te helpen, heb ik nog slegts met een woord te zeggen,
dat zij zulk een eclatant bewijs van eene onverschrokte dapperheid en heldenmoed
oplevert, dat zelfs de nakomelingen zich verwonderen zullen, en naauwlijks kunnen
geloven, dat onze Eeuw zulke voortreffelijke Mannen
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voordgebragt heeft. Dat Vorsten en Rijken, welke overvloed van geld, die zenuw
des oorlogs bezitten, die door eendragt van binnen sterk, en door wapenen magtig
zijn, eenen wreveligen Vijand het hoofd durven bieden, is geenzints te verwonderen.
Maar dat Engeland, reeds aan America de handen vol hebbende, niet alleen aan
Vrankrijk en Spanje de punt durft bieden, maar ook de andere Europische
Mogentheden tergt, en sommige van dezelve wil noodzaken den degen tegen hem
te trekken, schoon het reeds door bijkans onnoemelijke schulden, door de kragt
zijner vijanden en onderlinge verdeeldheid, in eenen akeligen toestand is, levert
zulk een kragtig bewijs van hunne dapperheid op, welke naauwlijks geloofbaar is.
Men kan dat Britsche Heldenvuur niet beter vergelijken dan bij dat, het welk eenen,
door den drank razenden, doet branden; wanneer hij, uiettegenst ande hij door de
kragt van den drank wankelt en verzwakt is, ieder, zonder onderscheid, of dikwijls
een gantsch gezelschap te gelijk uitdaagt.’

Dichtkundige Werken van Juliana Cornelia, Baronesse de Lannoy.
Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1780. In groot 8vo.
De blote opgave van den tytel dezes Dichtbondels zou genoeg zyn, om denzelven
by al wie geen vreemdeling in de Dichterlyke wareld en fraaie letteren is aan te
pryzen. Zo groot toch is de welgegronde achting welke de Hoog Wel Geboren
Baronesse de Lannoy zich in het Poëetisch kunstvak verkregen heeft, dat men niets
middelmatigs van haar verwachten kan. Drie weluitgevoerde Treurspelen; zo vele
uitmuntende Lierzangen, by de Leydsche en HaagscheKunstgenootschappen met
Eerpryzen bekroond, benevens een klein aantal van andere Dichtstukjes, onder de
werken der laatstgenoemde Maatschappye het licht zien le, gelyk ook het bekende
Vaers: Aan myn geest; door welke de Poëetesse zich beroemd heeft gemaakt, zyn
de overtuigendste blyken van eene welige Dichtader, wier bruischende stroom door
eene uitgebreide belezenheid aangevoed, en door een' gezuiverden smaak geregeld
wordt.
Wy behoeven dierhalve onzen Lezer niets meer van het aangekondigd Boekdeel
te berichten, dan dat het den naam zyner Dichteresse, en de verwachting die het
kundigen inboezemt, in allen opzichte waardig is. Edelheid van gevoelens, en
grootheid van ziel, gaan in de verschillende Dichtstukken waar uit het bestaat, met
de schitterendste gaven van het vernuft en een krachtige en zuivere vaersmaat
gepaard. Het hart zelf ontvouwt er zich in, en schetst er zich zelve in af, met al de
bevalligheid die eene gloeiende verbeelding, door rykheid van geest ondersteund,
en door een juist oordeel bestierd, aan zo belangwekkend een ta-
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fereel weet te geven. - In 't kort; onder de verscheidenheid van Poëetische stukken,
waar in onze Eeuw zo byzonder vruchtbaar is, munt deze Dichtbondel niet alleen
in een' hogen graad uit; maar hy behoort tot die weinige werken, die haar by het
Nageslacht op een' hogen prys zullen doen stellen, en bekleedt er een' eersten rang
in.
Vier Afdeelingen onderscheiden de Dichtstukken dezer Verzameling. - De eerste
plaats wordt bekleed door de Brieven, onder welken het voor lang geachte Poëetisch
gesprek der Dichteresse, aan haren geest ingericht, wedergevonden wordt.
Sommigen dezer zyn ernstig, andere doorzult met dien geestigen boert, die alleen
een beminnelyk charakter en verheven' smaak eigen is. In denzelfden trant is het
Gastmaal, een oirsprongklyk dichtstukje, op de Brieven volgende, dat men naar
den smaak van Boileau konde noemen, indien het de bitterheid en partyzucht diens
Dichters niet voor de algemeene scherts met sommige belachelykheden verwisselde.
Een viertal Lierzangen, waar onder twee gekroonde Prysvaarzen, is onder de derde
afdeeling begrepen; terwyl de vierde uit Helden- Lier- en Klinkdichten op verschillende
onderwerpen bestaat.
Het zal onzen Lezer niet onverschillig zyn, dit verslag met een kleen uittreksel
besloten te zien. Hier toe valt ons oog op het slot van den Brief aan den Hoog Wel
Geb. Hr. Jan Hendrik, Baron de Lannoy; waar in de Dichteresse, aangemerkt
hebbende, dat er eenige moed toe vereischt wordt om zich door de uitgave van
Dichtwerken aan het algemeen oordeel te durven wagen, vooral voor een vrouw,
op deze wys voortgaat:
‘Geen wonder dat men steeds ons als wat raars beschoude;
Ons voor een zeldzaamheid, een vreemd verschijnsel houde,
Van daar dat u zomwyl de vraag te vooren kwam,
Van waar uw Bloedverwante een vlucht zoo moedig nam:
Wie ze is, die zich zo fier aan 't Schouwtooneel dorst waagen;
Die driemaal op Parnas eene eerkroon weg mogt draagen:
En niet beschroomd voor 't oog der grootste Rijksvorstin,
Een gunstwenk heeft erlangd van Ruslands Monarchin.
Zeg, dat ze zacht van aart, maar vol van moed en leeven,
Door d'aandrang van Natuur tot dichten wierd gedreeven:
Van haare teêrste jeugd met weetenslust bezield,
Haar boeken, toen alreeds, voor haar gespelen hield;
En zonder 't minst gelei van kennis, maag, of vrinden,
Geheel verwonderd was zich op Parnas te vinden.
Hoe wierd ze niet door 't schoon der grootsche Nimf gestreeld.
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Die Phedra, Polieukte, en Brutus had geteeld!
(*)
Haar bood ze daadlijk hulde, en Leo was in wezen ,
Eer zij van Neêrlands taal de gronden had geleezen.
Zeg, dat ze, door de kracht dier schoone taal bekoord,
Geen voorkeur gaf aan die van eenen vreemden Oord:
Dat ze aan haar Vaderland de teêrste liefde wijdde;
Verrukt de Helden zong, wier arm 't van 't Juk bevrijdde,
Of zoo ze aan luchter toon haar kunst zomtijds besteedt,
Ten koste van haar hart haar geest nooit schittren deed.
Dat eene onnoozle scherts moog heerschen in haar schriften,
Maar dat de minste gal die nimmer zal vergiften.
Zeg eindlijk, zoo haar geest tot dichtlust wierd bekoord,
Dat zij door zucht tot roem niet slechts wierd aangespoord;
Dat de achting en de gunst van eedle en braave zielen
Steeds lauwren zijn geweest die haar het meest bevielen.
Gelukkig, zoo zij nooit een prijs zoo heerlijk derf!
Zo eens haar tombe, een traan uit zulk een bron verwerf!
Zo middlerwijl dit werk, tot wellust van haar leeven,
Haar' dierbren Landgenoot een uur vermaaks mag geeven!
Zo legt ze eens in triumf de Cither neêr, en wacht,
Kloekmoedig, 't vonnis af van 't kunstrijk Nageslacht.’

Dichtlievende verlustigingen, bestaande in uitgeleezene stukken
der voortreffelykste Hoogduitsche Dichteren; in Nederduitsche
vaerzen gevolgd door P.J. Kasteleyn, Lid van het
Kunstgenootschap: Natuur begaaft, Oefening beschaaft, enz. Te
Amsterdam, by A.J. van Toll, 1779. In gr. 8vo.
Lofzangen en Zedendichten: Byschriften, Schimp- en Puntdichten: Anakreontische
gezangen en minnedichten: zie daar de drie onderscheiden soorten van vaarzen,
welke, in byzondere Afdeelingen, dezen Bondel samenstellen. Zy zyn, als de Tytel
aanwyst, alle uit Hoogduitsche Dichteren overgenomen; doch een oirsprongkiyk
Dichtstukje van den Hr. Kasteleyn gaat, by wyze van Voorzang, vooraf.
In dezen Voorzang blinkt genie en Dichterlyk vuur uit: en al wie natuurlyke
schoonheden weet te waardeeren zal denzelven

(*)

In zynen eersten vorm.
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met genoegen lezen, hoewel hy dan ook niet in de allerzuiverste versificatie en
netheid van taai geschreven zy. De vryheden, ten dezen opzichte gebruikt, zyn ook
kleinigheden, die weinig in aanmerking verdienen te komen, wanneer de gedachten,
de houding, en uitdrukking treffen; en gelyk de gelukkigde en keurigste vaerzen niet
genoeg zyn om in een smakeloos D chtstnk vermaak te doen vinden, zo kan ook
een enkel vergryp in de maat of woordschikking een treffend, een behaagiyk werk
niet van zyne waarde berooven. - Edoch is dit waar, omtrent een oirsprongkelyk
stuk; het is gantsch anders met het vertalen, waar in de uiterlyke netheid en juistheid
al de verdienste uitmaakt; daar de innige, de grote de lichaamlyke schoonheden
eens Dichtsstuks (indien men t dus uitdrukken mag,) den oirspronglyken Schryver
behoren, en niets dan de blote kleedy het werk van den Navolger is. Ontbreekt daar
het vereischte eener bevallige kleeding, zo ontbreekt er alles, en dit gemis wordt
door geene andere schoonheid vergoed. - Deze zyn aanmerkingen, welke men met
grond op het overig gedeelte van dezen Dichtbondel maken kan: want waarlyk men
kan niet ontkennen dat op zeer vele plaatsen van deze Nagevolgde stukjes,
ruuwheden van vaersmaat doorsteeken, die keurige ooren kwetsen: dat niet weinige
gedwongenheden in de uitdrukking, verwrongenheden in de woordschikking, en
zelfs ware taalgebreken de besten derzelven ontsieren, en somtyds de schoonheden
der gedachten verduisteren. Ook heeft de Hr. Kasteleyn, gelyk hy nu en dan wel
(*)
eens een Hoogduitsche uitdrukking gebruikt, zo ook somtyds Dichtmaten verkozen ,
die in onze taal niet de minste bevalligheid kunnen hebben.
Dus verre van de Navolging. - Wat de stukken zelve betreft; daar zyn er zeer
weinige onder, die in onze taal overgebracht, schoon kunnen blyven. Ieder taal heeft
hare byzondere schoonheden, die in geene andere over te brengen zyn. En zodanige
byzondere schoonheden, schoonheden, aan de taal aan de byzondere denkwyze
des lands verknocht, zyn die der Duitscheren voornaamlyk. Weinige algemeene
schoonheden ontmoet men in hunne Dichtstukken (vooral zo men de Teneelspelen
daar van uitzondere), of zy zyn zodanig met dat byzondere Duitsche livry omkleed,
dat zy buiten Duitschland geen Burgerrecht vinden. Zodanige stukken kunnen
dierhalve hunne achting in 't Nederduitsch niet wel blyven bewaren. - En weinige
zyn er onder die dat algemeen schoon hebben, dat het ware is. Daar zyn er on er
de kleene stukjes, die zelfs Grotesk, en hun oirsprong aan valsch vernuft verschuldigd
zyn, 't geen ook wel eens in de anderen doorstraalt. En eindelyk eenige wei-

(*)

Gelyk, by voorbeeld, het Dichtstuk van Dorinde bl. 185. 't welk vysvoetige Trochaïsche vaerzen
bestaat.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

360
nige derzelven zyn in het Hoogduitsch, waar uit zy genomen zyn, niet meer dan
(*)
navolgingen .
Tot een Proefje, schryven wy een der schoonste van de rymloze Anakreontische
stukjes uit.

‘De ruiling.’
‘Wilt gy ruilen, sprak een Rijke,
En hy wees mij zijne schatten,
En ik zou hem voor zijn schatten
Mijne lieve Cloris geeven.
Maar ik hadt mijn antwoord vaardig:
Rijke, sprak ik, zijtge onzinnig?
Maakt uw goud vernoegde harten?
Is uw goud getrouw en minlijk?
Is het deugdzaam als mijn Cloris?
Kan het den bezitter streelen?
Kan het scherssen? kan het kussen?
Kan 't beminnen als mijn Meisje?
Rijke, kunnen dit uw schatten?
Dan verruil ik u mijn Cloris.’

Zorghart, of de schrandere Huisvader. Toneelspel in drie Bedryven,
door A.v.W. Te Utrecht by J. Visch, 1780. In groot octavo 47 bladz.
Een Toneelspel geschikt, om der Natie onder 't oog te brengen, de voorzigtige
zorgvuldigheid der Vaderen onzes Vaderlands, ter handhaavinge van 't welzyn van
Nederlands Ingezetenen. Het nationaale character, zo der Hollanderen als Franschen
en Engelschen, is 'er vry wel in agt genomen, en 't beloop van 't Spel gaat
regelmaatig voort.

Bericht.
Het Anakreontisch Dichtstukje, onderschreven met de Letters S.L., kan niet in ons
Maandwerk geplaatst worden; ten zy de Autheur mogt goedvinden, de tael en
versificatie van 't zelve naauwkeuriger te beschaven: 't geen de inhoud wel waardig
zou zyn.

(*)

Dus is b.v. het vaersje op Laps, bladz. 122, en dat op een vermoord onecht kind, bladz. 120
geheel uit het Fransch: zo is CLORIS, bladz. 135, uit het Italiaansch, en zo zyn er verscheiden,
die gedeeltelyk overgenomen zyn.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Onderwys in den oneigenlyken figuurlyken Spreekstyl der Heilige
Schrift. Tot nut onzer Landgenoten en bevordering van
Bybelkennis, uit het Hoogduitsch van den Heer T.W. Mascho
vertaald, en met eene Voorrede en eenige aanmerkingen voorzien.
Te Utrecht, by A.v. Paddenburg en J.v. Vloten, 1780. Behalven de
Voorrede 180 bladz. in gr. octavo.
Voor hun, die zich toeleggen op het uitlegkundige der Bybelbladen is deze
onderrichting van den Heer Mascho van zeer veel nuttigheid, met opzicht tot den
oneigenlyken figuurlyken Spreekstyl, die ons in dezelven op ieder bladzyde
menigvuldig voorkomt. By mangel ener gegronde naspooringe van dien styl verklaert
men niet zelden deze en gene plaetzen letterlyk, zonder acht te slaen op de figuurlyke
manier van voorstellingen; of men staroogt zo sterk op het figuurlyke, dat men 't
letterlyk bedoelde over 't hoofd zie. Zulks heeft ten gevolge of zeer gedrongen
letterlyke verklaringen, die geheel buiten het spoor loopen; of gezogte allegorien,
die de figuuren zo uitrekken, en 'er zulke denkbeelden mede vereenigen, dat men
'er meer een spelend vernuft des Uitleggers, dan de mening des Heiligen Schryvers,
in ontdekke. Om zulke en dergelyke gebreken, die, in ene mindere of meerdere
mate, ook in onze Nederlandsche Uitleggers nog maer al te dikwils gevonden
worden, in ons Vaderland te verhelpen, en ware 't mogelyk uit te rooien, is dit
Geschrift in onze tale overgebragt, door enen deskundigen Vertolker. Het schadelyke
van dit slag van verkeerde uitleggingen bevroedende, heeft hy 't der moeite waerdig
geoordeeld, een Geschrift te vertalen, dat dienen kon, om daeromtrent nuttig te zyn;
en het zelve zo met ene Voorreden als enige aenmerkingen te verry-
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ken, die ter verdere aenspooringe van meer oplettendheid in dezen strekken.
Wat het beloop van dit Stukje zelve betreft: de Heer Mascho vangt zyn onderwys
aen, met het voordragen van zyne oordeelkundige bedenkingen, nopens den
oorsprong en het voortgaende gebruik van de oneigentlyke betekenis veler woorden
en spreekwyzen. Nood en Onkunde schynen de eerste bronnen geweest te zyn;
hier by is gekomen een vermaek dat men 'er in vond; en zulks zal aenleiding gegeven
hebben, om 'er zich van te bedienen tot verciering der gesprekken en
redenvoeringen. Overeenkomstig hier mede ontdekt men, gelyk onze Autheur zegt,
‘dat alle Volken, en ook byzondere menschen, naar dat hun verstand, vlug, ryk aan
gedachten, vindingryk en levendig was, meer of minder figuurlyke uitdrukkingen
gemaakt, gebruikt, in aanzien gebragt en ingevoerd hebben.’ - Op dit algemene
voorstel volgt ene optelling en korte verklaring van de hoofdsoorten, der oneigentlyke
en verbloemde uitdrukkingen; dat zyn zodanige uitdrukkingen, welken niet in hare
oorspronglyke betekenis gebruikt worden, wier betekenis men verandert, om 'er
andere dingen door aen te duiden, door dezelven in ene oneigentlyke betekenis te
nemen. Zo noemt men, by voorbeeld, een dapper Man een Leeuw, en een bloodaert
een Haes; zo spreekt men van een dorstigen akker in een tyd van droogte, enz.
Soortgelyke uitdrukkingen heet men tropische of verbloemde woorden en
spreekwyzen; en derzelver veranderde betekenis draegt den naem van Tropus, of
Woordwisseling, oudtyds Woorddwaling. De Heer Mascho dit onderwerp
opgehelderd, en zyne aenmerkingen over dit stuk in 't algemeen voorgesteld
hebbende, gaet daerop over, om van ieder der opgetelde soorten van Tropen,
benevens derzelver aenwendingen, door Catachresis, Hyperbole en Allegoria, of
Misbruik, Grootspraek en Byspraek, voorbeelden uit de Heilige Schriften by te
brengen, en te gelyk te toonen, wat men daeromtrent in acht hebbe te nemen. Na
het afhandelen dezer Tropen of Woordwisselingen schikt zich onze Autheur op ene
dergelyke wyze ter overweginge van de Figuren, of Gestalten; volgens welken de
woorden, zonder derzelver zin te veranderen, op verschillende wyzen geschikt en
ge-
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wend worden, om aen een gesprek of redenvoering sieraed, bevalligheid, ingang
en nadruk by te zetten; welke Figuuren men tot twee hoofdsoorten brengt: als zynde
of bloote Woordfiguuren (Figurae Dictionis,) of die in zekere herhalingen der woorden
bestaen; Zaekfiguuren (Figurae Sententiae,) die geheele voorstellen en spreekwyzen
zyn. Ene Woordfiguur is, by voorbeeld, Myn Zoon Absolom! myn Zoon Absolom!
myn Zoon! En ene Zaekfiguur ligt in het voorstel, Hoort gy Hemelen, neemt ter oore
gy Aarde! Onze Autheur brengt ons een aental van voorbeelden zulker Figuuren
van verschillende soorten onder 't oog, die allerwegen in den Bybel voorkomen; ten
opzichte van welker gadeslaen hy insgelyks zyne aenmerkingen mededeelt. Hier
benevens maekt hy ten laetste nog gewag van 't geen men niet uit het oog behoort
te verliezen, dat de Heilige Schryvers zich juist niet philosophisch en mathematisch
uitdrukken, maer, volgens de algemene gewoonte, van deze en gene zaken spreken,
zo als ze zich uiterlyk voordoen; even gelyk men nog heden, schoon men het
gevoelen van Copernicus, zonder enigen twyfel, omhelze, met de gewoone Landstael
zegt, de Zon gaet op, de Zon gaet onder, de Zon was tot die hoogte geklommen,
en meer dergelyken. - De Heer Mascho is over 't geheel, zo ten aenzien der Tropen
als der Figuuren, vry juist in 't bybrengen zyner voorbeelden; en 's Mans bygevoegde
aenmerkingen zyn meerendeels hoognuttig, voor hun, die het rechtmatig uitleggen
der Bybelbladen, zo als 't behoort, ter harte nemen. Uit ene menigte van dezelven
achten wy 't niet ondienstig de volgende hier nog te plaetzen, te meer om dat 'er zo
dikwils tegen dien welgegronden regel gezondigd word.
‘By de verklaring van alle metaphorische of overdragtlyke uitdrukkingen, die boven
alle andere tropische spreekwyzen zeer gemeen in den Bybel zyn, moet men blootlyk
alleen aan die overeenkomsten of aan die vergelykingstukken denken, aan welke
de spreker gedacht heeft, en welke tusschen het gene de metaphorische uitdrukking
oorspronglyk, en eigentlyk betekent, en tusschen het geene zy nu oneigentlyk
betekenen moet. By voorbeeld, Christus en een Herder zyn elkanderen daarin gelyk,
dat zy zorg dragen, opzicht houden, en onderhoud verschaffen: en om deze reden
wordt
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Christus een Herder genoemd. Men moet derhalven, by alle deze en andere
metaphorische benoemingen aan geene andere overeenkomsten denken, dan die
overeenkomen met het oogmerk van den spreker, en met het spraakgebruik van
ernsthaftige en verstandige menschen. Men moet alle de met het spraakgebruik
strydende, en van den spreker niet bedoelde, overeenkomsten uit het gemoed
verbannen: men moet alle bykomende kleine overeenkomsten, die misschien zich
opdoen, en alle andere ongeschikte voorstellingen verwerpen. Anders vervalt men
niet alleen zeer ligtlyk in dwaling; maar men denkt ook, zo men nog regte
denkbeelden heeft, zeer klein, kinderachtig en laf. By voorbeeld, wanneer iemand,
by de benoeming van Christus als Herder, aan het fluiten en speelen der Herders
denken wilde, en zich inbeeldde, dat het Evangeli van Christus ook zulk een
aangenaam herdersspel ware: of als hy zeide, “gelyk een Herder zich dikwils zeer
gerust in de schaduw nederlegt, en voor zyne schapen geen kwaad vreest; alzoo
weet ook Christus, dat zynen gelovigen geen leed wedervaren zal.” Ieder naarstig Bybelleezer zal, gelyk onze Autheur wat lager zegt, by eene matige
oplettendheid, zulke en dergelyke voorstellingen zeer ligt verstaan. Wanneer hy
slegts een matig verstand heeft en gebruikt, dan zal hy ook niet aan zulke
kleinigheden denken. Maar verdorve, ligtvaardige, dweepachtige, inbeeldingsvolle
en laffe menschen hebben, maken, verdichten zig veeltyds ligtvaardige, verdorve
en laffe voorstellingen, en niet zelden ook dwalende en gevaarlyke begrippen.’

Onderwys in den Godsdienst, door J.v. Nuys Klinkenberg,
A.L.M.Ph. Dr. en Predikant te Amsterdam. Eerste Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1780. Behalven het Voorwerk 469 bl. in
gr. Octavo.
Het genoegen, waermede wy de welberedeneerde aenmerkingen van den
Eerwaerden Klinkenberg, over de Voordeelen van den Godsdienst, voor enige jaren
doorbladerd hebben, deed ons natuurlyk een gunstig oog slaen op 's Mans Onderwys
in den Godsdienst; en 't strekt
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ons tot vreugde, dat wy ons in onze verwachting niet bedroogen vinden. Die zeer
duidelyke en wel aeneengeschakelde redeneertrant, die gemaklyke manier van
voorstellen, die zo gereedlyk na te gaen is, welke zyn Eerwaerde zich eigen gemaekt
heeft, straelt ook in dit Geschrift allerwege door. - Zulks maekt de lezing van dit zyn
Onderwys gevallig, voor geoefenden en ongeoefenden. De laersten worden door
zyne schryfwyze uitgelokt, om met vermaek hunne eigen verstandlyke vermogens
te werk te stellen, ter vorminge van welgeregelde denkbeelden van den Godsdienst,
door ene oplettende overweging zyner onderrigtingen. En de meer geoefenden,
schoon hun vele bekende waerheden, (dat bovenal plaets moet hebben in zulk een
Onderwys,) voorkomen, vinden genoegen in de manier der aeneenschakelinge;
terwyl ze tevens hier en daer nog al enige bedenkingen ontmoeten, die hen wel
eens stille doen staen. 't Geen daerenboven het gevallige in dezen niet weinig
vermeerdert, is 's Mans bescheidenheid, in 't behandelen van onderwerpen, waer
over men in de Christenheid verschillend denkt, 't welk te wege brengt, dat menschen
van verschillende leiding en onderscheiden denkwyze, zyne voorstellingen met des
te meer inschiklykheid kunnen lezen, om ze des te onpartydiger na te gaen, en in
oprechtheid te toetsen. - Terwyl we ons met den verderen gunstigen uitslag van dit
Werk vleien, zullen wy, latende het bybrengen van een of ander byzonder stael over
tot ene volgende gelegenheid, ons voor tegenwoordig slechts bepalen, tot ene
algemene opgave van 't beloop van dit Geschrift, en den inhoud van het thans
afgegeven Eerste Deel.
Naer des Autheurs plan zal dit Onderwys bestaen uit IX Boeken, die elkander in
deze orde zullen volgen. I. De Natuurlyke Godsdienst. II. De ongenoegzaamheid
van den Natuurlyken Godsdienst. III. De Openbaring der Christenen in het algemeen.
IV. De Godlyke oorsprong, en andere hoedanigheden, dezer Openbaringe. V. De
Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. VI. De Prophetien van den
Bybel. VII. De Leerstukken van de Openbaring. VIII. De Zedenleer der Openbaring.
IX. De wederleggende Godgeleerdheid. - Overeenkomstig met deze inrichting, strekt
dit Eerste Deel tot ene aenvanglyke ontvouwing van den
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Natuurlyken Godsdienst, na enige voorbereidende aenmerkingen, die tot het geheele
Werk betreklyk zyn.
Zyn Eerwaerde naemlyk ontvouwt ons vooraf, by manier van voorbereiding, deze
algemene stellingen. (1.) De GODSDIENST bestaet in de kennis van God, en in het
betrachten dier plichten, welken hy van ons vordert, zullen wy zyne gunst genieten.
(2.) Men kan den Godsdienst onderscheiden in een WAREN en in een VALSCHEN. (3.)
Niets is 'er derhalven van meer aenbelang, dan naeuwkeurig te onderzoeken, of
onze Godsdienst de ware zy. En de ONVERSCHILLIGHEID, in het stuk van den
Godsdienst, is ten enemael onverschoonbaer. (4.) Den Godsdienst onderscheidt
men nog in een UITWENDIGEN en INWENDIGEN, of in een OPENBAREN en BYZONDEREN.
En (5.) eindelyk onderscheidt men den Godsdienst in een NATUURLYKEN en
GEOPENBAERDEN, naer de twee grondbeginselen, uit welken dezelve afgeleid word.
De laetste Stelling breid onze Leeraer indezervoege uit.
‘De NATUURLYKE Godsdienst is dat zaemenstel van Godsdienstige waerheden en
plichten, het welk wy, door het gebruik van onze rede, en verstandige vermogens,
kunnen opmaeken. - De GEOPENBAERDE Godsdienst bestaet in leerstukken en
zedelyke voorschriften, welke van God zelven, door eene onmiddelyke Openbaering,
op een buitengewoone wys, ter eeniger tyd, aen het menschdom zyn bekend
gemaekt.
De twee grondbeginselen derhalven, met welke wy in het wichtig en noodzaeklyk
onderzoek naer den waeren Godsdienst moeten raedpleegen zyn de REDE en de
OPENBAERING, verondersteld zynde, dat 'er inderdaed zodaenig eene aen het
menschdom gegeeven zy. De eerste zal ons, in het beschouwen van den
NATUURLYKEN, en de andere van den GEOPENBAERDEN Godsdienst tot Leidsvrouw
(*)
dienen .’

(*)

‘Inmiddels heb ik, zegt zyn Eerwaerde niet ten onrechte, by voorraed aen te merken, dat het
voor ons Christenen, die van onze vroege jeugd aen het verheeven onderwys van t
Christendom gewoon zyn, zeer moeilyk en zelfs onmogelyk zy, om de grenzen van den
Natuurlyken en Geopenbaerden Godsdienst te bepaelen, dat is te zeggen, om juist te
beslissen, welke zaeken wy door de Rede weeten, en welke wy aen de Openbaering te
danken hebben. Wy zouden ons jammerlyk vergissen en aen de eer der Openbaering zeer
veel te kort doen, wanneer wy ons verbeeldden, dat alles, het welk wy, in de Zamenstellen
onzer Wysgeeren van den Natuurlyken Godsdienst, aentreffen, de vruchten waren van het
rechte gebruik onzer verstandige vermogens: “want een ieder, die van zyne kindsheid af de
gronden der Christelyke Religie ingezogen, en te gelyk zich met alle zyne vermogens op de
rede toegelegt heeft, voegt de kennis van God en Goddelyke zaeken, hem door de Heilige
Schriften aen de hand gegeven, zo gepast zaemen, met die dingen, dewelke hy alleen kent
door de rede, dat hy eindelyk zichzelven verbeeldt, dat alles alleen door behulp van
redeneeringen gevonden te hebben.” J.J. ZIMMERMAN, de voortreffelykheid van den Christelyken
Godsdienst vergeleeken met de Philosophie van Socrates §. 2. p. 6. Ik heb deze aenmerking
in myne Voordeelen van den Godsdienst 2 D. 1 St. p. 61. naeder aengedrongen, en in het
vervolg zal ik gelegenheid vinden, haer, in eenige byzonderheden, verder te bevestigen.
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‘Op dit laetste voorstel, nopens de REDE, als het grondbeginsel van den Natuurlyken
Godsdienst, laet zyn Eerwaerde, by manier van Inleiding, ter beschouwinge van
den Natuurlyken Godsdienst, niet oneigen volgen, enige bedenkingen omtrent de
REDE en derzelver gebruik, die hy onder de volgende Stellingen voordraegt.
(1.) De REDE is dat natuurlyk vermogen onzer zielen, door het welk wy denkbeelden
kunnen verkrygen, deze denkbeelden vergelyken, de betrekking, welke 'er tusschen
dezelven is, begrypen, en uit die begrepen betrekking gevolgen afleiden.
(2.) Deze REDE is een uitmuntend geschenk, voor het welk wy onzen weldadigen
Maker nooit genoeg danken kunnen. Daerdoor zyn wy zeer ver boven de Dieren
verheven, en geschikt om God te dienen.
(3.) De REDE evenwel kan veelzins misbruikt worden, voornaemlyk in 't stuk van
den Godsdienst.
En (4.) ten laetste aen het recht gebruik der REDE daerentegen zyn wy, in de zaek
van den GODSDIENST, by uitneemendheid veel verplicht, en dat niet alleen in den
NATUURLYKEN, maer ook in den GEOPENBAERDEN Godsdienst’.
Hier mede treed onze Leeraer voorts ter zake, ter ontvouwinge naemlyk van den
Natuurlyken Godsdienst, zo ten opzichte van BESPIEGELENDE als van ZEDELYKE
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WAERHEDEN;

welke eersten in dit Deel overwogen worden, terwyl de behandeling
der laetsten tot een volgend Deel uitgesteld blyft. De eersten, of de LEERSTUKKEN
van den Natuurlyken Godsdienst, draegt zyn Eerwaerde in deze orde voor. (1.) Het
bestaen van God. (2.) De Waereld is dat Wezen niet, het welk wy God noemen. (3.)
God is de oorzaek van de Waereld. (4.) Die is de Vader van 't Menschdom. (5.) Die
is een levendig, verstandig en onstoflyk Wezen. (6.) Die is ook de oorzaek van de
voortduuring der Waereld, en de bestierer van alles wat in dezelve voorvalt. (7.) 'Er
is één God. (8.) Gods Natuur en Eigenschappen. (9.) God werkt alles, volgens
zekere bepalingen, welken hy van eeuwigheid gemaekt heeft. (10.) De Mensch is
het voortreflykste van Gods Schepzelen, die wy met onze zintuigen kunnen
waernemen. (11.) De Mensch heeft ene onstoflyke Ziel, en (12.) eindelyk onze Ziel
is onstervelyk.

Predikaatsien over het lyden en sterven onzes Heeren J. Christus.
Door G.J. Pauli, Koninglyk Pruissischen Hofprediker,
Konsistoriaalraad en Inspector te Halberstadt. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Eerste Deel. Te Utrecht, by J.C. ten Bosch, 1780. Behalven
de Voorreden 362 bladz. in gr. Octavo.
's Heillands Lydensgeschiedenis word in deze Predicatien leerzaem en opwekkelyk
voorgedragen. De Eerwaerde Pauli geeft telkens ene beknopte ontvouwing van 't
geschiedkundige gedeelte, dat hy zich ter beschouwinge voorgesteld heeft, waer
in hy niet zo zeer het letterkundige, (dat maer al te dikwils, in vele Predikatien over
dit gewigtig onderwerp, nutloos veel tyds wegneemt,) als wel het zaeklyke met alle
opmerkzaemheid gadeslaet. Op deze Verhandeling laet hy dan steeds ene
Toepassing volgen, in welke hy de ongedwongen daeruit voortvloeiende leeringen,
zo ten opzichte van 't kenlyke als van 't betrachtende in den Godsdienst, met ene
oordeelkundige overweging, en treffende aenspooring, den Toehoorderen tracht in
te boezemen. De op die wyze opgestelde, en dus aenpry-
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zenswaerdige, Leerredenen, in dit eerste Deel vervat, nemen, na ene voorafgaende
Predicatie over 1 Kor. II. 2, ter aentooninge van het gewigt der predikinge van Jezus
den gekruisten, een aenvang met de voorzegging, die Jezus, twee dagen voor
Pascha, aen zyne Apostelen, rakende zyn kort aenstaend lyden, gedaen heeft; en
zyn Eerwaerde achtervolgt hier voorts de geschiedenis van dit lyden, tot op de
veroordeeling van Jezus door het Joodsche Geregtshof. Zie hier, tot een voorbeeld
van 's Mans predikwyze in dezen, de inrichting zyner Leerreden over het heilig
gedrag van Jezus in zynen zielsangst in Gethsemane.
De Eerwaerde Pauli stelt ons ter Inleidinge voor, hoe het misbruik van Gods
Genade in Jezus Christus, dat by zommigen gevonden word, geen plaets kan
hebben, by dezulken, die het Verlossingswerk recht kennen; nademael het zelve
in 't algemeen dient, om ons des te nacuwer ter Heiligmakinge te verbinden; terwyl
de overweging van 's Heillands lyden in 't byzonder ons te kragtiger noopt, om zyn
heilig voorbeeld te volgen: waer toe ook de beschouwing van den Zielenangst onzes
dierbaersten Verlossers in Gethsemane by uitstek aenleidelyk is. - Hier mede ter
verklaringe van dit treffend voorval komende, geeft hy een beknopt verslag van de
merkwaerdigste omstandigheden, die Matth. XXVI. 36-39. gemeld zyn. - Na dat
Jezus zyne Discipelen, door een voorafgaend gesprek, versterkt, en dus voor zyne
Vrienden gezorgd had, begeeft hy zich gewillig na Gethsemane, schoon hy voorwiste,
dat zyn lyden aldaer een aenvang stond te nemen; als bereid om Gods Wil te doen.
Het meerendeel zyner Apostelen aen den ingang latende, treed hy, alleen van drie
uit hun vergezeld zynde, dieper in den hof, om zig tot God in den gebede te wenden.
Hy erkende als Mensch de Godlyke ondersteuning noodig te hebben, om het werk
der Verlossinge uit te voeren; ons ten voorbeelde, die in onze zwakheid de Godlyke
ondersteuning behoeven, en daerom ernstig behooren te bidden. Met het dieper
intreden in den hof geeft hy zynen drie Apostelen, die hem in zyne verheerlyking
op den berg gezien hadden, en nu getuigen van zyne diepste vernedering zouden
zyn, te kennen, hoe sterk zyne ziel aengedaen ware, door de levendigste voorstel-
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lingen van zynen naderenden schriklyken dood. Dit bleek ook eerlang nog duidelyker.
Hy gaet een weinig voort, en smeekt zynen Vader op het deemoedigste om
afwending van dat lyden, hem als mensch in 't vooruitzicht zo verschriklyk; doch
niet dan onder die mits, indien 't mogelyk zy.
‘In de daad, zegt de Eerwaerde Pauli met het afloopen zyner Verklaringe, 'er was
geene geveinsdheid, geen bedrog in zynen Geest, en daarom loochende hy het
niet, dat zyne ziel ontroerd was. Daarom schaamde hy zig niet te bekennen, dat hy
met ons, zynen zwakken en sterfelyken broederen, gelyker aandoeningen en
beweegingen was deelagtig geworden, en dat hy op de aannaderinge van dat
verschrikkelyke lyden even het zelfde gevoelde, even het zelfde wenschte, dat een
ieder ander mensch, in evengelyke omstandigheden, gevoelen en wenschen zoude,
dat die uure, zo het anders volgens Gods Wil geschieden kon, voorby ginge, en hy
van de smarten, het lyden en den dood, welken hem naakten, ontslaagen wierd.
Hoe onschuldig was deeze wensch in den mond van Hem, die geene zonden gedaan,
geene straffen verdiend hadde? En met dat alles bedwong Hy, Gods Heilige, deezen
Hartstogt van droefheid, welke Hem wilde overweldigen, trok zynen naauwlyks
geuiten wensch weder in, en gaf zig over aan den Wil van den Almagtigen, volkomen
bepaald zynde, om zynen Vader tot in den dood, ja den dood des kruises,
gehoorzaam te worden.
Myn Vader! dus badt hy onder alle de hevigheid zynes Hartstogts van angst en
doodvreeze, Myn Vader! indien het mogelyk is, laat deeze Drinkbeker van my voorby
gaan! Kan uw voorneemen, om den Menschen Genade te bewyzen, en hun de
verloorene Gelukzaligheid weder te geeven, zonder de Vergieting van myn Bloed,
worden uitgevoerd; onttrek my dan aan dien smaadelyken, smartelyken en
gruwzaamen dood, die my wagt. Doch niet, gelyk ik wil, maar gelyk Gy wilt. De liefde
tot my zelven, die natuurlyk en onzondig is, zal my regtvaardigen, indien ik om het
afwenden van gansch onverdiende plaagen by u aanhoude, en u om Vreugde in
plaatse van Droefheid, Eer en Heerlykheid voor Schande, bidde. Maar dewyl ik
myzelve eenmaal verpand en verplicht hebbe U, ô Vader, door de Verlos-
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sing des afgevallen menschlyken Geslagts te verheerlyken; verloochene ik mynen
eigenen wil, en onderwerp dien volkomen aan den uwen. By u is wel alles mogelyk,
maar het betaamt ook U, den Zondaaren genade te bewyzen door zulk een middel,
waardoor uwe Volmaaktheden op het klaarste geopenbaard worden. Kan dan,
volgens uwen wyzen Raad, zonder Bloedstortinge geen Vergeevinge volgen, moet
ik door den dood een Offer worden voor de Weereld, is het naar uwen Wil niet
mogelyk, dat deeze Drinkbeker van my voorby ga: zo geschiede dan uw Wil. Uw
Wil worde in en door my vervuld; op dat het doelwit uwer algemeene Menschenliefde
bereikt, en ik, door het lyden des doods te voleinden, eene Oorzaake der Eeuwige
Zaligheid worde voor allen, die my gehoorzaam zyn.’
Voorts leid zyn Eer waerde, ter Toepassinge, uit het voorgestelde, ter nutte leeringe
af. (1.) Dat onze lydende Verlosser een waer Mensch geweest is, van gelyke
bewegingen en aendoeningen als wy. (2.) Dat zyn heilig gedrag in zynen doodsangst
ons een onwederspreeklyk bewys zyner volkomene Onschuld en Heiligheid verleent.
(3.) Dat wy uit dit gedeelte zyner Lydensgeschiedenisse zien, met welke
Bereidwilligheid en uit welke Liefde, hy zig voor ons, welken hy niet schaemde zyne
Broeders te noemen, in het lyden des doods heeft overgegeven. - Wyders stelt hy
ter daedlyke betrachtinge nog voor. (1.) Hoe onboetvaerdigen en zorgloozen hier
uit moeten leeren, dat de zonde in de daed het grootste kwaed zy, dat zy de
rampzaligste gevolgen na zich sleept, en ons den dood voornaemlyk verschriklyk
maekt. (2.) Hoe het gedenken aen den zielangst van Jezus ons tot Boete en
Bekeering gewillig moet maken, en voor ons ene aenhoudende beweegreden
worden, om het kwade te haten, en het goede te doen; op dat ook dit gedenken
onze harten met troost en hoop op God vervullen moge. (3.) Hoe wy, ten laetste,
uit het Voorbeeld van den Leidsman en Voleinder onzes Geloofs, hebben te leeren,
hoe wy, wanneer ons bange is, bidden en ons hart uitstorten moeten voor den
Heere. 't Is ons, naer 't voorbeeld van Christus, zeker geoorlofd, om een dreigend
onheil af te bidden; maer 't moet dan ook geschieden, met die kinderlyke
onderwerping, zelfsverlooche-
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ning en gehoorzaemheid, welke Hem bezielde. Dit doende zullen wy in de Liefde
van God blyven, en dan kunnen wy wagten op de Barmhertigheid van onzen Heere
Jezus Christus ten eeuwigen Leven!

De Eerbaarheid in 't uitwendige als een pligt aangemerkt, of
Leerrede over 1 Timoth. II. 9, 10. Aan de schoone Sexe der
Vereenigde Nederlanden opgedraagen door een Hollander. Uit het
Fransch vertaald. Te Amsterdam bij M. de Bruijn. In groot octavo
48 bladz.
Gemeenlyk oordeelt men dit onderwerp, of het pligmatige omtrent den Vrouwlyken
opschik, (en niet geheel ten onregte,) wat teder voor den Predikstoel; ook word het
niet zelden, als men 'er van hoort gewagen, zo ruw behandeld, dat het niet geschikt
zy, om invloed te kunnen hebben, en eer bespotting dan verbetering verwekke.
Intusschen staet het echter vast, dat het mogelyk zy dit laetste te vermyden, en het
onderwerp integendeel op zodanig ene wyze te ontvouwen, dat het met schik op
den Predikstoel voorgedragen kunne worden, met verwachtinge van een nutten
invloed, ten minste op zulken, die aen de stemme der betaemlykheid nog gehoor
kunnen verlenen. Tot een blyk hier van zou men zich enigzins mogen beroepen op
deze Leerreden, over het Apostolische voorstel desaengaende 1 Tim. II. 9, 10.
Dezelve zy al of niet openlyk uitgesproken, (dit laten wy daar;) ze is althans zo
opgesteld, dat ze zeer welvoeglyk zy; en de oplettende lezing van de schone Sexe
der Verenigde Nederlanden verdiene. Veelligt doet zy nog, zo ze al by ongeluk niet
meer te wege mogte brengen, ten minste de ene of de andere, die meer door ene
overheerschende Mode medegesleept, dan door ene kinderlyke beuzelachtige
geestgesteldheid beheerscht word, ernstiger dan voorhenen gadeslaen, dat het
waernemen der Eerbaerheid in 't uitwendige een wezenlyk betamelyke plicht zy.
De Opsteller dezer Leerreden, in zyne Inleiding met korte woorden getoond
hebbende, dat de plichten van minder, zo wel als die van meerder rang,
gadegeslagen behooren te worden, stelt zich voor overtuiglyk te too-
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nen, ‘dat 'er, hoewel men zich, ten aanzien zijner kleedinge, naar het gebruik van
zijn land, of zijne natie schikken kan, echter zekere regels waar te neemen zijn, en
zekere grenspaalen, welken men niet overtreeden moet, bijaldien men zich slegts
eenigermaate als redelijke weezens wil gedraagen.’ - Hiertoe ontvouwt hy vooraf
beknoptlyk, met oordeelkundige aanmerkingen, den zin der vermaenlesse des
Apostels, welke hierop uitkomt.
‘Ik wil ook dat de Vrouwen op eene eerbaare wijze gekleed zijn, overeenkomstig
't geen de welvoeglijkheid, welke een ieder, volgens zijn staat en rang in acht moet
neemen, vordert, en zo als de reden het billijkt; dat haar opschik steeds door de
schaamte en maatigheid bestierd worde, ten einde nooit dertele en ongebondene
moden naar te volgen; dat zij dus, in plaats van 'er haare heerlijkheid in te stellen,
dat zij gekruld hair, goud, paerlen en kostelijke kleeding tot sieraaden draagen,
integendeel voor alle die dingen geen meer achting hebben, dan 't betaamt, daarin
eene wijze middelmaat houden, en bovenal zich beieveren, om met deugden en
goede werken versierd te zijn; op dat zij, de regelen van eerbaarheid en deugd
behartigende, zich als eerbaare Vrouwen gedraagen, die het verderf, dat in de
waereld is, verzaakt hebbende, de godvruchtigheid belijden.’
Op deze verklaring van des Apostels voorstel volgt ene ontvouwing van den plicht
daer in begrepen, welken de Leeraer hoofdzaeklyk tot het waernemen van vier
regels brengt. ‘Om op eene redelijke wijze, en volgens des Apostels les, te handelen,
moet men, zegt hij, zich over 't algemeen naar 't gebruik van zijn land schikkende,
zijne kleeding naar deeze vier regels inrichten, te weeten: 1 naar den regel van
nuttigheid; 2 van welvoeglijkheid van staat en rang; 3 van zedigheid; 4 van gepast
sieraad.’ De eerste regel betreft voornaemlyk het in achtnemen der gezondheid; de
tweede het gadeslaen van het character dat men draegt, en de omstandigheden,
in welken men zich, zo ten aenzien van de Maetschappy als van zyn byzonder
bestaen, bevind; en zo ook de derde het in 't oog houden der kuischheid, met
vermyding van alles wat kwade verdenking en aenlokking kan baren. Ieder dezer
regelen is
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op zichzelve zo klaer en duidelyk kentekenende, dat het naeuwlyks mogelyk zy, dat
een oplettend mensch daerin mistaste. Maer mogelyk komt de vierde die van gepast
sieraed min bepalend voor; dan zie hier hoe dezelve in dezen ontvouwd word.
Reeds in de verklaring der Tektstwoorden had de Leeraer opgemerkt, dat de
Apostel niet allen cieraed der Vrouwen wraekte; en tevens aengeduid, dat het ook
op zich zelve niet kwaed was; maer dan kwaed wierd, als men 'er zich te zeer aen
verslaefde; als men de verciersels tot iedelheid misbruikte, en als ze dienden om
de wulpsheid te verzellen: by welke gelegenheid hy ook herinnert, dat men in de
schoone tekening der deugdzame vrouwe ziet, dat hare kleeding van fyn linnen en
purper is. Spr. XXXI. 22. Overeenkomstig hier mede is zyne tael, ter verdere
ophelderinge van den vierden regel, na ene algemene aenmerking nopens 's
menschen redelyke aendoening over 't schoone, deswegen aldus.
‘Dewijl men toch aan de kleederen deeze of geene gedaante moet geeven,
waarom zou men niet daarin, gelijk in alle andere voortbrengselen der kunst, het
richtsnoer van het schoone volgen? Keurt de rede in dit stuk eene al te angstvallige
oplettendheid op kleinigheden af, zij verwerpt niet minder eene slordigheid die af
keer verwekt, en erkent tusschen deeze twee uitersten een verkieslijken middelweg.
Dit is de stem der natuure. Ten allen tijde heeft men begreepen, dat men, behalve
de nutbaarheid, ook eene bevallige gedaante, een aangenaamen zwier in het gewaad
te pas kon brengen. Bijzonder hebben die van de vrouwlijke kunne, bestemd om te
behaagen, haar werk 'er van gemaakt, om de natuurlijke bevalligheden, welken God
haar geschonken heeft, door dit middel nog te verheffen. De bevalligheid des wijfs
vermaakt haaren man, zegt de zoon van Sirach, H. XXVI. 14.; en eene gemaatigde
zorgvuldigheid hieromtrent is niet te berispen. Dewijl ook de groote heilgezant, door
Gods Geest gedreeven, de zaaken op deezen voet vond, en niet wilde dat de
Christenen zich, zonder noodzaake, in onverschillige zaaken van anderen
onderscheidden, staat hij aan de vrouwen toe deeze neiging, om ten haaren
voordeele te verschijnen, eene neiging, die haar zo eigen is, te mogen volgen.
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Alleenlijk wil hij, dat zij ze door schaamte en matigheid bestieren, en zich wel hoeden,
om de gewoonte der afgodische en waereldsche vrouwen, by welken een
ongeregelde pragt den opschik tot zeer berispenswaardige buitenspoorigheden
opvijzelde, geenzins naar te volgen. - Maar is het aan de Christen vrouwen geoorlofd,
den regel van het schoone in haar uitwendige in acht te neemen, ten einde met
bevalligheid ten voorschijn te komen; hoe zal men 'er de juiste grenspaalen van
onderscheiden, daar een ieder voor zal wenden die niet te overtreeden? Ik bedien
mij hier van de wijze aanmerking van een bekwaamen schrijver over een ander
onderwerp. “In zedekundige zaaken, zegt hy, is een middelweg, die het gezonde
verstand erkent, schoon men dikwils niet in staat zy, om dien met naauwkeurigheid
te bepaalen.” En ik durf zeggen, dat alleen het gezonde verstand, en het natuurlijk
gevoel, welk alle oplettende persoonen, die eenige opvoeding genooten, van het
schoone hebben, ten vrij zekeren richtsnoer zal zijn en dat men willens de oogen
moet sluiten, om ten minste de zondige uitersten niet te bemerken. Daarenboven,
wie moet niet erkennen, dat de zindelijkheid, de netheid, het opzigt op de
verschillende deelen des ligchaams, en eene wijze ingetoogenheid, in dit denkbeeld
te pas koomen? Wie niet erkennen, dat het altijd beter is, zich liever aan eene
bekoorlijke eenvoudigheid te houden, dan aan onmaatige oppronkingen zich over
te geeven? en dat, bij aldien de andere regels, door Paulus zo wijslijk
voorgeschreeven, den opschik niet bestieren en bepaalen, dezelve tot kinderachtige
beuzelarij, tot onverstandige ligtvaardigheid en verfoeilijke dertelheid ontaarden zal.’
Voorts dringt de Opsteller dezer Leerreden den ontvouwden plicht, naer aenleiding
van den Tekst, inzonderheid aen van de zyde der betaemlykheid; waerby hy evenwel
nog voegt, de drangredenen ontleend van de verplichting om geen ergernis te geven;
van de gemaklykheid dezer plichtsbetrachtinge; van het schandelyk grondbeginzel
waer uit de verwaerloozing voort zou spruiten, en van de bedreigingen, welken God
eertyds over dit stuk aen zyn Volk deed. Zie Jez. III. 16-24. - En eindelyk is het
laetste gedeelte dezer Redenvoeringe geschikt, om te doen zien, dat 'er maer al te
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gewigtige redenen zyn, om over de verwaerloozing van dezen plicht in ons Vaderland
te klagen, mitsgaders om de voorwendzels, waer van men zich ter verschooninge
of verdeediging bedient, in derzelver krachtloosheid ten toon te stellen: waer op
dezelve wyders met welgepaste vermaningen afloopt.
Wy hebben deze Leerreden wat breder ontvouwd, dan we anders gewoon zyn
afzonderlyke Leerredenen te doen; zo om de byzonderheid van het onderwerp, als
om de Lezers te beter te doen opmerken, dat dezelve in dit geval, door de uitvoering,
wezenlyk onderscheiding verdient.

De Muzykonderwyzer, of volledig onderwys in de gronden der
Muzykkunde. Eerste Stuk. Te Rotterdam by L. Burgvliet, 1780. In
groot octavo 118 bladz.
Zang- en Speelkunde behooren, buiten twyfel, onder de aangenaame oefeningen
eener beschaafde Natie, en wel onder die oefeningen, waar van men met het hoogste
regt zeggen mag, dat ze niet alleen haare aangenaamheid, maar tevens haare
nuttigheid hebben, zo voor het Lichaam als voor den Geest. 't Is uit dien hoofde
eene oefening, welke by uitstek aanmoediging en ondersteuning verdient; ter welker
oorzaake het ook allen, die maar eenigzins vatbaar zyn voor het hartstreelende der
Muzyk, niet anders dan aangenaam kan zyn, dat men in de laatste jaaren, in ons
Vaderland, 'er op nieuw meer werks van gemaakt heeft, om der Natie geregelde
kundigheden van dezelve, en in 't Theoretische en in 't Practicaale, in te boezemen.
Eene nieuwe proeve van deezen aanpryzenswaardigen arbeid verleent ons hier De
Muzykonderwyzer, met de afgifte van dit eerste Stukje, 't welk voorts door nog
anderen staat gevolgd te worden; om tot een volledig onderwys in de gronden der
Muzykkunde te strekken; waarvan de Uitgeevers ons in de Voorreden het beloop
aldus melden.
‘Wij zullen voor eerst: Algemeene en bekende zaken voordragen; het welk wij
hopen, dat geoeffenden ons niet kwalijk gelieven te nemen: dewijl het ons oogmerk
is alles volledig te beschrijven, en zelfs de gering-
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ste zaken niet voorbij te gaen; op dat het ook eerst beginnenden tot nut zoude
kunnen strekken. Vervolgens van trap tot trap opklimmende, zullen wij de Generale
Bas, het Psalmspel en 't variëren derzelven, benevens den GREGORIAANSCHEN
CHORAAL-ZANG, verhandelen; tot dat wij aen de FANTASIE, COMPOSITIE, en eindelijk
ook aen het CONTRA-PUNCT en 't FUGEREN raken, waermede dit werk dan besloten
zal worden.’
Agtervolgens deeze schikking behelst dit Stukje eene ontvouwing van de
allereerste beginzelen, waar van een Leerling, om wel te slaagen, zig een vast en
leevendig begrip heeft in te prenten. Vooraf gaat, by manier van Inleiding, een kort
verslag van den eersten oorsprong en verderen voortgang der Muzykkunde;
benevens een Vertoog over de hoedanigheden, en natuurgaven, welken in iemand
vereischt worden, tot het leeren der Muzyk; en wel byzonder in dezulken, die 'er
hun beroep van denken te maaken; als mede over 't geen 'er ten dien einde van
een Meester en Leerling gevergd wordt. Na dit voorwerk treedt de Muzykonderwyzer
ter zaake, en vangt aan met een berigt van het hedendaagsche Nootengestel in 't
algemeen, en de Muzykaale Tekenkunde in 't byzonder. Daaromtrent geeft hy een
onderscheiden verslag van de Muzyksleutelen, de benaaming der Nooten, de
Voortekens, de Waarde der Nooten, de Waarde der Pauseeringen of Rusttekenen,
de Repetitiën of Herhaalingstekens, de Maattekens, mitsgaders de Custos of Wagter,
enz. Op deeze afhandeling van de Muzykaale Tekenkunst, zo ver ze den
eerstbeginnenden noodig is te weeten, volgt wyders de vereischte onderrigting
nopens het gebruik der Muzykaale Speeltuigen; wel byzonder van het Clavier;
waartoe de Onderwyzer zig in deezen bepaalt; zullende hy mooglyk in 't vervolg
nog wel gelegenheid ontmoeten, om ook van andere Speeltuigen te spreeken.
Nopens het Clavier nu ontvouwt hy eerst de benaaming der Claviertoetzen; en
handelt voorts, na eenige aanmerkingen betreffende de houding aan en speeling
op het Clavier in 't algemeen, byzonder over de Applicatuur of Vingerzetting, zo als
dezelve in de verschillende omstandigheden, die voornaamlyk te melden zyn,
werkstellig gemaakt moet worden. Hier aan hecht hy voorts eene verklaaring van
de beweeging der Muzykstukken mitsgaders van eenige
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daarby gebruiklyke Kunstwoorden. En ten laatste handelt hy over de Muzykaale
Agrementen of Sieraaden, by Zang- en Speelstukken gebruikelyk, met aanwyzinge
van 't geen den eerstbeginnenden te stade komt; blyvende de verdere breedere
ontvouwing van 't een en 't ander, hiertoe betrekkelyk, tot eene nadere gelegenheid
uitgesteld. - De manier van onderwyzen in deezen gehouden is alleszins geregeld;
en met behulp van de zes noodige Plaaten, ter aanduidinge van 't Nootengestel en
(*)
de Muzykaale Tekenkunde , van die klaarheid, dat het den oplettenden niet moeilyk
valle alles, wat 'er desaangaande gezegd wordt, na te gaan. Men mag zig des uit
de aanvanglyke uitvoering van dit onderwys, dat in zo verre eigenlyk den
eerstbeginnenden aangaat, met een verderen goeden voortgang van het zelve
vleien, en dus vertrouwen dat men niet te leur gesteld zal worden, in de verwagting,
welke den Liefhebberen met het afloopen van dit Stukje ingeboezemd wordt, daar
de Opstelier aldus eindigt.
‘Weinig gevorderden U kome onze arbeid te stade. - Gij, die reeds door edeler
en zuiverer toonen de MUZYK hulde biedt, Uwe vordering bekroone onzen

(*)

Nopens dit Stuk hebben wy den Lezer nog kortlyk te melden, hoe de Autheur ons berigt, dat
wy het hedendaagsche Nootengestel van vyf streepen verschuldigd zyn aan den beroemden
GUIDO ARETYN, die het zelve omtrent het jaar 1024 uitdagt. En dat de Muzykaale Tekenkunde
haare laatste merkwaardige verbetering ontving, volgens het algemeen gevoelen, in 't jaar
1552, doch, gelyk anderen willen, en dat ook onzen Schryver het waarschynlykst voorkomt,
in 't jaar 1338, door JAN DE MEURS, of Jean de Muris; ‘die, zegt hy, de Noten, door dezelven
open of toe te laten, en staertjes aen dezelve te trekken, welke voorzien zijn met één of meer
haekjes, naermate hunne lang- of kortheid, op eenen vasten voet regelde; zoodanig, dat zij
niet alleen verstrekten, om de verschillende toonen te onderscheiden, in hunne hoogten en
laegten, maer ook voldoende waren, ten opzichte van tijd en duuring. Eene vinding die
bijzonder de Speelmuzijk tot groote volmaektheid gebragt heeft, die door geheel Europa
aengenomen en ingevoerd wierd.’ - Daar benevens is eindelyk, gelyk de Autheur nog
aantekent, door LUDOVICUS VIADANUS, in 't jaar 1605, de generaale Bas uitgevonden, waarmede
hy der Muzykaale Waereld een grooten dienst gedaan heeft.
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werklust. En vooral, Gij onze VRIENDEN! die, in de schoonste aller Kunsten, bijnaer
den trap van volmaektheid bereikt, laet U onze redenen, hoewel zij op heden slechts
ten grondslage gediend hebben, gevallig zijn; en vertrouw zekerlijk, dat wij de
aendacht van U, en Allen, die ons Werkje, ten nutte; of ter bespiegelinge verkoren
hebben, in volgende blaêren met gewigtiger onderwerpen zullen bezig houden;
terwijl wij ons vleien op dezen gelegden grondslag, in 't vervolg, der Muzijk ter Eere,
een duurzaem gebouw te stichten, indien onze Welvaert en Uw Leeslust bestendig
zij.’

Zangwyzen tot de Geestelyke Oden en Liederen, uitgegeven door
A.v.D. Berg, Predikant te Arnhem. I Deel. Te Utrecht, by de Wed.
J.v. Schoonhoven, 1780. In groot octavo.
Een aantal van 39 Muzykaale Stukken, welker compositie eene bekwaame hand
te kennen geeft, en die met zeer veel naauwkeurigheid in 't Koper gegraveerd zyn,
wordt hier mede den beoefenaaren der Zang- en Speelkunde aangebooden. De
beweeging deezer Muzykstukken is by uitstek zeer wel ingerigt naar den aart der
onderwerpen, 't welk de compositie des te geschikter maakt voor het treffen der
beoogde aandoeningen; 't welk, inzonderheid met betrekking tot Geestelyke Liederen,
bovenal van gewigt is.

Natuurlyke Historie volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus.
Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede Deel XII St. Te
Amsterdam, by de Erven van F. Houttuyn, 1780. Behalven het
Voorwerk enz. 558 bladz. in gr. octavo.
Ingevolge der voorheen gemaakte verdeelinge van het Planten-Ryk, komt nu, na
het afhandelen van de Classe der Kruiden, die der Bolplanten, of der Lelieagtigen
in overweeging. Aanvanglyk geeft ons de Heer Houttuyn, benevens een berigt van
zyne daaromtrent gemaakte schikking, eene ontvouwing van de onderschei-
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dende eigenschappen der Bolplanten; waarvan het hoofdzaaklyke hier in bestaat.
Men onderscheidt ze inzonderheid door haaren Bolagtigen Wortel, van de andere
Kruiden; doch de Heer Houttuyn brengt onder deeze afdeeling ook de zodanigen,
wier wortel knobbelig en de bloem lelieagtig is; als mede zommigen, die alleenlyk
Vezelige Wortels hebben, wanneer de Bloem dezelven tot de Lelieagtigen schynt
te betrekken. En dus is de Eigenschap, welke de Planten deezer Afdeelinge
allermeest verbindt, dat zy, door het opschieten uit den Wortel, van byna alle de
reeds beschreeven verschillen. De meesten egter heeten, zegt hy, Bolplanten,
wegens den Bol, die het jonge Plantje, Scheutje of Kiempje insluit; dat daarin, volgens
de schrandere aanmerking van Linnoeus, als in zyne Winterwooning, voor uiterlyke
kwetzing of belediging beschermd blyft, even als in de Spruit of Knop van andere
Planten. ‘Gemeenlyk zit, vervolgt de Autheur, de Bol beneden aan de Steng, gelyk
de knop of Spruit om hoog. Hy is by sommigen uit veele op elkander liggende
Schubben samengesteld, gelyk in de Lelien; by anderen uit een vaste of vleezige
zelfstandigheid bestaande, gelyk in de Tulpen; maar dikwils in een menigte
bekleedzels splytbaar, gelyk in de Hyacinthen, doch inzonderheid in de Uijens, Prey
en dergelyken.’ Wyders deelt hy ons, wegens de Wortels en Bloemen, nog de
volgende aanmerkingen mede.
‘Dewyl men in de Erwten en Boonen niet alleen, maar ook in allerley Zaaden, het
toekomstig Gewas reeds in 't klein, of als in miniatuur, en in de Knoppen der Boomen,
(*)
zelfs de Bloemen, ja de Meelknopjes door 't Mikroskoop ontdekt , zo is 't niet te
verwonderen, dat men van ouds reeds in de Bollen een schets vernomen hebbe
van de Bloemplant, daarin verholen. De ontwikkeling van het Kiempje, daarin
opgeslooten, vereischt vogtigheid, welke de Bol in 't eerst, doorgaands, genoeg in
zig besluit, om eene Scheut te maaken; gelyk men dit 's Winters in de Tulp- en
Hyacinthen-Bollen en

(*)

Vide Observ. Microscopiques du Baron DE GLESCHEN, Neur. 1770. Fol. Sect. VI. du Germe,
et pag. 12. T. IX, X, XI, XII.
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anderen waarneemt. Ja sommigen, gelyk de Colchicums, maaken zelfs buiten den
grond Bloem; doch anderen hebben daartoe het behulp der Wortelen noodig, die
in eenige zeer dun, kort en vezelachtig, in anderen dik, lang en sappig zyn. Van dit
laatste geeven ons de Hyacinthen een voorbeeld, waaruit tevens blykt, dat die
(*)
Wortels zekerlyk inslurpende Werktuigen zyn, gelyk de Wortels van andere Planten .
De Bloembollen, voor 't overige, zyn van veelerley Figuur. Men vindt ze byna
Klootrond, gelyk in de Hyacinthen; van boven, zo wel als van onderen, platachtig,
gelyk in de Imperiaal of Keizers Kroonen; langwerpig en van boven spits, gelyk in
de Tulpen en anderen. Sommigen bestaan als uit twee Bolletjes boven elkander,
gelyk in de Crocussen; of uit twee halfronde, wederzyds, waar tusschen de Stengel
uitschiet, gelyk in de zogenaamde Kievits-Eijeren. Ook vindt men 'er, die naar een
Hondstand gelyken, in de Plant van dien naam. Meestal zyn ze met een byzonder
Vlies van verschillende Kleur, paars, roodachtig of geel, en ook wel graauw, bekleed;
doch somtyds naakt als in de Lelien enz.
De Bloem deezer Planten is, in 't algemeen, Lelieachtig, dat is, zo Tournefort
(†)
dezelve beschryft , “of uit zes, zelden drie Bloemblaadjes bestaande, of zesdeelig
ingesneeden. Haar is eigen dat de Stamper of Kelk overgaa tot een Vrugt of
Zaadhuisje, altoos in drie hoekjes of celletjes verdeeld. Zodanig zyn de Bloemen
der Tulpen, Hyacinthen, Affodillen enz. die Lelieachtig genoemd worden, niet alleen,
om dat het grootste deel derzelven eenigermaate naar de Lelien gelykt, maar ook,
om dat zy altoos een driehokkige Vrugt, gelyk de Lelien, agterlaaten.”
In de verdere onderdeeling deezer Classe gaat de Heer Houttuyn voort, volgens
die Natuurlyke Methode der Sexe, naar welke hy zyne Plantbeschryving ingerigt
heeft. Hy staat des eerst stil by de Driemannige en verder by de Zesmannige
Bolplanten, welker Bloemen drie of zes Meeldraadjes hebben. Vervolgens slaat hy

(*)
(†)

Zie deeze Nat. Historie, 1 D. 1 St. bl. 19.
TOURNEFORT Inst. Rei. Herb. p. 343.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

382
't oog op de Manwyvige Bolplanten, wier Bloemen de Meeldraadjes of op den Styl
zittende, of op eenigerleie manier daarmede vereenigd hebben; waaraan hy nog
hegt eene beschouwing van drie Geslachten, welken tot de voorgaande niet
behooren. Onze beroemde Plantkundige levert hier mede eene zeer naauwkeurig
uitgevoerde beschryving van by de zestig Geslagten van Lelieagtige of Bolplanten,
die haare merkwaardigheden hebben, en in verscheiden opzigten, ook ten aanzien
van haare nutte voortbrengzelen, veele byzonderheden ter overweeginge aan de
hand geeven. Tot een staaltje van de laatste soort strekke het volgende berigt van
de Saffraan, dat de Heer Houttuyn ons mededeelt, by de beschryving der eerste
Bolplant, van welke hy gewag maakt, die den naam van Crocus draagt, onder welke
ook dat Plantje behoort, 't welk de gewoone Saffraan uitlevert.
Het zelve maakt, zegt hy, de eenigste Soort uit, waartoe de zogenaamde Crocusjes
onzer Bloemtuinen als Verscheidenheden zyn t'huis gebragt. Men onderscheidt ze
(*)
by den naam van Herfst Crocus, om dat de andere Voorjaars Bloemen zyn ; en
geeft 'er den bynaam van Tamme aan, als een Plant zynde, die geteeld wordt, niet
alleen in de Zuidelyke deelen van Vrankryk, in Griekenland en Italie, maar ook in
Switzerland, in Oostenryk en zelfs in Groot-Brittanie. De Ridder stelt haare natuurlyke
Groeiplaats in Thracie, op Rotsen in Portugal en de Pyreneen. Daar, immers, groeit
een Wilde of Berg-Crocus, die de Bloem van de Tamme, doch bleeker heeft, zo
CLUSIUS aantekent.
Men plant de Saffraan by geheele Akkeren uit jonge Bolletjes voort, niet uit Zaad,
zo RAY aanmerkt: des de bynaam van Sativus of Zaai-Crocus, van C. BAUHINUS
ontleend, weinig strookt. Evenwel kan zulks goed gemaakt worden, dewyl men die
Bolletjes, als zaaijende, op de Akkers of in de Tuinen strooit of plant. Om 't vierde
jaar, zegt TABERNEMONT, graaft men in 't Voorjaar de Wortels uit, en vindt dan by ie-

(*)

Nopens deezen, die een voornaam Sieraad van onze Bloemtuinen, in 't vroege Voorjaar,
uitleveren, tekent de Heer Houttuyn, in 't vervolg, breeder aan, hoe ze in 't wilde op verscheiden
plaatze van Europa voorkomen.
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der vyf of zes jonge Bolletjes, die men in de Schaduw droogt, en tegen den Hersst
weder in de Aarde steekt. Men achtte de Saffraan, die by Weenen in Oostenryk
geteeld wordt, niet minder dan de gene, die in Italie groeide, volgens MATTHIOLUS;
doch de gene, die wy gebruiken, komt hedendaagsch uit Vrankryk, alwaar zy meest
valt, omstreeks Lyons, als ook in Languedok en Provence. Niettemin wordt zy ook
in Engeland uitmuntende geteeld, en zo menigvuldig, dat zeker Distrikt, in 't
Graafschap Essex, deswegen den naam van Saffron Walden, dat is Saffraan-Woud,
voert. Hier dient dit Gewas, als 't ware, tot bereiding van 't Aardryk voor Koorn: want
de Grond is 'er zo vrugtbaar, dat dezelve, na een driejaarigen teelt van Saffraan,
(*)
agttien of twintig jaaren lang, zonder Mesten, zeer goede Gerst voortbrengt .
Volgens de beschryving van den grooten Kruidkenner RAY, heeft de Saffraan een
Bolworteltje van grootte als een Hazel- of Walnoot, met een gryzen of aschgraauwen
bast van buiten bekleed, en van onderen gehaaird met veele Vezelen. De Bladen,
vyf of agt in getal, zyn van een Handbreed tot een Span lang, zeer smal en gestreept.
Daartusschen schiet in de Herfst een kort Stengetje met ééne Bloem, die als uit zes
roodachtig paarsch blaauwe Blaadjes bestaat, in wier midden zig zes draadjes
vertoonen; drie regtopstaande met geele Meelknopjes, de drie overigen een weinig
langer dan de Bloemblaadjes, zo dat ze buiten de geslootene Bloem reeds een
weinig uitsteeken, en als dezelve open is ter zyden uithangen. Deeze laatsten zyn
van boven breeder dan omlaag, met byna onzigtbaare Tandjes op zyde, Oranje- of
Vuurkleurig, uit den geelen rood; en maaken, ingezameld, een weinig gedroogd
zynde, de Saffraan der Winkelen uit.
Deeze Drogery, wier sterk afverwende geele Kleur, Geur en Smaak, ten overvloede
bekend is, bezwaart, in groote veelheid gebruikt zynde, het Hoofd, en doet slaapen;
doch by weinig tevens in een trekzel van Thee genomen, wekt zy de Geesten op,
en doet dikwils de

(*)

Zie de Beschryving van Groot-Brittanie; Tegenw. Staat, II. D. bl. 17.
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Hoofdpyn of bedwelmdheid overgaan. De Ouden plagten veel gebruik te maaken
van Saffraanwater en Saffraanwyn, laatende de Saffraan zelf in openbaare
byeenkomsten strooijen tot versrisschinge. Men acht ze in de Geneeskunde,
Zweetdryvende, Hartsterkende, Windbreekende, en tegen verscheide, zo Borst- als
Hoofdkwaalen, dienstig. Haare Pynstillende kragt is dikwils waargenomen, en ten
dien einde wordt zy, zo wel als tot rypmaaking van Gezwellen, onder Pappen
gemengd, of op zig zelve met Wyn of Water, tegen de Pynen der Kraamvrouwen,
op het Lyf gelegd: terwyl zy tevens den Brand verzagt, en de inwendige Rotting
wederstaat. Men heeft ze ook, ter bevorderinge van den arbeid, in eene moeielyke
Kraam, met gewenscht gevolg, ingegeven. In de Geelzugt is zy van sommigen
gepreezen, en, om de Kinderpokjes te doen uitzetten, wordt zy dikwils van het
Gemeen gebruikt.’
Hierbenevens meldt ons de Heer Houttuyn desaangaande nog, dat men, volgens
den vermaarden HALLER, de Saffraan ook by verscheiden Steden in Zwitzerland
teelt; alwaar de Bloem veel grooter is dan die der gewoone Crocussen, en den Styl
veel langer gehoornd heeft; zynde ook veel aangenaamer van Reuk.

Verhandeling over het kweeken van de Tabasksplant, en de manier
om dezelve te bereiden, in de Noordlyke Lugtstreeken, door
Jonathan Carver, uit het Engelsch vertaald. Te Leyden, by H.
Hoogenstraaten, 1780. In groot octavo 47 bladz.
De Autheur van dit Geschrift komt, naar luid van deszelfs inhoud, voor, als iemand,
die, in Noord-America huisvestende, met eene oordeelkundige naauwkeurigheid,
de kweeking en bereiding der Tabak aldaar nagevorscht heeft: en die, in deeze
Verhandeling, der Engelsche Natie zyne daardoor verkreegen kundigheden
mededeelt, of zulks ook haaren Tabaksplanteren van eenigen byzonderen dienst
mogte weezen. Een dergelyk oogmerk bezielt ook den Hollandschen Overzetter
met betrekking tot ons Vaderland; van waar hy dit
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Stukje niet ten onregte aan de Wel Ed. Heeren Bestuurderen en Leden van den
Oeconomischen Tak opdraagt.
Het zelve behelst, in de eerste plaatze, een beknopt verslag van de ontdekking
en het gebruik van de Tabak; benevens eene genoegzaam volledige beschryving
van de Tabaksplant en haare bloemen. Op dit algemeene laat de Autheur voorts
volgen, eene in alle opzigten naauwkeurige beschryving van den grond en ligging,
die best geschikt zyn, om de Plant te doen groeien; mitsgaders van 't geen men ter
kweekinge van de Plant in agt hebbe te neemen; van derzelver zaaijinge af tot op
derzelver inoogsting; by welke gelegenheid de Autheur ook een gezet berigt geeft
van den schadelyken Tabaksworm, wiens vermenigvuldiging en voortgang men
moet tragten te weeren. In deeze beschryving bepaalt hy zig tot de behandeling in
de Noordlyke volkplantingen, als best geschikt naar de ligging van Engeland, (dus
ook naar die van ons Vaderland;) en voegt 'er eenige onderrigtingen by, welken,
zyns oordeels, uit de verscheidenheid van 't Klimaat, in aanmerking zouden kunnen
komen. Op eene dergelyke manier ontvouwt hy ten laatste de wyze, op welke men
de Tabak gemeenlyk bereidt, en de voornaamste byzonderheden, die men
daaromtrent gade moet slaan. - Hy oordeelt goeden grond te hebben, om zig te
vleien, dat het behoorlyk waarneemen van deeze zyne berigten en raadgeevingen,
van een weezenlyk nut kan zyn, voor zyne Landsgenooten, die zig op de Tabaksteelt
toeleggen. En 't zou ons, zo ver wy dit onderwerp kunnen nagaan, niet vreemd doen,
dat ook onze Vaderlanders 'er 't een of 't ander uit zouden mogen leeren, ter
verbeteringe der aankweekinge en bereidinge onzer inlandsche Tabak; dat veelligt
byzonder aanleiding kon geeven, om derzelver onaangenaamen reuk af te wenden,
of te verminderen; en daar door dien Handeltak, welke inderdaad opmerkenswaardig
is, een weezenlyken dienst te doen. De uitvoering van 't Geschrift is althans van die
natuur, dat het doorbladeren van 't zelve denzulken, wier zaak het is, wel
aangepreezen mag worden; om na te gaan, of ze 'er eenig nut uit mogen trekken,
door hunne kundigheden in dit of dat geval te verbeteren of te vermeerderen. - Zie
hier ten minste mogelyk iets nieuws voor onze Landzaaten, ten opzigte
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van een zeker gebruik van de Tabak, dat tot nog in Europa, en dus ook hier te
Lande, niet bekend geweest schynt te zyn.
‘De Amerikaanen, naamlyk, hebben, gelyk onze Schryver meldt, uitgevonden,
dat de Tabak zeer bekwaam is om leder te taanen, en zoo goed, zoo niet beter, dan
(*)
Run : en was de laatste stoffe niet zoo overvloedig in hun land, de Tabak zou door
hun, in derzelver plaats, algemeen gebezigd worden. Ik ben getuige geweest van
verscheiden proefneemingen, waar in dezelve goed tot dat oogmerk bevonden is,
voornaamlyk op dunnere soorten van huiden, en ik kan gerust verzekeren, dat in
landen, waar de Run schaars is, de Tabak eene kostelyke vervulling van dat artikel
zou wezen.’

Beschryving van eenige Oudheden, gevonden in een Tumulus, of
Begraafplaats, op het Eiland Texel. Door P.v. Cuyck. Met noodige
Afbeeldingen. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1780. In groot
octavo 28 bladz.
Ontdekkingen van Oudheden geschieden gemeenlyk, in onze dagen, by toeval, en
niet zelden door onkundige lieden; waardoor ze dikwerf geheel vrugtloos zyn, zo 't
niet ter oore van een oudheidkundige Liefhebber kome. Uit het verhaal, het geen
de Heer van Cuyck in dit Geschrift geeft, was 't ook zo gegaan met de ontdekking
der Oudheden op Texel, alhier beschreeven; dezelven waren reeds ontdekt in 't
jaar 1777; en meerendeels veronagtzaamd; toen hy, op ontvangen berigt, in den
jaare 1779 gelegenheid vond, om 't geen 'er nog van voor handen was in opmerking
te neemen. Het verslag, dat zyn Ed. deswegens in openbaaren druk mededeelt,
kan niet anders dan welgevallig zyn aan hun, die in soortgelyke naspooringen
vermaak scheppen; nadien zyn verhaal van 't voorgevallen, benevens de beschryving
van 't ondekte, beknopt en juist is; terwyl

(*)

‘Mogelyk zouden de steelen en de onderste bladen der plant, die van weinig of geen waarde
zyn, daar met voordeel toe gebruikt kunnen worden. DE VERT.’
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zyne ophelderende aanmerkingen over de Oudheden zelven alleszins oordeelkundig
zyn. De uitvoering van 't een en 't ander is zeer wel geschikt, om den Leezer met
verlangen te doen hoopen, op de voltrekking van des Autheurs verder oogmerk;
daar hy, gelyk hy te kennen geeft, voorneemens is, by genoegzaam ledigen tyd, de
Dorpen en Gezigten van Wieringen, Texel, het Vlie en ter Schelling, met de
beschryving dier Eilanden, in 't licht te geeven.
Men heeft des dit Stukje aan te zien als een Voorlooper van een uitgebreider
Geschrift; waar uit men verwagten kan, dat het zelve naauwkeurig en oordeelkundig
uitgevoerd zal worden. - By den aanvang ontmoeten we reeds een welgetekend,
en zuiver in 't koper gebragt Gezigt van 't Bergje, waarin de hier beschreeven
Oudheden gevonden zyn, benevens van 't Dorp de Waal, zo als het zig, op den
afstand van omtrent drie honderd stappen, van daar vertoont. - Onze Autheur begint
zyne beschryving, met een kort doch in zyne soort genoegzaam volledig verslag
van dat Dorp, en het kort daarby gelegen Bergje; het welk hy, al vroeger, voor een
Tumulus of oude Begraafplaats gehouden had; met welk denkbeeld zeer wel instemt
deszelfs gebruiklyke benaaming van Sommeltjes Berg, zo veel als Spook-Berg;
overeenkomstig met het oude algemeene denkbeeld, dat de Spooken zig vooral
omtrent de Begraafplaatzen ophielden. - By de volgende melding der toevallige
ontdekkinge van eenige Oudheden in dat Bergje, door een Boerenknegt, berigt hy
ons, dat men in het zelve vond een Metaalen Ketel, met een Dekzel geslooten, by
welks opening 'er asch uit stoof: en dat men, op de verdere naspooring, 'er
verscheiden byzondere stukken in bespeurde, vermengd met Houtskool, en iets als
uitgebrande Steen of als Puimsteen. De daar mede vermengde Stukken waren,
zegt hy, de volgende.
‘Twee Bitten van Paarden; een zogenaamd Poortbit en een ander met eene
Kinketting; twee Spooren; eene Handbyl; eene zogenaamde Noordsbyl; een Dissel;
het yzer van eene Werpspiets; een Mes; eene Ketting van een zonderling maakzel,
om aan drie ooren te hegten; en van boven met een scherpen Haak voorzien om
dezelve ergens aan te
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hangen, (by voorbeeld, aan een overhangenden tak van een Boom of iets dergelyks;)
en een Wetsteentje, om de fyne snee aan het Staal te geeven; mitsgaders ook nog
eenige vercierzels van Metaal; waaronder twee Metaalen Lepels boven al opmerkelyk
waren.’
Toen de Heer van Cuyck deeze ontdekte Oudheden gong bezigtigen, werden 'er
reeds eenigen vermist, of aan stukken gebroken gevonden; welk laatste door zulke
ontdekkers meermaals geschiedt, om dat ze, waanende Goud of Zilver te zullen
vinden, willen beproeven wat 'er van de zaak zy. Zyn Ed. heeft deeze Oudheden,
die hem, 't zy dan geheel of aan stukken, onder het oog kwamen, met oplettendheid
afgetekend, en ze worden hier in vier koperen Plaaten dus medegedeeld. Verder
verleent hy ons, buiten de beschryving der voornaamste ontdekte Stukken, eenige
oudheidkundige aanmerkingen, welken ons dezelve nader leeren kennen, en
derzelver gebruik eenigermaate ontvouwen. - Gemerkt nu de Metaalen Lepels, als
boven gezegd is, inzonderheid opmerkelyk waren, zo hebben wy gedagt den Leezer
geen ondienst te zullen doen, met hem desaangaande het hoofdzaaklyke van des
Autheurs berigt, als een staal van deeze Beschryving dier Oudheden, onder 't oog
te brengen.
Vooraf reeds meldende, dat deeze Lepels zo weinig van den alles vernielenden
tyd, onder den grond geleeden hadden, dat ze, door de Boerin geschuurd, en in
haare kast opgeslooten zynde, als nieuw scheenen, geeft hy 'er de volgende
beschryving van. ‘De eene Lepel was vol kleine gaatjes, daar niet meer dan de punt
eener Spelde door kon; en beiden slooten zy zo net in een, dat men, de steelen op
elkander passende, gedagt zoude hebben, dat het maar één Lepel was: onder op
de steelen stond ADRAXIVS F.’ - In de nadere ophelderende oudheidkundige
aanmerkingen maakt de Heer van Cuyck gewag, niet alleen van de ondoorgeslaagen
Lepels, welken de Priesters in den Heidenschen Offerdienst gebruikten, die Simpula
of Drankvaten genoemd werden; maar tevens van soortgelyke Lepels, als deezen,
die men Cola, dat is Zygvaten, of Vergiettesten, heet.
‘Een schoone en groote Lepel, zegt hy, zynde ee-
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ne zoort van zygvat of vergiettest, met veelerhande Figuuren doorgeslagen, doch
driemaal zo groot als de onze, en met veel wyder gaten, wordt ons in afbeelding
vertoond, in de Oudheden van MONTFAUCON, III D. Bl. 122. Pl. LVII. - In dat zelfde
Deel vinden wy, op Pl. LXIV, de aftekening van een Keteltje, waarvan de Steel op
de eigenste wyze als het onze gemerkt is, met het woord NARCISS. Byaldien dit
Keteltje eene maat zy, dan zal het misschien de Concha weezen, welke ons aldaar,
op Pl. XXXVII. voorkomt. - Voorts ontmoeten we aldaar, op Pl. L, eene afbeelding
van een optogt van Romeinsche Soldaaten, die hunne noodwendigheden met zig
draagen; bestaande in Beschuit, Meel, Spek, gezouten Vleesch en Azyn, dien ze,
met water gemengd, dronken. Onder anderen neemt men 'er ook in waar, de
opgemelde soort van Lepels, of liever Zygvaten.’
‘Zou men, dus vervolgt hierop de Heer van Cuyck, dit nagaande, 'er niet met
eenige waarschynlykheid uit mogen gissen, dat de Romeinen eene gestelde maat
Azyn, met een bepaald gedeelte water, moetende mengen, op dat 'er niet te veel,
of te weinig, van het een of ander mogte zyn, zig daartoe van deeze Vaten, in
elkander geslooten, bedienden? De Azyn tog is, gelyk men weet, met Insecten
vervuld, en wordt, vooral zo dezelve wat lang staat, drabbig: wanneer men nu den
Azyn, door den eenen doorgeslaagen Lepel in den anderen, liet loopen, dan verkreeg
men te gelyk, en de maat, en een zuiveren Drank. Dat ze althans geschikt waren
voor een zeer dun doorzypelend vogt, is daaruit blykbaar, dat de gaatjes zo klein
zyn, dat 'er naauwlyks een punt van eene spelde door moge; des ze voor alle
lymagtige of dikke Vogten van geen gebruik geweest kunnen zyn’.
Wyders geeft ons de Autheur, ter verdere ontvouwinge van 't gebruik zulker
Lepelen, nog een uittrekzel van eene Italiaansche Verhandeling door PHILIPPUS
VENETI geschreeven, raakende twee oude Gereedschappen, in 't jaar 1727,
(*)
gevonden, by Monte Pulciano .

(*)

Een klein Steedje op een berg in het Toscaansche, aan de grenzen van den Kerklyken Staat,
dat wegens eene der beste soorten van Italiaansche Wynen, die een aangenaamen zoeten
smaak en veel vuur in zig heeft, beroemd is. VOLKMAN Reish. door Italie, II D. bl. 336.
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De daarby gevoegde afbeelding dier Gereedschappen, welke de Heer van Cuyck
ons hier ook mededeelt, komt al vry na overeen, met die deezer Lepelen, en de
Schryver dier Verhandelinge houdt ze voor Lek. of Zygvaten, daar de Ouden zig
van bedienden, om hunnen Wyn te zuiveren, met dien daardoor te laaten lekken,
in de Koppen of Bekers, van welken zy op hunne Maaltyden gebruik maakten. ‘De
Ouden, naamlyk, deren, zegt hy, byna altoos hunne Wynen door het een of ander
heen lekken; 't zy door eene zoort van Teems, of wel door een Zak; van daar de
benaaming van Vinum Sascatum, [zo veel als doorgezeegen Wyn.] - Wel byzonder
hadden zy, by hunne Maaltyden, daartoe geschikte Gereedschappen, die met eene
menigte van kleme gaatjes doorgeslaagen, en min of meer vercierd waren, naar
maate van het vermogen der Bezitters.’ Volgens het geen de Heer van Cuyck verder
uit deeze Verhandeling bybrengt, vindt men by veele oude Schryvers melding van
deeze Tafel Zygvaten; wel byzonder gewaagen ze van een Kop, een Schotel en
een Zygvat, als zaaken, die by elkander behooren, voor zo verre ze gelyklyk op de
Maaltyden te stade komen. Te weeten; de Kop werd geplaatst op eene Schotel, of
op eenig ander Voetstuk, naar het maakzel van het Drinkvat, en dan schonk men
'er in, door het Lekvat, om den Wyn aldus te zuiveren: iets, dat by de Romeinen
althans min of meer noodzaaklyk was; zo om dat ze hunne Wynen lang bewaarden,
waardoor ze dik werden; als om dat zy 'er Kruiden, Bloemen, Speceryen, Sneeuw,
Ys enz. in mengden. Eindelyk heeft men, uit het hier bygebragte, nog aan te tekenen,
dat men deeze Lekvaten ook wel indiervoege inrigtte, dat ze tot het gebruik der
Keuken, en der Apotheek, konden dienen: als mede dat men dezelven in laater tyd
schikte tot Kerklyke gebruiken, vooral by de Mis, van waar de Doorzygvaten zomtyds
onder de gewyde Vaten geteld worden.
Vraagt men ten laatste, wat heeft men te denken, van de byeenzameling en
bedelving van alle deeze stukken
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in dat Bergje? zo is des Autheurs antwoord, en zyn antwoord heeft vry wat
waarschynlykheid; ‘dat dit Bergje de Begraafplaats geweest zal zyn van een
Inwoonder deezer streeke, die aan de Romeinen bekend was, of wel onder hen
gediend had. Naastdenkelyk zal men hem, of liever zyne Asch, alhier begraaven
hebben, met zyne voornaamste gereedschappen en vercierzelen. Een gebruik, dat,
gelyk bekend is, reeds in de vroegste Oudheid, by veele Noordsche Volkeren plaats
had.’

Inleiding tot de Algemeene Kerkelyke en Wereldlyke
Geschiedenissen, door J.A. Cramer. Eertyds Koningl. Deensche
Hoofdprediker enz. enz. Naar den tweeden Druk uit het
Hoogduitsch vertaald. Met eene algemeene Voorreden van J.
Cremer J.J.z. Predikant te Hulst in Staats-Vlaanderen. Eerste Deel.
Te Amsterdam, by H. Gartman, 1780. Behalven het Voorwerk 406
bladz. in gr. octavo.
Niemand, die zig eenigzins op het beoefenen der Historiekunde toegeleid heeft, is
onkundig van den lof, dien de beroemde Bossuet behaald heeft, met de afgifte zyner
Inleidinge tot de Algemeene Kerklyke en Waereldlyke Geschiedenis; als mede van
't geen de Protestanten, (terwyl ze voor 't overige 's Mans Werk in waarde hielden,)
gewoonlyk opgemerkt hebben, nopens des Bisschops al te gunstige denkbeelden
voor de Roomsche Kerk, en zyn inzigt deswegens in dat Geschrift, met betrekking
tot de inrigting van derzelver Kerkbestuur. Op dat nu over 't geheel hooggeschatte
Werk, dat niet verder loopt dan tot aan de negende Eeuw, is dit van den Hoogleeraar
Cramer een Vervolg, geschikt naar het zelfde Plan, dat de Fransche Bisschop zig
voorgesteld heeft. De agting voor des Bisschops arbeid, benevens het bezef van
de misslagen, tot welken vooroordeel voor zyne Kerk hem gebragt kan hebben,
bewoog den Hoogleeraar, om dat geagte Werk in 't Hoogduitsch te vertaalen, te
vervolgen, uit te breiden, en, op zodanige plaatzen, daar hy 't dienstig oordeelde,
te wederleggen en te verbeteren. De uitgestrekte goedkeuring van des Hoogleeraars
arbeid, aan dat Werk te koste gelegd, heeft nu voorts aanleiding gegeeven tot eene
Nederduitsche
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overzetting van dit zyn Geschrift. Maar hieromtrent was aanvanglyk eene
zwaarigheid: men had reeds eene Nederduitsche overzetting van Bossuets Geschrift,
en kon dus het Werk van den Hoogleeraar, zo als hy 't begonnen heeft, niet wel in
onze Taal het licht doen zien. Egter was deeze zwaarigheid niet gewigtig genoeg,
om de bëoogde uitvoering geheelenal te rug te houden: men besloot des voort te
vaaren, en alleenlyk de Vertaaling van dat gedeelte uit te stellen, tot dat de
omstandigheden het zullen toelaaten, het zelve vooraan dit Vervolg te plaatzen;
kunnende de Leezer zig midlerwyl van de vroegere Nederduitsche overzetting
bedienen. Ter deezer oorzaake neemt het Geschiedkundige verslag, in dit eerste
Deel, zynen aanvang met het begin der negende Eeuwe; en men heeft geoordeeld
best te doen, met de Verhandelingen, welken de Hoogleeraar by de vertaaling van
Bossuets Werk gevoegd heeft, ter geschikter plaatze in deeze Nederduitsche uitgave
in te vlegten; om vervolgens het Werk van Bossuet op zig zelve, zo als het door den
Hoogleeraar in 't Hoogduitsch, en voorts daar uit in 't Nederduitsch overgebragt is,
door den druk gemeen te maaken. - Agtervolgens deeze schikking levert men nu
in dit, en zo ook in de volgende Deelen, het Werk van den Hoogleeraar insgelyks
afzonderlyk; het welk de Liefhebbers der Historiekunde met vrugt zullen kunnen
doorbladeren; gemerkt 's Mans naspooringen genoegzaame blyken van zyne
oordeelkundige oplettendheid aan de hand geeven.
Wat nu wyders nog de schikking zelve van 't Werk betreft, de Hoogleeraar volgt,
als boven gezegd, des Bisschops Plan, dat drieledig is. Het eerste verleent een
beknopt tyd- en geschiedkundig verslag van 't beloop der Kerklyke en Waereldlyke
gebeurtenissen: het tweede gaat byzonder over de Historie van den Godsdienst ter
oordeelkundige overweegmge van deszelfs veranderingen en opvolgingen: en het
derde Lid strekt ten laatste tot eene dergelyke ontvouwing van de merkwaardigste
veranderingen, welken de voornaamste Waereldryken ondergaan hebben. Naar
dat Plan heeft de Hoogleeraar ook dit zyn Vervolg ingerigt, waaromtrent hy zig, in
zyne Voorreden, wat het hoofdzaaklyke betreft, in deezer voege uitlaat.
‘Myn vervolg zal insgelyks uit drie Afdeelingen be-
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staan; waar van de eerste een kort tydrekenkundig ontwerp der algemeene Kerkelyke
(*)
en Wereldlyke Geschiedenis zal weezen. In dezelve zal ik de gewigtigste voorvallen,
zo wel van Kerk als Staat, naar hunne verschillende tyden, zodanig trachten te
schikken, dat men 'er zig een recht en duidelyk denkbeeld van kan maaken, en
dezelven in alle hunne gevolgen kan overzien. De gesteldheid deezer Geschiedenis,
die meestendeels zo bekend niet is als dat gedeelte van dezelve het welk door
Bossuet beschreeven is, zal my, ten einde ik duidelyk genoeg worde, noodzaaken,
om somtyds omstandiger te zyn, dan hy is; want indien ik in deeze Afdeeling zo kort
als de Bisschop wilde weezen, zou myn verhaal noch genoeg licht noch bevalligheid
hebben.
De tweede Afdeeling vervat beschouwingen, in welken ik my over de Lotgevallen
van den Godsdienst met deszelfs Waarheden, als mede over de Lotgevallen der
Kerk, die zeer naauw met de eerstgenoemden verknogt zyn, en byna uit elkanderen
voortvloeijen, uitlaat. Dit deel der Geschiedenis is een ruim veld. Hier zullen wy een
grooter rykdom van voorwerpen, meer verscheidenheid en afwisseling voor elken
geest, die den Godsdienst voor een waardig voorwerp zyner overweeging houdt,
vinden. Bossuet heeft in deezen omtrek niet gearbeid. Men kan echter de
Lotgevallen, welken de Christelyke Godsdienst, zedert den eersten Christen Keizer,
heeft moeten ondervinden, niet genoeg inzien en begrypen, indien men den toestand
van het Christendom, in de drie eerste Eeuwen, niet zeer naauwkeurig kent. In de
veranderingen van een Godsdienst heerscht dezelfde saamenhang, welke men in
de grootste Staatsverwisselingen vindt. Deeze komen niet op eenmaal te voorschyn;
en gaan ook niet op eenmaal ten gronde; zo is ook de Kerk niet op die wyze, maar
als by trappen, in dat groote verderf gestort, waarin zy in haare duistere tyden
gedompeld lag. Dus heb ik in dit gedeelte de gaaping, welke door Bossuet open
(†)
gelaaten was, aangevuld.
(*)
(†)

Dit eerste Lid van het voorgestelde Plan is in etlyke Tydperken verdeeld, die, in 't verdere
opstel van dit Werk, van Deel tot Deel agtervolgd worden.
Bossuet naamlyk heeft, gelyk de Hoogleeraar vroeger aanmerkt, om zyn byzonder inzigt, ter
begunstiginge van de Roomsche Kerk, niet te benadeelen, zig in zyne tweede Afdeeling, met
opzigt tot den Christelyken Godsdienst, inzonderheid bepaald, tot de eerste oprigting der
Christen-Kerke; zonder verder bykans eenig gewag te maaken van 't geen voorts in de acht
eerste Eeuwen opmerking vordert: 't welk eene gaaping in zyn Werk te wege brengt.’ - De
Historiesche trouwhartigheid, zegt de Hoogleeraar, is in dit geval de eigenschap van onzen
Bisschop niet. Zyn tydrekenkundig Plan der geschiedenissen gaat tot op het einde der agtste
Eeuw. Daarin maakt hy alleen gewag van het geen de Christelyke Kerk, haare Bisschoppen,
en in het byzonder den Roomschen Bisschop, gunstig is. Hy kent al te wel de geschiedenis
der Kerk, dan dat hy niet veele waarheden, die hen nadeelig zyn, gezien zou hebben; doch
hy durft dezelven ons niet vertoonen. Hy wagt zig wel om zig als hunne openbaare vyand
aan te stellen; maar stelt zig zo aan, als of hy niets van hun wist, en gedraagt zig als zy, die
liever zwygen, dan iets ten nadeele van hunne vyanden zeggen, vermits zy voor dezelven
vreezen. Dit gedrag stemt immers met de wetten der schranderheid overeen; want zou de
Dauphin, ter wiens onderwyzinge des Bisschops werk ingerigt was, (op dat ik deeze
aanmerking met een voorbeeld bevestige,) de Bisschoppen der Christenen, en hunne
algemeene vergaderingen, voor de onfeilbaare Kerk, door welke de H Geest zyne uitspraaken
doet, gehouden hebben, indien Bossuet dezelven onpartydig in hunne waare gedaante, indien
hy het Karakter en gedrag der Bisschoppen oprecht afgeschilderd, en hunne wyze waarop
zy waarheid en dwaaling onderzoeken, benevens die, waarop zy hunne besluiten in
geloofszaaken opstellen, naar derzelver waare gesteldheid vertoond bad? Om kort te gaan,
de Bisschop verstaat de kunst, om alle de berichten te verzwygen, die strydig zyn, met zyne
eenmaal aangenomen grondstelling: [te weeten, dat de leeringen van den waaren Godsdienst,
door eene onafgebroken opvolging van Bisschoppen, altoos, in eene onafgebroken
achtervolging, onveranderd in de Roomsche Kerk bewaard zyn geworden.]
‘Zie daar de oorzaak, waarom zyne tweede Afdeeling, waarin hy de gevolgen van den
Godsdienst beschouwt, geen gewag maakt wegens den toestand van de eerste Eeuw der
Christenen. Hy had den toestand van den Godsdienst in de eerste wereld, onder de Patriarchen
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‘Voorts zal ik ook in de derde Afdeeling den grondslag des Bisschops volgen, de
gewigtigste voorvallen uit

en de Wet, als mede in de eerste dagen der nieuwgeplante Christelyke Kerk, zo beschreeven,
als de Geschiedenis hem denzelven aantoonde; maar waarom ontwierp hy ons dan de
volgende Lotgevallen der Godlyke waarheden onder de Chris telyke Gemeenten niet? Hier
is eene gaaping in het Werk van den Bisschop, welke zyne Historische trouwhartigheid
verdacht maakt. Het gebouw is niet volmaakt; hy heeft te veel beloofd, doch te weinig woord
gehouden; hy heeft ons de gantsche Keten niet getoond, waarvan zyn Kerk en haar Geloof
de laatste schakel zon weezen.’
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de Geschiedenis neemen, en uit derzelver oorsprong afleiden; de voornaamste
karakters, die zy ons aanbiedt, in het rechte daglicht stellen, en daar zig eene
ongedwongene gelegenheid aanbiedt, de byzondere wegen der Godlyke
Voorzienigheid omtrent de Regering der Wereld op te spooren. Bossuet heeft in het
slot van zyn Werk beloofd, over het verbaazend geluk van Mahometh en deszelfs
Navolgers te zullen spreeken, maar hy heeft zyne belofte niet vervuld; dus zal ik
over dat geluk, maar ook over den Godsdienst van denzelfden, wyl deeze beiden
zulke aanmerkelyke gevolgen gehad hebben, in het volgende Deel breedvoerig
genoeg handelen.’
Naar deeze inrigting behelst dit eerste Deel der Nederduitsche uitgave, dat, om
bovengemelde reden, ten opzigte van het algemeen Geschiedkundige met de
negende Eeuw begint, in de plaatze, een kort tydrekenkundig verhaal der gewigtigste
Kerklyke en Waereldlyke voorvallen, zedert het jaar 800 tot het jaar 1024 na 's
Heilands geboorte. En hierop volgen dan, in de tweede Afdeeling, eenige
Verhandelingen, ter overweeginge van de Godsdienst-of Kerkhistorie in 't byzonder,
welken hier elf in getal zyn. - By manier van Inleiding geeft ons de Hoogleeraar
vooraf, eene beschouwing der lotgevallen van den Godsdienst in 't algemeen, en
behandelt voorts de volgende onderwerpen, De dwallingen in den Godsdienst, onder
de eerste Christenen, ten tyde der Apostelen. De Godsdienst der Oostersche wyzen.
De dwaalingen der Joodsche Secten. De dwallingen der Nazareen en Ebioniten.
De Secten der Gnostiken. De bestryders der Godheid van Jezus Christus en der
Drieëenheid, in de tweede Eeuw. De dwaalingen der Montanisten. De invloed van
de dwaalende Secten der eerste en tweede Eeuwe, op de lotgevallen en leeringen
van den Godsdienst. De invloed der Alexandrynsche Wysgeerte op dezelven. De
dwaalende Secten in de derde Eeuw, en derzelver invloed op den Godsdienst. En
eindelyk de dwallingen, welken, door de oneenigheden der Rechtzinnigen, in de
tweede en

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

396
derde Eeuw, of ingevoerd, of bevestigd werden. - Hier by staan vervolgens nog
etlyke Verhandelingen te komen, welken mede tot de drie eerste Eeuwen betreklyk
zyn; die ons, met derzelver afgifte, wel nadere gelegenheid zullen geeven, om den
Leezer eenig staal van des Hoogleeraars manier van uitvoering te verleenen; waar
mede wy ons thans niet zullen ophouden; daar wy, gelyk we 't raadzaamst
oordeelden, eenigzins breedvoerig geweest zyn, in de opgave van 't oogmerk en
de inrigting van dit Vervolg des Hoogleeraars, op 't Werk van Bisschop Bossuet.

Bedenkingen over de eigentlijke oorzaak van Romens ondergang,
toepasselijk op Nederland, met een voorafgaand Vertoog over de
Staatkunde, door L.v. Limburg Matthysz. Te Utrecht, by G.T.v.
Paddenburg. Behalven de Voorreden iii bladz. in gr. octavo.
Volgens deeze Bedenkingen van den Heer van Limburg is de eigenlyke oorzaak,
welke, in de eerste plaats, den ondergang van het Romeinsche Ryk bewerkt heeft,
te vinden, in de afgetrokken overnatuurkundige bespiegelingen van zommigen der
zogenaamde oude Wysgeeren: als waaruit grondbeginselen voortgekomen zyn,
nadeelig voor de Zeden; welken, niet alleen ten opzigte van Rome, maar ook ten
aanzien van alle Ryken, door alle tyden, wanneer ze heerschende worden, geschikt
zyn, om een Gemeenebest ten val te brengen. Nademaal nu die zelfde oorzaak,
zyns agtens, ook in ons Vaderland, haare nadeelige uitwerkingen heeft, zo agt hy
't dienstig, de outleding hier van der Natie onder 't oog brengen, ten einde dezelve
voor dat gevaar te waarschuwen.
Zyn Ed. naamlyk beschouwt de bespiegelende afgetrokken overnatuurkunde als
de grondoorzaak van het bederf der Zeden; voor zo verre zy aanleiding gegeeven
heeft, tot het denkbeeld, dat Deugd en Ondeugd woorden zonder zin zyn; dat het
voor 's menschen geluk onverschillig is, of hy deugdzaam zy, dan ni t; ja, dat de
behendige ondeugd eerder het tegenwoordige geluk, (en het toekomende verwagt
men niet,) kan bevorderen. ‘Aan deze stellingen is 't, zegt hy, dat Romen en
Griekenland, hunne Euveldaaden, hunne Tirannen. hunne slaafsheid en hunnen
geheelen ondergang te wyten hebben.’ Daarbenevens gaat hy nog een stap verder,
en beweert, dat de overnatuurkunde, niet alleen zo als zy, door Epicuur, Arcesilas
en Pyrrho is voorgedraagen, ten uiterste schadelyk is; maar dat zy ook, in de handen
van de kundigste en deugdzaamste mannen, meer nadeel dan voor-
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deel toegebragt heeft; dat zy noodzaaklyk dit nadeel moest toebrengen, en, (te ver
getrokken,) dat kwaad ten eeuwigen dage voortbrengen zal. - Men heeft egter deeze
zyne stelling niet te wyd uit te breiden; want vraagt men, zyn dan alle zogenaamde
bovennatuurkundige bespiegelingen te wraaken, zo is zyn antwoord. ‘Neen, niet
volstrekt; want indien men, bij voorbeeld, de beginzelen der Zedekunde en der
natuurlijke Godsdienst zo noemt: deze zijn voorzeker niet te laken; hoe zeer zij enkel
te waardeeren zijn, naarmate van hare duidelijkheid. - - Maar ik versta hier, door de
eigentlijke overnatuurkunde, voornamentlijk het geen de geleerden Monadologie,
of de kennis der geestlijke en enkelvoudige substantien noemen, en de Theologia
Naturalis of de Philosophische Godgeleerdheid, dat is te zeggen niet alleen de
weetenschap van het ZYN, maar van de hoedanigheden van een oneindig Wezen,
en de Pneumatologie of de Leer der Geesten. - - Die overnatuurkunde, welke handelt
over zaken, die niet dan op zeer afgetrokkene bespiegelingen zijn berustende; over
zaken, waar van de mensch, met geen mogelijkheid, eene recht grondige kennis
kan verkrijgen. om dat hy ze zig niet, dan in 't afgetrokkene, kan voorstellen.’ - Onze
Autheur heeft des bepaaldlyk het oog op die duistere, ingewikkelde, te sterk
afgetrokken overnatuurkundige bespiegelingen; en, schoon hy zig nu en dan wat
te algemeen en te sterk uitdrukke, stelt hy egter zyn gevoelen, nopens den
schadelyken invloed van zodanige bespiegelingen, in een vry gunstig licht; ter
waarschuwinge van de Natie, om daartegen op haare hoede te zyn, op dat de
zedenloosheid geen verder veld winne.
Niet ongevoeglyk paart de Heer van Limburg, by deeze zyne Bedenkingen, zyne
Proeve over de Staatkunde, msgelyks tegen de zedenloosheid ingerigt; als waar in
hy ten duidelykste doet zien, dat de Staatkunde, indien dezelve niet op de Zedekunde
gegrondvest zy, niet slegts als eene schadelyke, maar tevens als eene ongerymde,
beuzelagtige, en niets beduidende, Weetenschap beschouwd moet worden.

Politike Brieven over verscheiden gewichtige onderwerpen,
betrekkelyk, zo tot het Staatkundig als Huishoudelyk bestier der
Republiek. Door Jonkheer L.Th. Grave van Nassauw la Leck,
Extraordin. Raad van Z.D.H. in den Graaflyken Hove van Culenburg,
enz. Eerste Stukje. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg, 1780. In
groot octavo 64 bladz.
Met de afgifte van dit Stukje, vangt de Grave van Nassau la Leck eene nieuwe
briefswyze behandeling van nutte onderwerpen aan, in welker overweeging de Natie
geagt mag worden een onmiddelyk belang te hebben. Hy stelt zig naamlyk voor,
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onze aandagt te vestigen, niet als voorheen, grootlyks op de Staatkunde en Belangen
van andere Mogenheden maar ‘op de eigenlyke Staatkundige belangen, en eenige
Poincten, betreklyk tot het huishoudelyk bestier van ons Vaderland’. Omtrent Stukken
van die natuur staat hy, van tyd tot tyd, zonder zig egter aan tyd of stoffe te bepaalen,
zyne gedagten openlyk ter toetse voor te draagen Het ontwerp heeft zeker iets
aanlokkends; en de manier van uitvoering, voor zo verre dit eerste Stukje iets uitwyst,
zal, vertrouwen we, gevallig zyn, voor hun die smaak hebben, in deeze soort van
navorsching.
Zyn Ed. schikt dit eerste Stukje, tot een onderzoek, in hoe verre de Cumulatie of
ophooping van veele Ampten, op eén Persoon, nuttig of schadelyk zy? en beweert,
dat 'er zeer billyke reden zyn, die toonen, dat deeze Cumulatie van Ampten
allernadeeligst is. De reden, welken hy, ten bewyze hier van, breeder uitgewerkt,
bybrengt, zyn de volgende. ‘1. Het groot crediet, en de groote invloed in zaken. die
iemand daardoor verkrygt, kan wel eens nadeelig voor het Land zyn. 2. Het Land
loopt daardoor gevaar van, zo niet kwalyk, ten minste maar tamelyk wel gediend te
worden. 3. 'Er kunnen hierdoor groote vertragingen in 't afdoen van zaken, zo in het
Staats als Burgerbestier, te weeg gebragt worden. 4. Veele Steden en derzelver
Burgers of Inwooners lyden daardoor merklyke schaden. 5. Zulks is der Populatie
hinderlyk, vermids het veelen van een middel van bestaan priveert, en van 't huwelyk
af houdt. 6. Het neemt de Emulatie of den nayver grootendeels weg. En eindelyk
7. het moedigt aan den eenen kant de weelde en de pracht te veel aan, terwyl het
aan den anderen kant veele berooide Famielen en Huisgezinnen veroorzaakt.’ Onze Autheur, deeze reden bondig aangedrongen hebbende, merkt 'er verder nog
by aan, dat deeze Cumulatie der Ampten altyd veel nadeeliger is in een
Gemeenebest, gelyk het onze, dan onder eenigen anderen Regeeringsvorm. Doch
hy laat dit, als buiten zyn tegenwoordige bestek, voorts aan zyne plaatse; en
beantwoordt wyders de voornaamste reden, die men gewoonlyk, ter begunstiginge
van de ophooping veeler Ampten op één Persoon, te berde brengt; mitsgaders
eenige vraagen, die hy begrypt, dat men hem ligtlyk, uit hoofde van zyne gezegdens
nopens dit onderwerp, zou kunnen voorstellen.
Zyn Ed. behandelt dit Stuk, zo van den eenen als anderen kant met eene
onkwetsbaare bescheidenheid, zelfs in pointen, die men eenigzins teder zoude
mogen agten Op byzonderheden in deezen staan te blyven, zou ons te wydloopig
doen worden, de Leezer dient ze in 't geheele verband, met de beantwoording der
tegenbedenkingen, na te gaan. Alleenlyk kunnen wy, daar 't ter nadere ophelderinge
van 's Mans algemeene afkeuring van de Cumulatie der Ampten strekt, niet wel
afzyn van de eenige exceptie, welké zyn Ed. erkent plaats te mogen hebben, nog
te melden.
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‘Daar is, zegt hy, één eenig geval, waarin het geoorlofd zou kunnen zyn, een tweede
Ampt aan iemand te geeven; namenlyk; wanneer de possesseur van een Ampt, uit
de daaraan verknochte jaarwedden, geen redelyk bestaan kan hebben. Dan geloof
ik, dat, zonder myne gronden tegen te spreeken, aan zodanig Amptenaar een tweede
post zou kunnen gegeeven worden, ten einde, door deeze vermeerdering van
inkomen, hem dat geene te bezorgen. 't geen een Amptenaar, en wel niet minder,
(*)
mag hebben, om, zo hy een fatsoenlyk Man is, als zodanig te kunnen bestaan .
Evenwel voeg ik 'er dan deeze bepaaling by, dat het tweede Ampt niet heel groot
of lucratief moet zyn, en vooral van dien aart, dat hy het gemaklyk en goed, gelyktydig
met zyn eerste Ampt, kan waarneemen, zonder één van beiden te moeten
verwaarloozen, of op een ander te laaten aankomen.’

Ordres en korte Instructien, betreffende den Krygsdienst ter Zee,
door den Wel Ed. Geb. Gestr. Heer J.H.v. Kingsbergen,
Commandeur der Militaire Ridder Orde van St. George van Rusland,
en Capitein ter Zee, in dienst van 't Ed. Mog. Coll. ter Admiraliteit,
resideerende binnen Amsterdam; in 't licht gegeeven door S.
Geerts, Commandeur ter Zee, enz. Te Amsterdam. by J. Morterre,
1780. Behalven het Voorwerk 150 bladz. in gr. octavo.
Daar het de zaak van Lieden van de Pen niet is, te beoordeelen het geen Mannen
van den Degen, raakende de uitvoering van hun maar al te dikwerf noodig, doch
altoos schrikbaarend Metier, op het papier brengen; zullen wy ons niet vermeeten
over de juistheid van dit Geschrift te oordeelen. Aangemerkt de agting, welke de
wel Ed. Geb. Gestr. Heer VAN KINGSBERGEN, door zyne dapperheid niet alleen maar
tevens door zyn beleid, en geregelde uitvoering van zyne bedryven, verworven
heefr; mag men, naar 't ons voorkomt, wel vertrouwen, dat een Geschrift van zulk
eene natuur, uit zodanig eene hand, eene algemeene goedkeuring verdient; schoon
'er al hier of daar iets in mogte voorkomen, waaromtrent des kundigen verschillende
zouden kunnen denken. Jonge Zeelieden, wier zaak het is, zig op eene geregelde
kennis van den Zeedienst toe te leggen, vooral de zulken, die eenig bewind in den
Krygsdienst ter Zee wenschen te voeren vinden, vinden hier byeengebragt, de
inrigtingen, welken een ervaaren en doorzigtig Krygsheld goedkeurt; die hy, als de
besten door hem geoordeeld, zynen Officieren en Adelborsten gegeeven heeft, om
zig naar de-

(*)

Dit had zyn Ed. vroeger bepaald, op een jaarlyksch inkomen van ƒ 3000 -: -; oordeelende dat
hy, die daarvan niet leeven kan, ook met twee of driemaal zo veel wel te kort zal schieten.
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zelven te gedraagen. Dit pryst de uitgave deezer Instructien ten sterkste aan; en
veelen, dezelven nuttig in 's Lands Zeedienst bevindende, zullen het den
Commandeur GEERTS danklyk erkennen, dat hy dit Stukje, door het veelvuldige
overschryven meer of min verminkt, van feilen gezuiverd, door den druk gemeen
gemaakt heeft, om te meerder en beter dienst te doen.

Leevensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche
Mannen en Vrouwen. Uit Egte stukken opgemaakt. Zevende Deel.
Te Amst. by P. Conradi. en te Harlingen, by V.v.d. Plaats, 1780. In
gr. 8vo. 348 bl.
Van voornaame Mannen en Vrouwen, in 's Landsgeschiedenissen of in de
Jaarboeken der Geleerden vermaard, iet nieuws te zeggen, valt bezwaarlyk, of de
Opsteller moet het zonderling geluk aantreffen van, nog onbekende Familie-berigten,
te ontvangen: een geluk 't welk meermaalen gehoopt dan verkreegen wordt. In welk
geval men zich met het oude en bekende moet vergenoegen. Dit ondervonden
buiten twyfel de Vervaardigers van het Werk, welks VIIde Deel wy thans aan
kondigen. Althans ons is het, in het doorleezen van dit zo wel als de voorgaande
Deelen, dus voorgekomen. - Gaarne zouden zy, buiten twyfel, ons meer
nieuwigheden, uit egte bescheiden opgemaakt, geschonken, gaarne zouden wy ze
ontvangen, en hier uit gelegenheid, tot eene byzondere aanpryzing deezer
Leevensbeschryvingen, ontleend hebben. - Dan omtrent deeze verdiensten staat
dit Deel met de voorige gelyk.
Een vry breed verslag van Keizer CAREL DEN VYFDEN maakt omtrent een derde
van dit Stuk uit: voorts ontmoetten wy hier in, JUSTUS VAN EPFEN, Graaf FLORIS DE
IV, M.B. VAN COEHOORN, KORNELIS TROMP, LODEWYK BOISOT, GERARD REINST, Prins
FREDERIK HENDRIK, RYKLOF VAN GOENS, JOOST BANCHERT, en HENDRIK BROUWER.
Altoos hebben we in onze Letteroefeningen eene Leevensschets overgenomen;
en daartoe, doorgaans, zo veel de verscheidenheid toeliet, de kortste gekoozen,
dit doen wy wederom met het grootste gedeelte des Leevens van GERARD REINST,
Gouverneur van Neêrlands Indiën, te plaatzen.
‘GERARD REINST, gebooren te Amsterdam, en een dier Bewindhebbers, welke
onmiddelyk na 't verkrygen van het Octrooy der Maatschappye waren aangesteld,
werd door de Kamer van Zeventienen, op den 20 February 1613 verkoozen tot
Opperbestierder van Neêrlands Indiën, voor den tyd van vyf jaaren, den tyd tot zyne
uit- en t'huisreis benoodigd, daar niet onder begreepen. Van zyn kant was hy tot
deezen vyfaarigen dienst verbonden, terwyl de Maatschappy hem naar welgevallen
kon herroepen. Voorts
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werden hem alle Maanden toegelegd 700 guldens, en 's jaarlyks 1000 voor zyn
tafel. Ook behieldt hy de vryheid, om, by zyne te rugkomst, zyne plaats, als
Bewindhebber ter Kamer van Amsterdam, weder in bezit te neemen, al ware het
dat zy by een ander bezet, en de Kamer, welke uit twintig leden bestaat, voltallig
zyn mogt. Van der Staaten wege werd hy ook beschonken met een gouden Keten
ter waarde van 1000 guldens, en eenen sraayen Eerepenning, met belofte, dat zyne
goede diensten niet onbeloond zouden blyven.
De Heer REINST, voorzien met eene Commissie, door den Prinse Maurits getekend,
en met schriftlyke orders, opgesteld door de Kamer van Zeventienen, en bevestigd
door Hun Hoog Mogende, voor wien hy ook den gewoonen eed hadt afgelegd,
vertrok den 2 July des gemelden Jaars, uit Texel met eene aenzienlyke Vloot, en
ankerde te zyner tyd by de Eilanden van Caap Verd, Annobon en Comorra, alwaar
hy zich voor eenen maatigen prys met een grooten overvloed van ververssingen
voorzag.
Na een maand vertoevens in de haven van Comorra, begaf zich de Hollandsche
Vloote naar den mond van de Roode zee: tot hier toe waren derzelver havens niet
bezogt door Hollandsche Schepen: waarom men den Capitein van het Schip Nassau,
Pieter van den Broek, beval, om met de waardigheid van Capitein Major, verder op
te zeilen, en onderzoek doen, naar den aart des Koophandels en der Havens,
mitsgaders de voordeelen, die men daar zou kunnen behaalen. Hy bezogt Aden,
Chihiri, en Cutsini of Kissen, en liet Factoren op de beide eerste plaatzen, zo dat
men Reinst moet heschouwen, als den Stichter van den Nederlandschen Koophandel
op de Roode zee.
De Generaal hadt ondertusschen zyne reis ververderd naar Java, en werd te
Bantam plechtiglyk ingehuldigd, door zynen Voorzaat Pieter Both, op den 20
December 1614. Hy begaf zich hier op na Jacatia, en sloot met den Koning dier
plaats een nieuw verbond, en ging noch in diezelfde maand, aan 't hoofd eener
Vloote van elf Schepen, op reis na Banda, om de Inwooners van dat Eiland, die de
Maatschappy reeds meermaalen beledigd hadden, te ruchtigen. Terwyl hy zich noch
voor Jacatra ten anker bevondt, verscheen aldaar van den Broek, die met zyn Schip
uit de Roode zee te rug keerde, en aldaar in 't bevorderen des Koophandels, naar
genoegen, was geslaagd; thans kreeg hy order van den Generaal om het Eiland
Bonton op te zoeken, en aldaar een nieuw Comptoir te stichten. Deezen last volbragt
hebbende, kwam hy, op den 6 April 1615, voor Amboina ten anker, en voegde zich,
twee dagen laater, by den Generaal Reinst, die zich met zyn elf Schepen naar de
Eilanden van Banda had begeeven, en thans onder 't Fort Nassau op 't eiland Neira
voor anker lag.
Terwyl de Generaal op Amboina was, deedt hy van daar de Engelschen verhuizen,
welke zich daar zogten te vestigen, en met wien de Eilanders reeds begonnen te
handelen, niet tegenstaan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

402
de zy een verbond met de Hollanders hadden geslooten, volgens welk zy denzelven
den vryen handel in kruidnagelen, met uitsluiting van alle andere Volken, hadden
afgestaan.
Op den dag van 't vertrek des Heeren Reinst van Amboina brak de Bandasche
vuurspuwende berg Gounong Api los met eene groote hevigheid; reeds zestien
jaaren lang hadt het vuur gesmeuld; maar woedde thans boven maate, met het
opwerpen van ongewoon zwaare steenen en stroomen van assche. Het Fort Nassau
wierdt zodanig van deeze verbrande stoffen overstelpt, dat het geschut, onder de
puin begraaven, langen tyd onbruikbaar blees. In 't midden van eenen hevigen
oorlog, die thans, van den kant der Bandanen, met zo veel geweld als immer werdt
gevoerd, zou dit toeval van eene zeer noodlottige uitkomst voor de bezetting hebben
kunnen zyn, indien zy niet zulk een onverwagten bystand, door de komst des Heeren
Reinst, hadt gekreegen.
Op den 14 May zondt de Gouverneur de Schepen Nassau, Eölus, Neptunus en
de Morgenster, met twee fregatten, een bark, en twee gewapende sloepen om de
Bandasche vesting Pulo Ay te veroveren. Het krygsvolk stond onder bevel van
Adriaan van der Dusen, ten getale van 900 man. Het anker was naauwlyks geworpen,
of men trad aan land, en veroverde ras de vyandlyke verschanssingen: toen werd
het bolwerk aan de Rivier aangetast, en, niettegenstaande eenen hardnekkigen
tegenstand, met den degen in de vuist, na verloop van een half uur, gewoonen. De
Japansche hulpbenden der Maatschappye waren de eersten, die 't Vaandel op de
vyandlyke wallen plantten, 't geen hen zodanig verschrikte, dat zy de plaats
overgaven, en zich met eene verhaaste vlucht verschoolen in het gebergte.
Dit eerste voordeel eindigde ondertusschen in een zwaar verlies: want de
Overwinnaars, afgemat door de heevigheid des Aanvals, en de vlugtende vyanden
weinig achtende, waren niet genoegzaam op hun hoede. Ras bespeurden dit de
verdreevenen, welke daar op in grooe stike van de landzyde te rug keerden. Aan
deezen kant der Fortresse, die alleen met een muur van den zeekant was
afgescheiden, vonden zy in 't geheel geen wachten, en bezetten dat gedeelte dus
gemaklyk; hier op staken zy den brand in de Pagode, en in de voorraad-huizen,
gevuld met nootmuschaten, rys, nagels en andere droogeryen, en schooten teffens
dapper op de Hollanders, welke byna verstikten door den damp der brandende
stoffen, welken de landwind naar hen toedreef, en ras gedwongen werden de plaats
met schande te verlaaten, op den derden dag na de verovering. De vesting was
door de Hollanders ingenomen, alleen met verlies van 9 dooden en 16 gekwetsten,
maar in hun afwyken hadden zy wel 27 der eersten en 70 der laatsten, terwyl hun
de meeste schade werd toegebragt door twee der hunnen, die tot de Bandaners
waren overgeloopen, en steeds op de Hollanders uit een boom vuurden.
‘Deeze rampspoedige tyding kwam te Neira tefsens, met de
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gekwetsten, 't welk geen klein verdriet by den Generaal Reinst verwekte, die 't zich
te wyten hadt, dat hy deezen aanval niet in Persoon had bestierd, niettegenstaande
hem zulks door van den Broek op 't sterkst was aangeraaden, zelfs met byvoeging,
dat die geene, welke hem zulks afrieden, zyne heimlyke vyanden waren. Voor 't
overige waren de troepen zo afgeschrikt door deeze ongelukkige uitkomst, dat zy,
geduurende dit geheele jaar, tot geene onderneeming van belang konden bewoogen
worden: hetzelve was ook het laatste van 't leeven des Generaals, die op den 27
December te Jacatra aan den rooden loop kwam te sterven.

Historisch Onderzoek over de Speelkaarten. Uit het Fransch ver
taald. Te Utrecht by H.v. Emenes, 1780. Behalven het Voorbericht
95 bladz. in octavo.
Veelal helt men over tot het denkbeeld, dat het thans gebruikelyke Kaartspel
uitgevonden zou zyn, ten gevalle van den Franschen Vorst, Karel den VI, om hem,
in zyne zwaarmoedigheid, waarin hy, in den jaare 1392, gevallen was, eene nieuwe
soort van uitspanning te verleenen. Dan de Heer Bullet, die dit Historisch Onderzoek
in de Fransche taal geschreeven heeft, beweert op vry goeden grond, dat men den
tyd deezer uitvindinge eenige jaaren vroeger hebbe te stelien, en wel onder de
regeering van deszelfs Voorganger en Vader Karel den V, die in 't jaar 1380 overleed.
Hy toont dat 'er reden zyn, die ons tot dat tydstip leiden; en wel byzonder, dat men
uit het verbod van Koning Karel den V, nopens de Lotspelen, benevens die van
behendigheid, onder welken het Kaartspel niet voorkomt, mag afneemen, dat het
zelve diestyds, te weeten in 't jaar 1369, nog niet uitgevonden was. Maar dat het
verbod van Jan den I, Koning van Castiiie, betreffende het Kaartspel, in den jaare
1387, aan de andere zyde uitwyst, dat het Kaartspel toen reeds uit Fraakryk in
Spanje was overgegaan; des het reeds algemeen geworden ware voor het jaar
1392. Nademaal dit nu eenig tydverloop vereischt, en het niet te veel schynt, daarvoor
eene reeks van 10 à 12 jaaren te stellen, zo komt het hem voor, dat men den tyd
der uitvindinge na genoeg moge bepaalen, op omtrent vier of vyf jaaren voor den
dood van Karel den V. - In de ontvouwinge hier van, voorondersteld hebbende, dat
het Kaartspel in Frankryk uitgevonden zy, brengt by verder de bewyzen te berde,
die deeze vooronderstelling wettigen; en gaat dan voorts de schikking en 't inzigt
van 't Kaartspel na; 't welk egter grootlyks in gissingen bestaat; maar ondertusschen
nog al etlyke byzonderheden behelst, die het bovenstaande beweerde begunstigen.
- Het geheele onderwerp, 't is waar, is van geen groot aanbelang; dan egter daar 't
Kaartspel zo algemeen gewor-
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den zy, verdient deszelfs eerste oorsprong nog al eenige naspooring: en men kan
dit Stukje deswegeas, even als men ter uitspanninge speelt, in een uur van
uitspannende oefening, ter naspooringe deezer uitvindinge, met genoegen
doorbladeren.
Wyders behelst de Fransche uitgave van dit Geschrift nog eenige uitleggingen
van Spelen met de Kaart, en daartoe behoorende spreekwyzen; dan de
Nederduitsche Vertaaler heeft dezelven meerendeels agterwege gelaaten, om dat
ze by onze Natie weinig of niet in gebruik zyn; maakende slegts nog eene korte
melding van de spreekwyzen in het onder ons gebruikelyke Piquetten, en het Hombre
Spel. - En 't gewagen hiervan herinnert ons, daar wy van dit Artykel stonden af te
stappen, eene gissende verklaaring, welke de Heer Vertaaler in eene aanmerking
plaatst, raakende de benaaming van Boer, die wy hier te Lande aan den derden
persoon in 't Kaartspel geeven, welke ous te aanneemelyk voorkomt, om ze niet
nog onder 't oog te brengen.
‘Waervan daen, zegt hy, by ons die naem van Boer gekomen is, aen de derde
prent van ieder der vier soorten van kaerten, is my, en ik geloof ook aen elk,
onbekend. Doch dewyl veele menschen dien niet den Boer maer den Boef noemen,
geloof ik dat dit in onze tael de rechte naem is. Volgens den Heer Bullet heeft men,
omtrent de Fransche benaeming Valet, gade te slaen, dat dezelve in de oude
Fransche tael geenen knecht, maer eenen jongen Heer betekende. En hier van
zegt du Cange, in zyn Glossaire des vieux Mots, achter Ville-bardon, op het woord
Valet, dat de derde persoon in de Speelkaerten, die in het Fransch met dien naem
genoemd wordt, niet beteekent eenen knecht, maer den jongen Heer, die de Zoon
is van den Koning en Koningin. Het woord Boef nu betekent eigenlyk in onze taal
een jongetje, en in die betekenis wordt het nog dagelyks door de Duitschers en de
Zwitsers gebruikt.’ [Vergel. Kilianus, op 't woord Boef.]

Het Oor in 't Kabinet, of geheime Zamenspraaken, betreffende den
toestand van Am rika, de oorzaaken van den tegenwoordigen
Oorlog, de staatsinzichten van de Europeaansche Mogentheden
by denzelven; mitsgaders de gevolgen, welke de tegenwoordige
groote gebeurt nissen behoorden uit te leveren tot het welzyn van
het menschelyke geslacht. Uit het Engelsch vertaald. London
printed for J. Bew. In groot octavo 126 bladz.
Eene Nederduitsche vertaaling van 't reeds vroeger gemelde Destin de l' Amerique,
dat den Hollandschen Leezer beter luidt, dan de onlangs aangekondigde Vlaamsche
vertolking. Des men 't met meer genoegen kunne doorbladeren; om na te gaan in
hoe verre de nieuwsgierigheid 'er voldoening in vinde; waarvan wy egter, volgens
(*)
ons voorheen gezegde, den Leezer niet veel kunnen belooven .

(*)

Zie boven, bl. 43 en 176.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
J.D. Michaëlis Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments, met
aanmerkingen voor ongeleerden. In het Nederduitsch overgebragt.
III D. I St. Te Utrecht, by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1780. Behalven
ene Voorreden van 160 bladz. nog 106 bladz. in gr. octavo.
Nadien dit gedeelte begint met den aenvang van Mozes tweede Boek, genaemd
Exodus; dat, behalven het geschiedkundige van het Israëlitische Volk, behelst de
eerste grondlegging der zogenaemde Mozaïsche Wet, welke, in de volgende Boeken
van Israëls Leidsman, verder uitgebreid of nader ontvouwd word; zo plaetst de Heer
de Perponcher ene welgepaste Voorreden voor dit Stuk, rakende dit onderwerp.
Voor de vertaling van 't Boek Genesis gaf ons zyn Ed. een inzicht van het bedoelde
van dat Geschrift, 't welk hem opeidde, ter naspooringe van de opkomst en eerste
vorderingen der menschlyke maetschappye, naer uitwyzen van 't verslag, door
Mozes, van 't vroegere voorgevallen gegeven. Wy hebben die Voorreden met nut
(*)
doorbladerd, dezelve uit dien hoofde aengeprezen ; en vinden ons gedrongen de
tegenwoordige even zo den Lezer ter overdenkinge aen te bevelen; gemerkt ze
daedlyk dient, om ons een geregeld denkbeeld te doen vormen van de Godlyke
Wetgeving, en daerop gevestigde bestiering van Abrahams Zaed, uit den zoone
der belofte lzaäc, na wyze voorafgaende schikkingen, tot een afgezonderd en
gevestigd Volk gemaekt.
Op deze voorafgaende schikkingen slaet ook de Heer de Perponcher in de eerste
plaetze het oog, na enige aenmerkingen over de Wetgeving in 't algemeen, en de
byzondere gezichtspunten, uit welken men deze vier laet-

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letteroeff. VII. Deel. bl. 541-548.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

406
ste boeken van Mozes heeft te beschouwen. Zyn Ed. doet ons opmerken, hoe de
komst van Jacobs Geslacht in Egypte, deszelfs verblyf aldaer, en de lotgevallen der
nakomelingen, zo gunstige als ongunstige, wezenlyk dienden, om aen dit Geslacht
ene Volksopvoeding te geven; en het zelve zulk een Volkscharacter te laten vormen,
als best geschikt was, voor hunne toekomende bestemming van een voor altoos
afgezonderd, verenigd en vastgevestigd Volk. - Hier door, zegt hy, dus voorbereid
zynde, was nu hunne verlossing aenstaende. ‘De belofte aen Abraham, weegens
de vermeenigvuldiging zyner nakomelingschap, gedaen, was nu tot eenen
merkelyken trap vervuld. Die van 't land Kanaän aen dezelve tot eene vaste bezitting
te geeven, was derhalven de eerste, welker vervulling, in 't ontwerp der
Voorzienigheid, volgen moest, om den weg tot die der overigen te baenen: en Israël
moest niet alleen tot een gevestigd gemeenebest, maer ook tot eene geregelde
kerk worden, op dat, uit derzelver schoot, de zeegen aen Abraham, voor 't geheele
menschdom beloofd, eens te voorschyn komen mogt.’ - Na een algemeen beknopt
voorstel van de daertoe gemaekte schikkingen, en de vervulling hier van in de
volheid des tyds; 't welk de oprichting van dit Gemeenebest, niet alleen voor Israël,
maer ook voor 't geheele Menschdom, gewigtig maekt; merkt onze Schryver aen,
dat dit Volk en deze Staet, op zichzelve genomen, mede veel aenzienlyker was,
dan zommigen willen beweeren. ‘Een regt denkbeeld, vervolgt hy, van de ligging
en grenzen van deszelfs land, zou alles wat de bestryders der Heilige Schriften, tot
deszelfs verkleining en versmaeding gezegd hebben, te gelyk met de
tegenwerpingen, teegen de hun zo ongelooflyk voorkomende getallen van deszelfs
inwoonders, ten tyde der Koningen, voorgekomen, of uit den weg geruimd hebben.
Want de Israëlitische grenzen, zo als zy door Mozes bestemd en zynen Volke beloofd
waren, bevatten een zeer uitgestrekt gewest, dat zeer voordeelig geleegen,
grootendeels ook zeer vrugtbaer was, en waervan de landpaelen, door de natuur
zelve aengeweezen, even uit dien hoofde, van de meeste kanten gemaklyk te
verdee-
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digen waeren; terwyl ze het ook tevens den Volke en deszelfs gebieders moeilyk
en ongeraeden maekten, deeze paelen te buiten te treeden, om verdere veroveringen
te doen. Eene dubbele weldaed, door den Wetgeever aen zyn Volk beweezen, wyl
hy daerdoor tevens in deszelfs veiligheid voorzag, en de zo verderflyke zugt tot
veroveringen beteugelde.’ - Ter duidelyker ontvouwinge hiervan geeft de Heer de
Perponcher ene korte beschryving der gesteldheid van dit Gewest, met
nevensgaende aenmerkingen over het regt der Israëliten, om zich dat land toe te
eigenen, en de wyze, op welke zy zich in het zelve gevestigd hebben. - Daeraen
hecht hy voorts ene uitstekende beschryving van 't character van Mozes, welke hier
bovenal in aenmerking komt; als zynde hy de hoofdpersoon, leidsman, stichter, en,
onder Gods bestier, de Wetgever van dit Volk. En hierop laet zyn Ed. dan volgen
ene uitgewerkte benandeling der Godlyke Wetgevinge, en der inrichtinge van Israëls
bestier, zo ten opzichte van het Godsdienstige als Staetkundige, niet alleen met
betrekkinge tot Israël, maer ook ten aenzien van het geheele menschdom, in latere
dagen; naer het tweeledige oogmerk, dat God zich van den beginne voorgesteld
had, met het oprichten van de Israelitische Kerk, en den Staet van dit Volk.
Op de voorstelling van dit alles, dat ons meermaels opleidt, om ons te
verwonderen, over de schoonheid, volmaektheid en wyze mzichten der Mozaïsche
huishoudinge, komt eigenaertig in overweging, hoe de Schryvers des Nieuwen
Vernonds, dit zo zynde, dezelve, als onvolmaekt, ontoereiklyk, ja als lastig en ene
ondraeglyke slaverny kunnen afmaelen? Dan de opheldering dezer bedenkinge is
niet ver te zoeken. ‘Hier, gelyk overal, moeten, (zo als de Heer de Perponcher zeer
wel aenmerkt,) tyd en omstandigheeden in agt genomen worden. Als eene
voorbereiding tot eene volgende huishouding, was de Mozaische inrigting in 't
Godsdienstige, even als in 't burgerlyke, vol wysheid en schoonheid, en in allen
deele volmaekt. Want, in 't eene en andere, was zy volkomen naer den aert,
omstandigheeden en behoeften van 't volk geschikt, voor 't welke zy bestemd was,
terwyl zy ook alle de hoedanigheeden had, die zy als
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voorbereiding hebben moest. Maer zo ras de tyd dier huishouding, die zy moest
voorbereiden, was gekomen, moest zy, als eene enkele voorbereiding zynde, een
einde neemen, en wyken voor dat geen 't welk zy voorbereid, en in alle haere
inrigtingen bedoeld had. En schoon als voorbereiding volmaekt, werd zy ook even
als zodanig overtollig, zo ras het voorbereide zelf daer was. Toen moest de schaduw
plaets maeken voor het lichaem. En in vergelyking met het lichaem kon de schaduw
niet anders dan onvolmaekt zyn, en in schoonheid en in waardy by 't zelve te kort
schieten. Desgelyks, de omstandigheeden en behoeften, nu veranderd zynde, moest
het geene, in de voorige omstandigheeden, hoogst wys en allerheilzaemst was
geweest, nu, als even weegens die verandering nutloos geworden, en niets meer
kunnende uitwerken, als eene voortaen overtollige last worden aen een zy
geschoven, hoe noodwendig het te vooren ook geweest mogt zyn. Wie tog zal over
den volwassenen de tugt der kindsche jaeren nog blyven uitoeffenen; ofschoon
deeze laetste, die omtrent den volwassenen zeekerlyk dwaes zou zyn, omtrent het
kind ten hoogsten wys en noodzaeklyk was?’
Hier benevens maekt zyn Ed. nog twee aenmerkingen, eer hy deze zyne
beschouwing besluite, met betrekking tot de Mozaïsche Wetten. De eerste is, dat
men in de schriften van Mozes geen aeneengeschakeld en volledig samenstel van
Wetten zoeken moet; zo om dat Mozes zyne boeken eigenlyk als geschiedboeken
schreef; als om dat hy meermaels een oud regt, op gewoonte en herkomen gegrond,
een jus consuetudinarium, vooronderstelt, bevestigt, verklaert, verbetert of ook wel
afschaft. En de tweede is, dat Mozes burgerlyke wetten niet volstrekt onveranderlyk
waren; dat ze ook niet wel konden zyn, gemerkt de veranderende omstandigheden
aen welken de Joodsche Staet onderhevig was. - Ten laetste voegt hy hier nog by,
een kort bericht van den staet der waereld, in 't tydperk der Mozaïsche
Geschiedenissen, ter aenduidinge van den voortgang der bevolkinge des
Aerdbodems. Zyn Ed. houdt zich in dezen, ten aenzien der bepalinge van dit tydperk,
aen die der Engelsche Schryveren over de algemene Historie;
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volgens welken Jozephs dood, waermede Genesis eindigt, valt op 't jaer der waereld
2369, na den Zondvloed 713, vóór Christus geboorte 1635; en de dood van Mozes
op de jaren 2553, 897 en 1451, dier zelfde tydrekeningen; des de geheele inhoud
van Mozes vier laetste boeken tusschen deze jaertallen bepaeld zy. - Wy hebben
deze Voorreden te opmerkelyk gevonden, om 'er niet wat breeder van te gewagen;
en zullen daerom het mededeelen van een of ander voorbeeld uit de overzetting
zelve uitstellen, tot een volgend Stuk van dit Werk; waervan het voor tegenwoordig
genoeg zy te zeggen, dat deszelfs achtervolgende uitvoering aen al het voorgaende
evenaert, en dus van een bestendig nut zy.

De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments. Door Ph. Doddridge,
Dr. en Pr. der H. Godgel. te Northampton. Uit het Engelsch in 't
Neêrlandsch overgezet. Vyfde Deel, Eerste Stuk. Te Amsteldam
by P. Meijer 1780. Behalven den opgegeven Inhoud 169 bladz. in
gr. octavo.
In dit eerste Stuk des vyfden Deels is vervat ene volledige uitbreidende verklaring
van des Apostels geheelen Brief aen de Gemeente van Galatie; welke ons op nieuw
verscheiden aenmerkenswaerdige naspooringen van den Eerwaerden Doddridge,
betreffende den bepaelden zin van 's Apostels voorstellingen, onder 't oog brengt.
's Mans gedagten over den zinspelenden leertrant, Gal. IV. 21-30, zy hiervan ten
voorbeelde. Dezelvekomt voor als ene opheldering van 't geen Paulus, Gal. IV. 1-7,
geschreven had, nopens het voordeel der Euangelische Bedeelinge; 't welk de
Galatiërs niet behoorlyk in agt namen, volgens vers 8-20; dat den Apostel te meer
beweegt, om dit onderwerp nogmaels op ene andere wyze voor te dragen; en wel,
door middel ener zinspelinge, ontleend van de twee zoonen van Abraham, uit Hagar
en Sarah; welk voorstel de Hoogleeraer indezervoege uitbreid.
‘Ik hebbe reeds veel gezegd, om u af te trekken van alle verdere gedachten op
onderwerping aan de Mosaïsche Wet; maer, zoo gy 'er nog steeds eenige neiging
toe hebt, zegt my, dan, gy die begeerig zyt onder de Wet te
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wezen, hoort gy, en erinnert gy het gezegde, in het boek van de Wet zelve, niet,
daer dit zoo dikwils in uwe Vergaderingen geleezen wordt? Daer is een plaets zelfs
in het eerste Boek van dien gewyden Bundel, die zeer geschikt is, om u ter
onderrichtinge te dienen, zoo gy 'er met aandacht inziet.
(*)
Want het staet daer geschreven , dat Abraham, de groote Aertsvader, in wiens
afkomst veelen zoo gaern roemen, twee zoonen had, die, schoon ze gelyke
betrekking tot hem hadden, geenzins gelyk stonden ten aenzien der zegeningen,
die zy beërven zouden; den eenen van deze had hy by eene Dienstmaegd, Hagar,
en den anderen by Sarah, eene vrye Vrouw, wier naem eene Meestres of Vorstin
betekent, en te recht uitgelegd kan worden, als duidende niet alleen vryheit maer
ook gezach aen.
Maer daer was een groot verschiltusschen hen; want hy, [die geboren was] uit
Hagar de Dienstmaegd, te weten Ismaël, was alleen naer den vleesche geboren,
en volgens den gemeenen loop der natuur voortgebracht, zonder eenige byzondere
belofte van GOD, of eenige ongemeene tusschenkomst zyner Magt en
VOORZIENIGHEIT; hy daerentegen, [die geboren was] uit Sarah, de vrye vrouw,
namelyk Isaäk, [werd geboren] uit kracht der belofte, toen zyne Ouders volgens den
loop der natuur, volstrekt onbekwaem waren, om een kind voort te brengen; en op
dezen waren de byzondere zegeningen der Godlyke beloften bepaeld.
Nu dan, ik zal u een Euangelisch gebruik leeren maken van deze aenmerklyke
en geheimzinnige gebeurdtenis, welke veele saemenloopende omstandigheden
behelst, zo zeer gelykaertig met het geen wy nu ten aenzien van den Joodschen
en Christelyken Godsdienst, en de belyders van beide, aenmerkten, dat ik niet kan
nalaten dezelve aan u voor te dragen als dingen, die met nut zinnebeeldig
(†)
overgebracht konnen worden . Want deze beide vrouwen [Hagar en Sarah] zyn,
dat is, mogen te recht

(*)
(†)

‘Gen. XVI. 15. en XXII. 2, 3.’
‘In 't Engelsch staet may be allegorized, 't welk ik, by gebrek van een goed Nederduitsch
woord, dat in ééns de meening zoo wel uitdrukt, meende te moeten vertalen, zinnebeeldig
overgebracht kunnen worden.’
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aengemerkt worden, als verbeeldende, de twee beroemde Verbonden, of de twee
bedeelingen van Wet en Euangelie, wier beloop zoo zeer verschillende is. Het eene,
't welk van den berg Sinaï overgeleverd werd, is dat, 't welk deszelfs kinderen
voortbrengt tot dienstbaerheit, dit is Hagar, wier dienstbaere staet en omstandigheden
aengemerkt konnen worden, als een zinnebeeld dier minder vrye Bedeelinge.
(*)
Deze Hagar, zegge ik , wier naem eene Rosse betekent, is eene afbeelding van
die geene, die onder de Wet zyn, welke van den berg Sinaï in Arabiën gegeven
werd, in welks woestynen de Hagarenen, die van Ishmaël afstammen, verblyf
gekregen hebben; en dit beantwoordt in de Gelykenis aen den staet van het
tegenwoordig Jerusalem, dat met haere kinderen in een staat van dienstbaarheit
is, in onderwerping staende aen zo veele Plegtige waernemingen, en onder het
vonnis der wrake op het begaen der minste moedwillige overtreding, 't welk de
grootste kracht heeft, om een laege en slaefsche vreze te verwekken.
Maer het Jerusalem hier boven, of die Hemelsche Maetschappy, waertoe allen,
die gelooven, zoo Jooden als Heidenen, gekomen zyn, vereenigd zynde onder de
nieuwe en betere Bedeeling van het Euangelie-Verbond, is de vrye vrouw,
beantwoordende aen Sarah, uit hoofde van dat verheven karakter en den hoogeren
(†)
stact, tot welke dit ons invoert, en is waerlyk onzer aller Moeder ;

(*)

(†)

‘Deze Hagar zegge ik] Het lidwoordie γαρ kan hier geenzins deszelfs gewoone kracht hebben,
naerdien men den Apostel zeer zou te kort doen, met te onderstellen, dat hy dus wilde
redeneeren, de berg Sinaï is Hagar, - Want deze Hagar is de berg Sinaï. Het moet daerom
hier het zelfde betekenen, als zegge ik, en alleen een inleiding behelzen, ter herhaling van
het denkbeeld, dat de Apostel zoekt in te prenten; gelyk het dikwils elders voorkomt. Vergelykt
Rom. III. 2. en XV. 27.’
‘Jerusalem hier boven, enz.] Sommige hebben gedacht, dat de Apostel hier een bewys oppert,
om de vryheit der Christelyke Kerk te toonen, uit het groote getal haerer bekeerlingen, 't welk
de waerneeming van veele der Mosaïsche Geboden onmogelyk zou gemaekt hebben; maer
die aenduiding, zoo ze bedoeld ware, zou zeer duister geweest zyn. Redelyker is het te
besluiten, dat hy ziet op den vryen aert van 't Christendom, die zig door vergelyking met het
Joodendom zeer gereed opdoet, en het zeer gepast maekt, in de opheldering dezer
zinspelinge, de vrye vrouw, te weten Sarah, aen te merken, als vertonende onder deze edele
gedaente de Kerk van CHRISTUS.’
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waeraen wy alle, als Christenen, behooren, en, uit kracht onzer betrekkinge tot haer,
zyn we niet alleen tegenwoordig in een meer vrye en gelukkige gesteldheid, maer
worden erfgenaemen, even als Isaäk was, van de beloften die GOD aen onzen Vader
Abraham geliefde te doen.
En daer is een plaets in Jesaiah's Voorzegboek, die natuurlyk zoo een gedachte
(*)
inboezemt; want daer is geschreven , met opzicht tot de grootere vryheit en uit-

(*)

‘Want daer is geschreven.] Mr. PEARCE beeft een geleerde en schrandere Verhandeling, (agter
zyne Uitbreiding van den brief aen de Philippensen,) om te bewyzen, dat de Apostel hier
beweert, dat Jesaiah, in de plaets, die hy uit zyn Voorzegboek aenhaelt, de zinnebeeldige
overeenkomst aenwyst, tusschen de Christen-Kerk en Sarah, waerop hy in deze Afdeeling
bouwt. Ingevolge hiervan vertaelt deze Oordeelkundige de woorden Ἄτινά εςιν ἀλληγορουμενα,
welke dingen zinnebeeldig zyn overgebracht; dat is, met 'er daed tot dezen zin gebracht zyn,
door den Propheet; die (gelyk hy zegt) in dit LIVste Hoosdst. 't oog heeft op zekere vrouw,
beroemd, om dat zy na lange onvruchtbaarheit kinderen had gekreegen; om te toonen, dat
iets diergelyks gebeuren zou, na het lyden en de opstanding van den MESSIAH, waervan hy
in het LIIIst. Hoofdst. gesproken had. En aengemerkt hebbende, dat niemand, in het Oude
Verbond gemeld, eigenlyk in zoo een tael aengesproken kon worden, dan Sarah, die, met
opzicht tot kinderen, de eenzaeme genoemd mogt worden, waer tegen Hagar de getrouwde
vrouw en moeder was, acht hy het redelyk, hieruit te besluiten, dat zy door Jesaiah bedoeld
was, gelyk Paulus, volgens zyne gedachten, in dezen Tekst staende houdt. - Maer om niet
stil te staen op het oneigene dat 'er ligt in Hagar, die alleen een dienstmaegd en bywyf was,
de waerdigheid en den naem van de getrouwde vrouw te geven, by tegenstelling van Sarah,
de voornaeme vrouw en ontwyselbaere Meestres van 't Huisgezin, denke ik ook, dat het
verband in Jesaiah duidelyk toont, dat de Profeet zier. op de toekomende bekeering der
Joden, en den aenwas en voorspoed dier gelukkige Natie, na haere langduurende verwerping,
als verre overtreffende, alles, wat zy te voren in haeren gunstigsten staet gekend had, Jes.
LIV. 6, enz. En daerom verkieze ik deze plaets by Paulus te verklaren, als een zinspeling,
liever dan als een bewys; waer door veele zwarigheden en tegenwerpingen weggenemen
worden, waervoor ze anders zeer sterk bloot staat. - Wil iemand beweeren, dat zulke
zinspelingen van weinig gewigt zyn, zoo zy het genoeg daerop te antwoorden, dat deze zeer
in den Joodschen smaek waren, en dat wy ons verzekerd mogen houden, dat de Apostelen
bewaerd werden voor iets in dezelve, dat niet volmaekt overeenstemde met de meening van
den Geest. In één woord, ik stemme geheel overeen met Mr. CHANDLER, dat dit deel van den
Brief niet geschikt was, om den Christelyken Godsdienst te bewyzen, maer den verschillenden
aert van dezen met den Joodschen Godsdienst op te helderen, en te toonen, dat niet alle de
vl eschlyke Afstammelingen van Abraham, maer alleen zyn geestlyk kroost, erfgenaemen
waren, zelfs volgens de gronden, die de Joden zelven zeer gereed zouden toestaen. Ziet
CHANDLER of Miracles, pag. 345, 346. en de Verklaring van Dr. SYKES stemt hier mede overeen.
Vergelykt SYKES over de waerheit van den Christelyken Godsdienst [bl. 261-264 der Vertaling]’
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(*)

gebreidheit der Kerke in de dagen van MESSIAH : Verheugt u, en zyt by uitstek blyde,
gy onvruchtbaere, die een langen tyd niet gedragen hebt; berst uit in lofgezang, en
roept luidkeels van vreugde, gy die geen barensnood hebt; want de kinderen der
eenzaeme, zoodanig is nu uw gelukkige staet, zyn veel meer, dan van haer, die
eenen Man had. De kinderen der Christelyke Kerk, het geestlyk Zaed van de waere
Sarah, zullen, (zoo als de Profeet daer aenduidt) overvloedig veel talryker zyn, dan
die der Joodsche immer waren; en het geen we thans zien van haere uitbreiding
en voorspoed kan ons geloof aenkweeken in haere nog algemeener verspreiding
en helderder glans in de laetere dagen.
‘Wy nu, Broeders! op dat ik het gezegde op ons zelven toepasse, zyn, gelyk Isaäk,
de kinderen van Abraham, niet naer het vleesch, maer, als uit den Geest geboren,
uit kracht der belofte; en dus zyn we Erfgenaemen der zegeningen van het Verbond;
't zy we Joden of Heidenen zyn, ingevolge van ons geloof in CHRISTUS, en zyn met
Hem vereenigd, als het Zaed, waerin verklaerd was, dat alle geslachten der aerde
zouden gezegend worden.
Maer, waerlyk, de Gelykenis houdt nog verder stand in dit opzicht; gelyk toen, hy,
die naer het vleesch geboren was, te weten, Ishmaël, in wiens geboorte niets was

(*)

Jesaiah LIV. 1.
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boven den gemeenen loop der natuur, hem [die] naer den Geest [geboren was,]
uitjouwde, beschimpte en dus vervolgde; [Immers dus deed Ishmaël met dien] Isaäk,
die als een Geestlyk Zaed voortgebracht was, door de byzondere kracht van GODS
wonderdadig alvermogen, juist zoo [is het] nu; de vleeschlyke Joden, die het Zaed
van Abraham zyn naer het Vleesch, mishandelen en vervolgen de Christenen, die
Abrahams Zaed zyn naer den Geest.
Maer wat zegt de Schrift ten hunnen aenzien? De Godspraek strookt met het
(*)
geval, dat wy nu voor ons hebben; want daer volgt : Werpt de Dienstbaere vrouw
en haeren moedwilligen Zoon uit; want de Zoon der Dienstbaere zal niet erven met
Isaäk, den Zoon der vrye vrouwe; 't welk, hoe grievend het ook Abraham toescheen,
toen het door Sarah gezegd werd, nochtans bevestigd is door het vonnis van GOD
zelven, en bevolen dat het moest geschieden. En op gelyke wyze zullen ook de
wederspannige Joden behandeld worden, die, in weerwil van hun geroemde afkomst
van Abraham, uit GODS Kerk en huisgezin uitgeworpen, ja zichtbaer verdreven, en,
als 't ware, door Hem ter deure uitgezet zullen worden, gelyk de schimpende Ishmaël,
om het baldadig handelen der geenen, die GOD voor zyne Verbondskinderen heeft
uitverkoren: en het zal hun niet toegelaten worden, met dezen erfgenaemen te zyn
der belofte.’
Hier op grond dan de Apostel voorts ene vermaning der geloovigen, om standvastig
te zyn, en toe te zien, dat ze, door onderwerping aen de Wet, niet weder onder een
slaefsch juk gebragt worden; het welk hy voorstelt, Hoofdst. IV. 31. en V. 1. De
oordeelkundige Doddridge hecht dus dit eerste Vers nog aen het voorgaende
Hoofdstuk, waermede het zeer duidelyk verknocht is; en daer 't beter voegt, dan
aen 't begin van 't volgende Hoofdstuk.

(*)

Gen. XXI. 10.
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Middelen ter bevestiging en voortplanting van den Christelijken
Godsdienst in Nederlands Indië: voor gedragen door den Eerw.
grooten Kerkenraad der Nederd. Geref. Gemeente, aan de Hooge
Regering te Batavia. Te Haarlem by J. Tydgaat, 1780. In groot
octavo 55 bladz.
Naer uitwyzen van dit Geschrift heeft de Hooge Regering van Batavia, de drie
Verhandelingen, betreffende de bevestiging en voortplanting van den Ch. Godsdienst
in Nederlands Indië, welken door de Hollandsche Maetschappy der Wetenschappen
bekroond zyn, aen den opgenoemden Kerkenraad, ter nadere onderzoekinge,
overgegeven. Uit het verslag, dat dezelve van 't gedane onderzoek verleent, is 't
blykbaer, dat deze Verhandelingen dien Kerkenraad niet zeer voldaen hebben; en
dat ze zelfs in die van den Hoogleeraer Hofstede, welken zy anders ten hoogste
verheffen, geen volkomen genoegen nemen; dat, volgens het hier voorgestelde
grootlyks ontstaet uit des Schryveren gebrek van de noodige kennis der gesteldheid
en omstandigheden der Ingezetenen van die Gewesten. Zulks heeft de Leden van
dat Eerw. Collegie, zich byzonder ophoudende met des Hoogleeraers Verhandeling,
bewoogen, om dit Geschrift te vervaerdigen; waerin ze zich voorstellen te
onderzoeken, ‘1. of, en hoe verre het ontwerp van den Professor bestaanbaar zij,
dan niet? en 2. of men andere en betere, en in dat geval, welke middelen men tot
dat groot en loffelijk werk zou kunnen aanwenden?’ - Nopens het eerste getoond
hebbende, dat ze den Hoogleeraer geen byval kunnen geven, deelen ze hunne
gedachten betreffende het tweede mede; en wel met dit hoognoodzaeklyk
onderscheid; dat ze zich eerst bepalen tot het geen dienen kan, ter bevestiginge
van het reeds geplante Christendom aldaer; en dan voorts handelen, over 't geen
met het beste vooruitzicht in 't werk gesteld zou kunnen worden, ter verdere
voortplantinge van het Christendom in die Gewesten. - Daerbenevens ontvouwen
zy, in enige byvoegzelen, hunne bedenkingen over zommige Stukken, die beter
afzonderlyk voorgedragen, dan in hunne soort van Memorie ingevlogten konden
worden. Te weten; ‘over de middelen, om
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goede Predikanten in genoegzame aantal te krijgen; als mede om de Nederduitsche
Taalkunde en de goede opvoeding te bevorderen; mitsgaders omtrent de Schoolen
en derzelver Opzienderen, en ten laeste betreffende het oprichten van Collegien,
zo hier te Lande als in Indie, ter onderlinge verstandhoudinge.’
Men kan uit al het voorgestelde duidelyk afnemen, dat de Eerw Kerkenraad dit
Stuk met zeer veel oplettendheid heeft gade geslagen: en de manier, op welke zy
hunne gedachten ontvouwen, duid alleszins aen, dat ze 't zelve met yver ter harte
nemen. Hunne voordragt van den staet van den Christelyken Godsdienst, zo verre
dezelve aldaer gevestigd heet, toont zeer klaer, dat 'er geen gering redres noodig
is, zal die niet geheel vervallen, maer krachtig verbeterd worden. En 't geen ze ons
melden wegens de voortplanting van den Godsdienst aldaer doet ons tevens zien,
dat het, zo in dit, als in 't eerste geval, aenkomt op Mannen van Oordeel, die, terwyl
ze een gevestigd deugdzaem Character bezitten, te gelyk met een standvastigen
yver voor de goede zaek bezield zyn. - 'Er ontdekken zich zekerlyk, hoe meer men
't nagaet, vele zwarigheden; intusschen heeft het zyne nuttigheid, dat alles hier te
Lande, en in Indië, wederzyds, overwoogen worde; daer 't strekken kan, om de
handen in een te doen slaen, tot het beramen en in 't werk stellen van zodanige
middelen, op welken men den zegen des Albestierders verwagten mag, ter
bevestiginge en verbreidinge van den waren Christelyken Godsdienst.

Sleutel om het Slange-raadsel Gen. III. te ontbinden. Door J. de
Genghofen. Te Amsterdam, by de Wed. J.v. Seggeren en Zoon,
1780. In quarto 15 bladz.
Deze Sleutel schynt het slot te verdraijen, of 'er zich zelven zo vast in te werken,
dat het Slot niet te openen zy; dat is, met andere woorden gezegd, deze ontbinding
maekt het zogenoemde Slangen-raadsel, hoe duister men 't ook moge beschouwen,
nog duisterer.
Men moet, volgens onzen Autheur, stellen dat de Mensch, geschapen zonder
onderscheid van Geslacht,
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geschikt was tot ene geestige levenswyze zonder aerdsch Voedzel. Dat hy, behalven
het stoflyke Lichaem, en de Ziel, die een Vuurbeginzel is, waerdoor het Vuur des
Godlyken Lichts in den Mensch kan en moet worden ontstooken, bezit een aen- en
ingebooren Natuurof Waereld-Geest, die denkbeelden en gemoedswerkingen heeft,
aen welks goede of kwade heerschappy zeer veel gelegen is. - Zie daer den Sleutel,
met welken onze Schryver het geheim op deze wyze opent.
Die Natuur- of Waereldgeest heeft, door zyne inkruipende ideale voorstellingen,
de Ziel van Heva bekoord, en verwonnen, om door de macht haers vryen Wils het
gebod van God te vergeten, en aen hare dwaze kloekheid, gelyk ook nog dagelyks
gebeurt, gehoor te geven en die toe te stemmen. - Hierop is, door den Vloek, de
Menschlyke geboorte in ene dierlyke veranderd, en dezelve brengt nu niet meer
Menschen voort, met volmaekte Lichaemen, Verstand, Grootte, enz. maer Kinderen,
die zo krachtloos zyn, dat zy, zonder het behulp van Bakers, enz. op den buyk herom
zouden moeten kruypen, zo lange tot het Lichaem zo verre aengegroeid en sterk
geworden zy, dat zy het gaen, enz. ondernemen durven. - Zints dien tyd moesten
zich de Menschen, gelyk andere Dieren, generen met de Vruchten der Aerde. - En
dit zo zynde ‘is het lichtelyk te begrypen, dat Adam en Heva zo te zeggen onsterfelyk
hadden kunnen blyven, als zy maar het Werkende des Natuur-Geests door de
Balsamische Reuk der krachtigste Vruchten, die toen op der Aarde des Paradys
waren, gesterkt, en tot zyn Verbeeterings Werk dier gestalt gevorderd hadden, dat
hy het Stoffelyke hunner Lichaamen door graaden en trappen hadde vergeesteren
kunnen - daar in 't tegendeel door 't genieten van stoflyke Spyzen zulk eene
Vergeestering niet alleen belet, maar de Natuurgeest tevens ook door het toeneemen
van Stoffelykheid is gedwongen geworden, zich van dat, door de alte groote zwaarte
van Stoffelykheid het Opper-Gewicht vattende, Lichaam los te scheuren, en dit in
bederving en verrotting te laaten overgaan.’ - Al wie hierin enige opheldering vindt
mag 'er door opgewekt worden, om het Geschrift zelve te lezen; dan wy raden het
niemand aen, om 'er zynen tyd mede door
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te brengen. - De Lief hebbers van rare Godgeleerde ontvouwingen kunnen dit Stukje
van dezen Schryver plaetzen, by zyne Nieuwe verklaaring van den Antichrist, gemeld
in 't eerste Deel dezer onzer Letteroeseningen, bl. 11-13.

Redevoering op het eerste Eeuwfeest van het Luthersche Diakonie
Weeshuis binnen Amsterdam gevierd. Uitgesprooken door J.H.
Vorstius, Leeraar by de Euangelisch Luthersche Gemeente aldaar.
Te Amsterdam, by J. Strander. Met de bygevoegde Stukken 68
bladz. in quarto.
Tot een gepast onderwerp, by zodanig ene gelegenheid, verkoos de Eerwaerde
Vorstius te handelen over de verheerlyking der voorzorge des Allerhoogsten over
behoeftige Weezen; en wel indiervoege, dat hy zyne Tochoorders in de eerste
plaetze trachte te overtuigen, dat God zich op ene byzondere manier bewyst, een
Vader der Weezen te zyn; en 't 'er voorts op toelegge, om de betaemlykheid en
verplichting, van dezen grooten Vader der Weezen te verheerlyken, aen te dringen.
Zyn Eerwaerde dit stuk bondig uitgevoerd hebbende, met ene welingerigte
overbrenging inzonderheid tot de toenmalige omstandigheden, besluit zyne
Redenvoering met treffende aenspraken, naer ieders stand geschikt. Voorts is 'er
aen deze Redenvoering gehecht, ene aftekening van dit Godshuis, benevens der
Gedenkpenningen, op dit Eeuwfeest gemunt, met derzelver verklaring. Benevens
ene Naemlyst der Heeren Regenten en Vrouwen Regentessen zedert de oprichting
van dit Weeshuis. En eindelyk een kort verhael wegens de viering van dit
honderdjarige Jubilé, dat ter blyde nagedachtenisse strekt.

Papieren, raakende den Eerwaerden Y.v. Hamelsveld, S.S.Th. Dr.
en Predikant, met opzicht tot zyne verzochte demissie als Predikant
te Goes.
Wy hebben dus lange gewagt met enige melding te maken van uitgegeven Papieren,
nopens dit Stuk, in 't denkbeeld, dat 'er nog wel 't een of 't ander voor den
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dag zou komen, dat opmerking verdiende; dan tot nog is zulks niet gebeurd. 'Er is
ons niets voorgekomen, dat den wezenlyken staet des geschils betreft; alles loopt
over byzonderheden, daer de Lezer, zo van de ene als andere zyde, niets aen heeft;
het welk ons beweegt om 'er niet meer van te melden. Veelligt heeft men 'er niets
gewigtiger van te gemoet te zien, en dan is 't der moeite niet waerdig om 'er van te
gewagen; 't Publiek zal 'er, op die wyze, ook niets by verliezen.

Vaticinium Jerem. XXXI. 31-40. illustravit J.v. Hamelsveld, S.S.Th.
Dr. et V.D.M. Trajecti ad Rhenum, apud A.v. Paddenburg et J.v.
Vloten, 1780. Absque praecedd. 92 pp. in octavo maj. f.
Ene aengenamer bezigheid, dan 't lastig geschryf over personele omstandigheden
en gevallen, is het op papier brengen zyner beoefenende gedachten over
Godsdienstige waerheden. Ongetwyfeld heeft de Eerwaerde Hamelsveld dit reeds
ondervonden; en 't zal hem misschien te meer aenzetten, om het eerste, buiten de
hoogste noodzaeklykheid, te vermyden, en zich meer op het laetste toe te leggen.
Wy zien althans in dit Stukje ene proeve van zynen beteren arbeid, die nem meer
tot eer strekt, en anderen nuttiger kan zyn. In 't zelve ontvouwt hy ons zyne
overdenkingen over de Godspraek, Jeremia XXXI. 31-40. Op ene voorafgaende
ontleding, volgt de ophelderende verklaring, en 't laetste gedeelte dient ter
naspooringe en aenwyzinge der vervallinge. - Volgens zyn Eerwaerden behelst dit
Prophetische voorstel de volgende zaken. (1.) GOD zal een nieuw Verbond met het
Israëlitische Volk oprechten. (2.) HY zal hetzelve met verscheiden en voortreflyke
weldaden bedeelen. (3.) Des HEEREN genaderyke gunst zal zich op nieuw
openbaren, en 't Volk zal dezelve omhelzen. (4.) 'Er word beloofd, dat dit Israelitische
Volk op zichzelve, en afgezonderd van andere Volken, bewaerd, en niet volstrekt
verworpen zal worden. Waerby ten laetste (5.) komt, dat deszelfs Hoofdstad
herbouwd, en voor altoos in veiligheid gesteld zal worden. - Rakende nu de vervulling
dezer voorzegginge, dezelve is, naer 't oordeel van onzen
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Uitlegger, te wagten in 't laetste der dagen, met de herstellinge der Jooden in hun
Vaderland, wanneer de volheid der Heidenen ingegaen zal zyn. De Godspraek
naemlyk betreft, zegt by, ‘de Jooden zelven, en voorspelt de laetste toekomende
wederopneming van dat Volk, bestendig als ene afgezonderde Natie bewaerd, in 't
Godlyk Verbond, benevens deszelfs wederbrenging in het Land hunner Voorvaderen,
en de wederopbouwing van Jeruzalem, tot ene Hoofdstad van dat Volk en
Gemenebest, daer ook de ware Godsdienst [te weten niet de Mozaïsche plechtige,
maer de zuivere Christlyke Godsdienst,] deszelfs zetel zal hebben.’ - 't Is bekend
dat dit gevoelen, zo nopens de verwachting van zulk ene herstelling der Jooden in
't algemeen, als betreffende het overbrengen van deze Godspraek tot die gebeurtenis
in 't byzonder, zyne Voor- en Tegenstanders heeft, doch welke zyde men in dit
verschil ook kieze, als men het nog voor een onderwerp van onderzoeking blyft
houden, zal men, 't geen de Eerwaerde Hamelsveld deswegens te berde brengt,
der nadere overdenkinge waerdig vinden. 's Mans Geschrift draegt blyken van Taelen Oordeelkunde, mitsgaders van Bescheidenheid, in 't beoordeelen en wederleggen
van dezulken, die in dit geval van hem verschillen. Uit zyne Opdragt, waerin hy het
thans afgegeven Stukje doet voorkomen, als iets dat hy promulsidis quasi loco
praemittere decrevit, als ene soort van Voorgerecht vooraf heeft willen laten gaen,
vermoeden wy eenigzins, dat zyn Eerwaerde ten oogmerk heeft den Lezer met ene
breedere behandeling van dit onderwerp te onthalen; waerom wy 'er te meer slechts
met korte woorden gewag van gemaekt hebben.
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Hedendaagsche oeffenende Heelkunde, door David van Gesscher,
Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam, Lid van
de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem;
van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen te
Vlissingen; en van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van
Konsten en Weetenschappen. Met Plaaten. Eerste Deel, Eerste
Stuk. Te Amsterdam, by J. Dóll, 1780. In gr. 4to. 236 bladz.
Zo ontegenzeggelyk het aan den eenen kant is, dat goede Leerboeken de geschiktste
en byna de eenigste middelen zyn, ter verkryging van eene gegronde en
Systematique Kennis; zo groote bekwaamheden worden 'er ook, aan den anderen
kant, vereischt, om zodanig een Leerboek op te stellen. - Hier van daan dan ook,
dat, onder het groote aantal van Heelkundige Leerboeken, zo weinige gevonden
worden, die, gegrond op welbewezen, beschouwlyke en ondervindelyke kundigheden,
en waarin de waarheden met de vereischte kortheid, volledigheid, duidelykheid en
orde voorgedragen worden. - Wegens dit gebrek aan zodanige goede Leerboeken
is de Heelkunde meer dan eenige andere Weetenschap te beklaagen, vermits de
dwaalingen in deeze kunst, vooral wat het beoefenende gedeelte derzelve betreft,
regtstreeks eenen nadeeligen invloed op den welstand der menschen hebben, en
de meeste Leerlingen, het behoorlyk onderwys niet kunnende genieten, ook niet in
staat zyn, om waarheid en dwaaling genoegzaam te onderscheiden. - Met reden
hebben, dierhalven, veelen gewenscht na de uitgave van een Werk, waarin de
leerstellingen en de ondervindingen van vroegere en laatere tyden, zonder
vooringenomenheid, noch voor het oude, noch voor het nieuwe, kort, duidelyk,
volledig en in eene juiste orde, ter nedergesteld waren. De Heer van Gesscher, een
Man die reeds lang als een ervaaren en oordeelkundig Heelmeester bekend is,
heeft deezen gewigtigen taak op zig genoomen, en reeds het Eerste Deel, Eerste
Stuk, daarvan uitgegeven. - Dit Stuk handelt over de volgende vier Leerstukken.
Voor eerst, over de Wonden; ten tweeden, over de Zweeren; ten derden over de
Gezwellen; ten vierden, over de Verzak-
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kinge. Ieder deezer Leerstukken is, by wyze eener Verhandeling, in byzondere
Hoofddeelen verdeeld. In de eerste Verhandeling, over de Wonden, handelt de
Autheur in het Eerste Hoofddeel, over de Wonden in het algemeen: in het tweede,
over de Wonden in 't byzonder, voor zo verre ze in byzondere deelen van ons
ligchaam plaats hebben. Het tweede Leerstuk, over de Zweeren, word op gelyke
wyze afgehandeld. Het derde Leerstuk, over de Gezwellen, is in drie Hoofddeelen
gesplitst. Het eerste handelt, over de Gezwellen in het algemeen: het tweede, over
de haastige Gezwellen, en het derde over de langduurige. Ieder deezer zoorten van
Gezwellen zyn wederom in onderscheiden klassen verdeeld. Van de haastige
Gezwellen worden vier klassen opgegeeven: naamentlyk de ontsteeking; de Roos;
de Etter-Gezwellen, en de Verstervingen. - Van de langduurige Gezwellen worden
vyftien Klassen opgegeven, waarvan ieder wederom in byzondere verdeeld word.
Het vierde Leerstuk, over de Uitzakkingen, handelt voor eerst, over de uitzakkinge
in het algemeen, ten tweeden, over de eigentlyke dus genoemde uitzakkinge, des
Endeldarms, der Scheede, en der Lyfmoeder, en eindelyk, ten derden, over de
Breuken. Alle deeze onderwerpen worden, in dit Stuk, met die des Heeren van
Gesscher's eigen nauwkeurigheid behandeld. De kenmerken van de byzondere
gebreken, de toevallen die dezelve vergezellen, en de wyze van dezelve te
behandelen, is alles zo duidelyk, zo eenvoudig, en in de natuur gegrond, door den
Autheur opgegeven, dat zelfs de beoeffenaaren der Heelkunst niet weinig voordeel
daaruit kunnen trekken. De Opdragt van dit Stuk is aan de Heeren BONN, HOVIUS,
OOSTERDYK en TIMMER, Stads Apotheker te Amsterdam.

Verhandeling over het nut van den groei der Boomen en Planten
tot zuivering der Lugt. Door J.R. Deiman, M.D. en A. Paets van
Troostwyk, Leden van het Provinciale Utrechtsche Genoodschap.
Te Amsterdam, by Pieter Hayman, 1780. In gr. 8vo. 133 bladz.
De vraag, door het Provinciale Utrechtsche Genootschap uitgeschreeven: wat heeft
men te denken, aan-
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gaande het planten van Boomen, binnen en rondom de Steden? Is dit voordeelig
of nadeelig voor de gezondheid der Menschen? Word de lugt, door derzelver
uitwaasemingen, gezuiverd of besmet? En welk soort van Boomen is meest, of
minst, voordeelig of naadeelig? kwam ons zo gewichtig voor, dat wy niet weinig na
een Antwoord op dezelve verlangd hebben. De uitspraak van het bovengenoemde
Genootschap by haar jongstleden Programma van 26 April 1780, scheen
ondertusschen onze nieuwsgierigheid nog verder uit te stellen, door dien dit
Genootschap, niettegenstaande (volgens het genoemde Programma) voldaan, ten
opzigt van het Eerste Deel der vraage, door het Antwoord onder de Zinspreuk:
Observer la nature, et suiver la route, qu'elle, vous trace, echter uit hoofde dat
hetzelve verlangde, in dit Antwoord, meerdere proeven met Boomen gedaan, uit
welke vergelyking men met eenigen grond van zekerheid konde opmaaken, welke
Boomen best geschikt waren ter verbetering van de lugt, deeze vraage op nieuws
heeft voorgesteld om voor den eersten December, 1782, beantwoord te worden;
met aanbod van den dubbelden Eerenprys. - Dan daar de Heeren Deiman en van
Troostwyk, Schryvers van het bovengenoemde Antwoord, begrypende de nieuwheid
van dit onderwerp, en den al te uitgestrekten tyd eer zodanig iets aan het algemeen
wierd medegedeeld, op de edelmoedigste wyze hebben kunnen besluiten, van den
dubbelden Eerenprys, waartoe zy zo veel uitzigt scheenen te hebben, af te zien,
en hun antwoord onder den hier bovenstaanden tytel van Verhandeling, enz. zelfs
door den druk gemeen te maaken, zo zien wy ons verlangen niet verder uitgesteld.
Wanneer men de voorgestelde Vraage wat dieper inziet, dan valt het terstond in
't oog dat het eerste Lid verre weg het gewigtigste is, en vermits dit gedeelte, zo
verre het ons toeschynt, zeer volledig is beantwoord, en met een menigte beslissende
proeven opgehelderd, zo twyfelen wy geenzints, of deeze Verhandeling zal niet
alleen de goedkeuring van alle Natuuronderzoekers wegdraagen, maar ook den
weg baanen, tot nog zeer gewigtige ontdekkingen, omtrent dit gedeelte der
Natuurkunde.
Wy zullen, zo verre het ons bestek toelaat, het volgende gewigtige daaruit
mededeelen.
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De beroemde Heer Priestley was de eerste die waarnam, dat de Planten, in plaats
van, gelyk de Dieren, in afgeslooten lugt om te komen, integendeel zeer wel bleeven
leeven; - dat de lugt, welke, door het branden van een kaars, ademhaaling en
verrotting bedorven; en welke dus zeer nadeelig voor de Dieren was, door de planten
gezuiverd, en tot het dierlyk leeven wederom bekwaam gemaakt wierd. - Dan de
Schryvers dezer Verhandeling hebben dit onderwerp nog verder nagespeurd: na
vooraf getoond te hebben, dat het alleen het Phlogiston is, 't welk, door
bovengenoemde bewerking, 't vuur, de ademhaaling, verrotting, enz. aan de Lugt
word medegedeeld, terwyl hierdoor de vaste lugt, van de gemeene lugt, word
afgescheiden, gaan zy voorts over, om te bepaalen, wat 'er eigentlyk by den groei
der Boomen en Planten plaats heeft, en bewyzen, door een aantal fraai uitgedagte
proefneemingen, dat 'er wel tot den groei der Planten vereischt word, dat zy het
Phlogiston kunnen bekomen; dog dat zy dit Phlogiston niet kunnen na zig neemen,
ten zy ze ook in de gelegenheid zyn, om vaste lugt te kunnen mededeelen, zo dat,
schoon de Planten in de gelegenheid zyn van het Phlogiston te kunnen opneemen,
egter niet om vaste lugt kwyt te raaken; en zo ook, wanneer zy dit laatste kunnen
doen, en het eerste niet kunnen verrigten, zy in beide gevallen omkomen. - En
eindelyk gaan de Schryvers over, om aan te toonen, welke uitwerking de Boomen
en Planten op de bedorven lugt hebben; namentlyk, dat zy alleen maar in die gevallen
de schadelyke lugt herstellen, wanneer zy, die by hun ontwikkeld wordende vaste
lugt, aan de lugt of eenige andere zelfstandigheid kunnen mededeelen, - als ook
dat het herstel der bedorven lugt in veel minder tyds geschied, naar maate 'er meer
vaste lugt by de Boomen of Planten word los gemaakt. - De gevolgtrekkingen, welke
uit dit alles worden afgeleid, zyn voor den Natuuronderzoeker zeer gewigtig, en op
de juiste wyze ingericht, om aan ieder point van het eerste lid der Vraage te
beantwoorden. - Voor dat wy van deeze Verhandeling afstappen, moeten wy nog
met één woord aanmerken, dat de wyze, op welke de Schryvers het tweede lid der
Vraage behandeld hebben, hun Ed. niet alleen eere aandoet; maar ook een
doorslaand bewys is, met welke omzichtigheid zy
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hunne proefneemingen gedaan hebben. De zwaarigheden, welke opgegeven worden,
waarom men geensints uit proefneemingen, omtrent de meest voordeeligste Boomen,
kan besluiten, en de redenen, waarom het misschien beter was, meerdere soorten
van Boomen rondom de Steden te plaatzen, zyn der overweeging dubbel waardig.

Uitgeleezene Verhandelingen over de Wysgeerte en Fraaie Letteren,
getrokken uit de Werken der Koninglyke Akademie der
Weetenschappen te Berlyn, en uit het Fransch vertaald. Eerste
Deel. Met byvoegzels vermeerdert, door J. Fr. Hennert. Hoogl. in
de Wysgeerte en Wiskunde en Lid van verscheiden geleerde
Maatschappyen. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg en J.v. Vloten,
1780. Behalven de Voorrede 420 bladz. in gr. octavo.
Gemerkt de Hoogleeraar niet voorheeft alle de Verhandelingen, welken de Koninglyke
Akademie der Weetenschappen te Berlyn gemeen gemaakt heeft, in 't Nederduitsch
over te laaten brengen, zo benoemt hy deze zyne Verzameling met den naam van
Uitgeleezene Verhandelingen, en geeft ons in zyne Voorreden een verslag van zyn
bedoelde. Hy bepaalt zig, zegt hy, byzonder tot zodanige Verhandelingen, welker
onderwerpen gewigtig zyn, en niet enkel tot de speculative Wysgeerte behooren:
ook is zyn voorneemen, de Verhandelingen over zulke stoffen agterwege te laaten,
waarover bykans niet meer getwist wordt, en welken genoeg bearbeid zyn. Voorts
verkiest zyn Ed. uit die Verhandelingen, welken tot de fraaie Letteren behooren,
alleen de zodanigen, die tot de Wysgeerte eene nadere betrekking hebben; met ter
zyde stellinge van de Historische, Critische en Taalkundige Stukken: sluitende
wyders ook van deeze zyne Verzameling uit, alle zulke stukken, die reeds in 't
Nederduitsch overgezet zyn. Ter vertolkinge der Verhandelingen, welken naar dit
plan uitgekoozen zyn, bedient de Hoogleeraar zig van den arbeid van eenigen zyner
Leerlingen. Eene oefening, die hy niet ten onregte als nuttig aanpryst, daar dezelve
strekt, zo ter bevorderinge van kundigheden, als ter beschaavinge van 't uitoefenen
van 't verstandlyk
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vermogen, en veel toebrengt, tot het verkrygen eener vaardigheid van zyne eigen
gedagten in eene goede orde op het papier te brengen: waarby in dit geval nog
komt, dat deeze bezigheid den Hoogleeraar en den Leerlingen, by het overzien der
vertaalingen, te meer stoffe verschaft, om elkander, over de behandelde
onderwerpen, in 't vriendlyke te onderhouden. Eindelyk staat ons, nopens dit plan,
nog te melden, dat des Hoogleeraars oogmerk niet slegts is, deeze dus vertaalde
Verhandelingen in 't Nederduitsch het licht te doen zien: zyn Ed. stelt zig
daarbenevens voor, dezelven min of meer met eenigen van zyne eigen aanmerkingen
over de behandelde onderwerpen vergezeld te doen gaan, ten einde het zyne toe
te brengen ter ophelderinge van deeze en geene stukken of byzonderheden. Ook
staat hy, by manier van byvoegzelen, gebruik te maaken, van laatere Verhandelingen,
waar in het overwoogen onderwerp geschikter uitgevoerd, of uit een ander oogpunt
beschouwd is; als mede van zodanige stukken, waerin zig eene overeenkomst
tusschen den Berlynschen Wysgeer en een ander schrander Vernuft opdoet.
Een plan van die natuur is zeker zeer wel geschikt, om ons in onze taal eene
reeks van leerzaame Verhandelingen, over weezenlyk gewigtige onderwerpen, aan
de hand te geeven; en den Leezer, zo door de Verhandelingen zelven, als door de
nevensgaande aanmerkingen en byvoegzels, ter nadere overdenkinge van dezelven
op te leiden. 't Komt 'er nu maar op aan, of de Hoogleeraar Hennert het zelve op
zodanig eene wyze zal uitvoeren, dat het daadlyk hier toe bevorderlyk zal weezen.
Zyn Ed. staat gewis gemeenlyk meer bekend als Wiskundige dan als Wysgeer:
doch, zo dit eenige bedenkelykheid mogte veroorzaaken, men neeme de proeve
hier van in 't doorbladeren van dit eerste Deel; en men zal, zo wy vertrouwen, hem
den naam van een oordeelkundig Wysgeer niet weigeren; schoon hy betoone geen
hoogagting te voeden voor de sterk afgetrokken Wysgeerte, en meer op te hebben,
met de gemeenzaame Wysgeerte, die haare navorschingen ter toetze van het
gemeen menschen verstand en der ondervindinge brengt. En als zodanig een
Wysgeer verleent ons zyn Ed. in dit eerste Deel genoegzaame proeven, om ons
eene gunstige verwagting van zynen volgenden arbeid, zo in de keuze
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der Verhandelingen, als in het opstellen der bygevoegde Stukken, in te boezemen.
Verre het grootste gedeelte van het thans afgegeeven betreft het Spinosismus,
(waarvan terstond nader;) en voorts behelst het twee Verhandelingen. Eene van
den Heer Koestner, over den oorsprong van het Vergenoegen; waarin het gevoelen
van Cartesius, dat het zelve altoos uit de bevinding van onze volmaaktheid zynen
oorsprong neemt, gestaafd wordt. En eene van den Heer Formey over het Geweeten.
(*)
By deeze twee Verhandelingen komen nog, met betrekking tot de eerstgemelde ,
eenige Aanmerkingen van den Hoogleeraar Hennert, omtrent de overeenkomst der
verklaaringen van Cartesius, Du Bos, de Poully, Sulzer en Home, nopens den
oorsprong van het vergenoegen en de aangenaame aandoeningen. In deeze
aanmerkingen bedoelt hy te toonen, dat de gedagten dier strydigschynende
Wysgeeren zig zeer wel laaten vereenigen; en dit doet hem, uit derzelver stelling,
een stelzel vervaardigen, welks deelen gevoeglyk in elkander sluiten, en in één
middelpunt zamenloopen: welk stelzel hy aldus voordraagt.
‘De mensch heeft behoeften, welken hij voldoen moet, wil hij zich niet verveelen,
(Du Bos;) aangezet door bewustheid van zijne volmaektheden, (Cartesius,) kan hij
zijne behoeftens voldoen, door eene gemaatigde inspanning zijner vermogens, (de
Poully;) wanneer hij eenen noch te sterken noch te traagen voortgang der gedagten
houden kan, (Home,) dan wordt zijne natuurlyke neiging tot werkzaamheid,
overeenkomstig de oorspronglijke kragt der ziele, bekwaam om denkbeelden te
vormen, onderhouden, (Sulzer.) Zie daar eene beschrijving van de gesteldheid der
ziele, waardoor ze voor het vergenoegen vatbaar worden kan.’
Wat wyders het bygebragte nopens het Spinosismus aangaat, dat, als boven
gezegd is, in deezen het grootste gedeelte uitmaakt, men ontmoet hier deswegens

(*)

Nadien de Hoogleeraar vervolgens gelegenheid zal hebben, om over het Geweeten te
handelen, zo heeft hy voor tegenwoordig by de andere opgenoemde Verhandelingen geene
nadere bedenkingen gevoegd.
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twee Verhandelingen van den Heer de Jariges, strekkende ter verklaaringe van het
Leerstelzel van Spinoza; by welke die Heer nog eene derde gevoegd zou hebben,
zo hy niet door gewigtiger Staatsbezigheden te zeer belemmerd ware geworden. Voor deeze Verhandelingen heeft de Hoogleeraar Hennert, (behalven eene korte
leevensschets van den Heer de Jariges,) geplaatst, eene ontvouwing van den aart
der Wysgeerte van Spinoza, zo als hem dezelve, na een oplettend onderzoek, is
voorgekomen; dat hem aanleiding geeft, om, in 't voorbygaan, het gevaarlyke
misbruik der Ontologie, en der bewyzen a priori, te doen opmerken. - Hier benevens
deelt hy ons, op ieder Verhandeling van den Heer de Jariges, zyne bedenkingen,
raakende de daarin behandelde onderwerpen, mede; en geeft ons voorts eene
Verhandeling van zyn eigen opstel, over de Wysgeerte van Spinoza, welke hy zig
voorstelt in derzelver merkwaardigste deelen en zamenhang te beschouwen. En
aan deeze Verhandeling hegt hy ten laatste nog eene vergelyking van het
Spinosismus met de gevoelens van Mallebranche, Berkeley, en der Kabbalistische
Wysgeeren; welke hem tot het denkbeeld brengt, dat 'er tusschen het Spinosismus
en de Kabbala genoegzaam geene overeenkomst zy, maar dat Spinoza,
Mallebranche en Berkeley, in de voornaamste hoofdzaaken, grootlyks overeenkomen;
dat hem in 't slot aanleiding geeft, om de navorsching der Wysgeeren over den aart
der scheppinge, als buiten hun bereik, te wraaken.
De Hoogleeraar heeft dit onderwerp wat uitvoeriger behandeld, om dat hy, zig
zedert eenigen tyd met het Spinosismus bezig gehouden hebbende, geleid is, om
'er gansch andere gedagten van te vormen, dan men gewoonlyk doet. Spinoza is
in zyne oogen geen Pantheïst, maar een Ideälist, en wel zodanig een, die het
Ideälismus tot den hoogsten trap gebragt heeft. In de ontdekking hier van vindt de
Hoogleeraar den sleutel ter duidelyker en bondiger verklaaringe van het Wysgeerig
Samenstel van Spinoza: eene verklaaring, welker onderzoek wy voorts den
leergierigen aanbeveelen, daar ons derzelver ontvouwing te breed zou doen
uitweiden. Liever zullen wy onzen Leezeren nog een staal van des Hoogleeraars
redeneertrant tegen Spinoza onder 't oog brengen; en wel bepaaldlyk met opzigt
tot de Godlyke
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eindoorzaaken, of bedoelingen, (causoe finales,) omtrent de schikking en de orde
der schepzelen; welken Spinoza slegts voor menschlyke verdichtzels en
vooroordeelen houdt.
‘Hij meent, naamlijk, zegt de Hoogleeraar, den oorsprong van die vooroordeelen,
waarom wij gelooven, dat God alles naar zekere oogmerken bestiert, dat alles om
den mensch geschapen is, en de mensch om God te vereeren, gevonden te hebben
in de begeerte, welke de mensch tot het nuttige heeft; dierhalve handelen wij naar
oogmerken, bedoelende het nuttige. Wijl wij ondervinden dat 'er veele middelen en
wegen zijn, om onze oogmerken te bereiken, dat is om het nuttige te verschaffen,
gelijk het oog dient om te zien, de zon om ons te verlichten; zoo zijn wij geneegen
deeze wijze van denken insgelijks aan het Opperweezen toe te schrijven; vermits
wij de middelen, tot ons welzijn strekkende, reeds bereid vinden, en tevens
bemerken, dat dezelve niet door kunst of door magt voortgebragt zijn, zoo erkennen
wij God voor derzelver oorzaak. - Voortreffelijke Spinoza! gij spreekt de taal van
gezond menschen verstand, maar nu gij deeze verlaat, en in metaphijsische
spitsvinnigheden u zelven verliest, raakt gij aan 't hollen. - Alles bestaat door de
noodzaakelijkheid der natuur. Handelde God naar oogmerken, zo was God niet de
eerste oorzaak van de Schepzelen; zijne magt was flegts een gevolg of uitwerkzel,
in het oogmerk, als in deszelfs oorzaak gegrond; dus was God niet de eerste oorzaak,
maar eene afhankelijke of laatere oorzaak. Een gewrocht, dat onmiddelijk door
deszelfs werkmeester wordt voortgebragt, is volmaakter dan 't geene, door tusschen
komende middelen, uitgewerkt is. De laatste oogmerken, of het nuttige, het welk
bedoeld wordt, moesten volmaakter zijn dan de middelen, die onmiddelijk door God
geschapen zijn, en die strekken moeten tot behoef van andere middelen. Ook schijnt
het dat men dus aan God eene begeerte tot iets toeeigent. Waarom moet men juist
de werking der natuur volgens deszelfs oogmerken bespiegelen en beoordeelen?
Zijn 'er geen andere wijzen om iets te bespiegelen? Immers bedoelt men in de
wiskundige onderzoekingen geene oogmerken; men vorscht slegts de natuur en
de eigenschap-
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pen der dingen na. - Deeze laatste gedachte is zo schrander als verleidend, en komt
zeer wel overeen met het leerstelzel van Spinoza, waarom ik hier voornaamlijk bij
zal blijven staan. - Spinoza heeft gezegd, dat de menschen, op hunne wijze
redenkavelende, de orde der dingen volgens middelen en oogmerken kunnen
beoordeelen; maar dat men ook de dingen, alleen, volgens hunne natuur en
eigenschappen bespiegelen kan. Deeze laatste wijze van denken komt God alleen
toe, maar niet de eerste. - Geen wonder; gij beschouwt God als een meetkunstenaar,
die door zijn verstand den reeks van denkbeelden, en derzelver natuurlijk verband,
't welk op de noodzaaklijke natuur der grootheden gegrond is, zoodanig, dat hij het
een uit het ander noodzaaklijk doet voortkomen, volkomen bevat. Maar, Spinoza,
is 'er niet eene verschillende betrekking tusschen de wiskunstige en zedelijke
waarheden? Ja, verschillen ze niet in haare natuur? Verbeeld u den wiskunstenaar
Newton, de loopbaanen, beweeging en plaatzing der planeetenwaereld
bespiegelende: verbeeld u ook den zedenleeraar Derham of Sulz er, over de
onderlinge betrekking der planeeten redeneerende, zult gij niet op onderscheidene
gedachten vallen? Met Newton beschouwt gij de zon, met eene zwaartekracht,
volgens eene omgekeerde reden van het vierkant der afstanden, op de planeeten
werkende; uit deeze kracht leid gij als noodzaakelijk af, de Elliptische loopbaanen
der planeeten, de tijden haarer omwentelingen, de afstanden, de veranderingen
der snelheden en andere eigenschappen; met één woord, gij beschouwt wiskunstige
voorwerpen. Maar als Wijsgeer behoorde ge te onderzoeken, waarom der planeeten
loop juist volgens deeze en geene andere wet bepaald is; welke overeenstemming
en onderlinge nuttigheid daaruit, boven andere wetten, gebooren wordt. Werkte de
zon volgens de omgekeerde reden van de taarlingen der afstanden, zo zouden de
planeeten, zich in Spiraallijnen draaiende, de zon van jaar tot jaar naderen, en dus
zou Saturnus nu reeds de loopbaan van Venus betreeden. Op zulk eene wijze zou
de harmonie der planeeten niet alleen alle jaaren gebrooken worden, maar de
huishouding der bezielde schepzelen zou de verbaazendste omwentelingen, of,
veel meer, verschriklijke verwoestingen ondergaan. De Ysbergen van Saturnus
zouden thans als damp en rook
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verdwijnen. Welke wetten de meetkunstenaar ook aan de aantrekkende kragt der
zon wilde voorschrijven, hij zou 'er geene meer voldoende, en volmaaktere kunnen
uitvinden, of hij moest andere schepzelen onderstellen. Hadge na Newton geleefd,
en zijne diepzinnige uitvindingen kunnen volgen, ge had veelligt toegestaan, dat,
behalven de wiskunstige betrekkingen, ook zedelijke, naar oogmerk bestuurde,
betrekkingen in de natuur plaats hadden. Ontdekt nu het menschlijk verstand,
behalven den wiskunstigen schaakel der weezens, ook een zedelijk verband, zoo
moet ook zoodanig een verband in 't Godlijk verstand zijn, dewijl anders God geen
volleedig denkbeeld van het Geheelal zoude hebben, wanneer God alleen de
wiskunstige betrekkingen, die noodzaaklijk uit de natuur der grootheden en figuuren
voortvloeien, met zijn verstand begreepen had. Gij erkent zelf, dat het nuttige uit de
onderlinge betrekkingen der weezens voortvloeit. Bevat nu God in zijn verstand,
behalve de natuur en de eigenschappen dier weezens, ook hunne onderlinge
nuttigheid, zo moet God de waereld naar oogmerken geschapen hebben, en tot
zekere oogmerken onderhouden: bijgevolg blijft God de onmiddelijke oorzaak van
de naaste en afgeleegenste middelen, dewijl alles in het Goddelijke verstand
allervolmaaktst overeenstemt. Voorwaar, ge hebt zoo verheeven als waar gezegd,
dat het heelal slegts één denkbeeld voor Gods geest is, ééne waarheid voor Gods
alweetend verstand, één beginzel, waaruit alles voortvloeit; elk weezen staat dus
in verband met alle, in getal, oneindige weezens. Uit de beschouwing van een iegelijk
dier weezens erkent God den zamenhang van alle de deelen der waereld, alle haare
betrekkingen, dus alle middelen, die tot iets goeds strekken en het verband der
middelen en oogmerken. Bijgevolg is in God ook de oorzaak van de schikking der
weezens gegrond. Maar deeze schikking is niet in de noodzaakelijkheid der
Goddelijke natuur gegrond, dewijl tusschen oogmerken en middelen geen wiskunstig
maar een zedelijk verband is, 't welk, in zoo verre het in de Goddelijke natuur
noodzaakelyk gegrond is, ook in zoo verre met de Goddelijke volmaaktheden moet
overeenstemmen. Dus kan God de schikking inrigten naar zekere oogmerken, dewijl
het anders, wiskunstig beschouwd, onverschillig zoude zijn, welke wetten God
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aan de werkende kragt der zon voorgeschreeven had. Niets belet ook, waarom God
slegts één oogmerk kon bedoelen, dewijl God, volgens uw zeggen, onafhankelijk
in zijn bestaan is, en alles uit zijne eigene natuur doet. Het oogmerk is ook niet
eerder dan deszelfs oorzaak, hierover denkt ge al te menschelijk. God is de oorzaak
zijner oogmerken en der middelen of der schepzelen, welker verband,
overeenkomstig met de oogmerken, onderhouden en bestierd wordt. Schoon nu in
de waereld alles bestond, wat het oneindige verstand bevat, zoo bestaat tog niet
alles te gelijk. Gij volgt Cartesius, en Leibnitz is u gevolgd. Schoon deeze drie
schrandere Geesten van eeuwigheid met het Goddelijk verstand als deelen verknogt
zijn geweest, waren egter hunne lighaamen niet eeuwig; ze zijn immers verderflijk.
Maar de denking hangt af van den staat der lighaamen; bijgevolg is de schikking
der lighaamen niet noodzaakelijk, dus hangt ze af van den Goddelijken, en vrijen
wil. Een wiskunstenaar eindelijk kan zijne gedagten op verscheidene wijzen schikken,
en echter zijn doelwit bereiken, schoon hij over noodzaakelijke waarheden
redenkavelt: een wiskunstenaar kan het zamenstelzel der planeeten op eene
(*)
meetkunstige of algebraïsche wijze bespiegelen.’

Verhandelingen, ter beantwoordinge van een Voorstel, opgegeven
door de Heeren Bezorgers van het Stolpiaansch Legaat. Te Leyden,
by S. en J. Luchtmans, 1780. Behalven het Voorwerk 299 bladz.
in gr. quarto.
Het Voorstel, in deze Verhandelingen beantwoord, luid: ‘Is het door het enkele Licht
der Rede betooglyk, dat 'er niet meer dan één God kan zyn?

(*)

‘Niemand is mij bekend, die het stuk der eindoorzaaken sterker bestreden heeft, dan Spinoza.
Dierhalve zal ik, in de bijvoegzels tot de verbandeling van den Heere Formeij over dit stuk,
de gedagten, welke ik hier beknopt voorgedragen hebbe, breeder voorstellen: te meer, om
dat tegenwoordig verscheidene Schrijvers het onderzoek der eindoorzaaken, als eene
ongeschikte wijze van redeneeren, verwerpen.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

433
Welk is dat Betoog? En zyn 'er ooit Volken of Wysgeeren geweest, welke tot de
kennis van die waarheid gekomen zyn, zonder behulp of spoor eener Godlyke
Openbaaring?’ Een vyftal van Verhandelingen over dit onderwerp levert ons
desaengaende ene reeks van aenmerkingen, welken ons dit Stuk, op ene leerzame
wyze, van verschillende zyden doen beschouwen: daer de Heeren Opstellers 'er
min of meer verschillend over denken. Men mag, onzes oordeels, op het
doorbladeren dezer Schriften, uit al het voorgedragen, zo van de ene als andere
zyde, afnemen, dat ene in alle deelen bevestigde beantwoording der Vrage, niet
wel te verdeedigen zou zyn. Dat het betoogen der stellinge, dat 'er niet meer dan
één God kan zyn, door het enkele Licht der Rede, zo al mogelyk, ten minste ten
hoogste bezwaerlyk zy; en naeuwlyks te wachten, dan van een by uitstek
schranderen Wysgeer; dien 't dan nog ten uiterste moeilyk zoude vallen, zyn betoog
vry algemeen overtuigelyk te maken. En eindelyk dat het, alles wel ingezien zynde,
ten hoogste waerschynlyk is, dat die Volken of Wysgeren, welken een denkbeeld
van Gods Eénheid gehad hebben, de aenleiding tot dit denkbeeld verschuldigd
geweest zyn, aen ene van oudsher overgeleverde Godlyke Openbaring. - Ieder
dezer Verhandelingen, uit welker vergelyking en ontwikkeling wy deze gedachten
opge maekt hebben, is in hare soort lofwaerdig uitgevoerd: dan by uitstek vordert
ene gezette herhaelde lezing, de alhier eerst geplaetste Verhandeling, ene
Lettervrucht van den Heer Daniel Wyttenbach, Hoogleeraer in de Wysbegeerte aen
het Illustre Athenaeum te Amsterdam. Uitgebreide Geleerdheid en dooroefende
Oordeelkunde gaen hier hand aen hand; en brengen ons verscheiden
byzonderheden, die tot dit Stuk betreklyk zyn, onder 't oog, waervan wy de
voornaemsten kortlyk zullen aenstippen.
Na ene juiste bepaling van het Voorstel vangt de Hoogleeraer aen, met ene
geschiedkundige beschouwing van de gevoelens, die van ouds her nopens dit stuk
plaets hadden, onder Volken, en Wysgeren, die van het Licht der Openbaringe
versteken waren. In dit geval komen de Grieken, die boven alle anderen beroemd
geweest zyn, van wegen hunne Wysgerige vorderingen, in aenmerking. En
desaengaende toont zyn Ed. dat de Griek-
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sche Wysgeren, die het bestaen der Godheid crkenden, van Orpheus, den oudsten
Schryver dien men aengehaeld vind, af, tot op Aristoteles en later, genoegzaem
eenstemmig van gevoelen geweest zyn, dat 'er maer één God is, dien men te houden
heeft voor de opperste Oorzaek en Bestierder van alle. Eén Opperwezen, de Vader,
niet alleen der Menschen, maer ook der overige Goden, welken allen hunnen
oorsprong verschuldigd zyn aen die énige Opperste Godheid. Met de verspreiding
der Grieksche Wysgeerte in 't Roomsch Gemenebest hield deze leerstelling, gelyk
de Hoogleeraer verder toont, ook onder de Romeinen stand. Hier benevens merkt
zyn Ed. aen, dat de oude Wysgeren, uitgenomen Aristoteles, bykans geen werk
gemaekt hebben, van dit Stuk met bewyzen te ondersteunen; als oordeelende, dat
het, op zichzelve blykbaer, geen bewys behoefde. Men schynt, vervolgt hy, zich
daerop niet toegeleid te hebben, voor de dagen van de verkondiging der
Euangelieleere; en 't geen de Wysgeren van dien tyd voorts over dit onderwerp te
berde bragten, was niet bondiger dan 't geen ouder Wysgeren daeromtrent te boek
gesteld hadden.
De Hoogleeraer, tot dit tydstip gekomen zynde, bezeft, dat 'er velen gevonden
worden, die alles, wat deze latere Wysgeren deswegens schreven, in dit geval ter
zyde gelegd willen hebben; als bewerende, dat zy deze hunne kundigheden aen 't
Euangelie verschuldigd waren. Het wederleggen van dit denkbeeld leid hem voorts
tot ene dergelyke tegenspraek tegen het gevoelen van hun, die willen, dat de oude
Heidensche Wysgeren hunne Godsdienstige kundigheden grootlyks aen de Jooden,
en schriften des Ouden Verbonds, hadden te danken. Gemerkt zyn Ed. dit stuk
opzetlyk behandelt, kunnen we niet wel afzyn, van 'er nog wat byzonderer van te
gewagen.
Vooraf merkt hy aen, dat het denkbeeld van Gods Eénheid niet zo duister en
ingewikkeld is, dat het menschlyk verstand het zelve niet zoude kunnen vormen,
zonder behulp ener Godlyke Openbaringe: het komt hem voor dat dezelfde
redenering, die ons overtuigt, dat 'er een God is, ons, ook by voortgang, overtuigt,
dat 'er niet meer dan EEN God is. Het nader bewys hier van aen 't einde der
Verhandelinge. Wyders tracht hy te doen zien, dat zy, die beweren, dat de Grieken
hun
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denkbeeld nopens Gods Eénheid van de Jooden ontleend hebben, zich roekeloos
vele en velerleie zwarigheden op den hals halen; zo ten aenzien van het denkbeeld
zelve, dat 'er die Wysgeeren van hadden, als ten opzichte van de manier, op welke
dat denkbeeld van de Jooden tot de Grieken overgekomen zoude zyn. Maer, 't geen
zynes oordeels hier bovenal veel afdoet, en dit gevoelen volstrekt ondermynt, is,
dat men op goeden grond staende mag houden, ‘dat de Jooden eerst na de dagen
van Alexander den Macedonier by de Grieken bekend geworden zyn; en dat 'er,
vóór dien tyd, zelfs geen voetstap van den naem of lotgevallen der Jooden, in de
Geschiedkundige Gedenkstukken, voorkomt.’ Ter aenwyzinge hier van beroept hy
zich op alle de vroegere schryvers, en wel byzonder met betrekking tot zulke
omstandigheden, waer in ze niet wel van de Jooden konden zwygen, indien ze
enige gegronde kennis van dat Volk en hunne Maetschappy bezeten hadden. Om
dit in zyne soort ontkennend bewys te versterken, gaet zyn Ed. vervolgens na, wat
Jozephus te berde gebragt heeft, in zyne wederlegging van Apion, met opzicht tot
de bekendheid der Jooden by de Grieken. Het meerendeel der stukken, waervan
Jozephus zich bedient, zyn, naer des Hoogleeraers oordeel, verre van gewigtig; en,
zo men dezelven al voor bondige bewyzen wilde laten doorgaen, zou men 'er, zegt
hy, niet meer uit kunnen afleiden, dan dit. ‘'Er is, misschien, voor den tyd van
Alexander, de een of ander Griek geweest die enige flauwe kennis van de Joodsche
Natie had; maer de Grieken hebben dat Volk eerst recht leeren kennen, na de
oorlogsonlusten door de Ptolemeën en Seleuciden in dat Gewest verwekt.’ Zyn Ed.
is van gedachten, dat men dit Stuk gemeenlyk niet naer behooren gadegeslagen
heeft; en 't zal vermoedelyk nog wel een nader onderzoek waerdig zyn.
Na dezen uitstap keert hy weder tot zyn hoofdonderwerp, en meld ons, hoe de
latere Heidensche Wysgeren, mitsgaders de Vaders der Christelyke Kerke, het
Leerstuk van Gods Eénheid hebben getragt te bewyzen. Hieraen hecht hy een kort
verslag van andere Volken, als de Egyptenaers, de AEthiopers, enz. ter aentooninge
dat ook by dezen het denkbeeld van maer énen God plaets had. En eindelyk besluit
de Hoogleeraer dit eer-
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ste Deel zyner Verhandelinge, met ons te doen opmerken, dat zelfs zy, die twee
beginzels, een goed en een kwaed, stelden, niet beweerden dat 'er twee Goden
waren: het goede beginzel was by dezulken de Godheid, maer het kwade in genen
deele. Hun gevoelen, zegt hy, was nagenoeg het zelfde als dat van Plato en anderen,
het werkzame beginzel was de Godheid, en het lydende de Stof; de bron alles goeds
was in God, en de zaden van al het kwaed in de Stof. Voor 't overige weet ik niet,
dat ooit enig geöefend Wysgeer staende gehouden heeft, dat 'er twee goede
beginzels waren, dat is, opperste Goden, die ene gelyke magt en gelyke
volmaektheden bezaten.
Op het af handelen van dit onderwerp schikt zyn Ed. het tweede Deel zyner
Verhandelinge ter overweginge van het betoog, dat de hedendaegsche Wysgeren
op onderscheiden manieren gevormd hebben, ten einde, door 't enkele Licht der
Rede, te bewyzen, dat 'er niet meer dan één God zyn kan. De hoofdbewyzen, welken
de schranderste Overnatuurkundigen ten dezen opzichte aengevoerd hebben,
worden in dit gedeelte naeukeurig ter toetze gebragt; zyn Ed. ontwikkelt ieder in 't
werk gestelde manier van betoogen op zichzelve; en tracht te toonen, dat gene van
dezelven den naem van voldoende kan wegdragen. Dit gedeelte vordert by uitstek
ene aendachtige overweging, zo met betrekking tot de kracht, welke ieder betoogtrant
in veler oogen heeft, als ten aenzien der tegenbedenkingen des Hoogleeraers;
welke, na zyne voorstellingen daeromtrent, ten laetste overgaet tot het besluit zyner
Verhandelinge, om zyne eigene gedachten nopens het betoogen van dit Leerstuk
voor te dragen.
Aenvanglyk geeft hy te kennen, dat hy in al het voorgaende niet bedoelde te
beweren, dat 'er gene reden zyn, om te stellen, dat 'er niet meer dan één God is;
maer om te toonen, dat 'er in de Overnatuurkundige bewyzen, welken men, tot nog,
uitgedacht heeft, niet alleen geen Wiskundige Noodzaeklykheid te vinden is, maer
veeleer zeer groote gebreken te bespeuren zyn. Ja zyn Ed. gaet verder, en poogt
te bewyzen, dat het niet onder 't bereik der Overnatuurkunde valt, volgens ene
Wiskundige Noodzaeklykheid, te betoogen, dat' er niet meer dan één God zyn kan.
Vraegt men hier op: zyn
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'er dan even wigtige redenen, om te stellen, dat 'er meer Goden zyn, als om te
beweren, dat 'er maar één God is; zo is zyn antwoord: ver van daar! ‘de gezonde
Rede leid ons tot het denkbeeld, dat 'er maer één God is; en ze leid ons zo sterk
tot het zelve, dat het onbezonnenheid zy, te beweren dat 'er meer zouden wezen.’
Ter nadere ontvouwinge hiervan legt de Hoogleeraer het 'er op toe, om na te gaen,
hoe 't bykome, dat men meerendeels in dit Stuk éénstemmig zy; waer uit dit
denkbeeld van Gods Eénheid gevormd zy, en van waer het kome, dat dit denkbeeld
zo veel invloeds op het Menschdom hebbe. Zulks doet hem trapswyze de reden
ontvouwen, welken het Menschlyk Verstand opleiden, om dit denkbeeld te omhelzen;
en niet alleen te bezeffen, dat het redelyker is te stellen, dat 'er maer één God is,
dan dat 'er velen zouden zyn; maer ook voort te gaen, om daedlyk staende te houden,
dat 'er niet meer dan één God is. Deze reden, zegt hy, schoon ze ieder op zichzelve
niet boven het waerschynlyke liepen, verkregen, daer ze zich allenskens aen het
Menschlyk Verstand voordeeden, te zamenloopende, ene zo groote sterkte, dat
men overeenkwame in het denkbeeld, dat 'er maer één God is. Een ieder gevoelde
min of meer de kracht dezer reden, schoon ze dezelve meer in 't algemeen
verwardlyk, dan ieder op zich zelve, onderscheidenlyk begrepen.
Van de vier overige Heeren Schryvers, wier Verhandelingen by dit Geschrift van
den Hoogleeraer gevoegd zyn, is de onbekende Opsteller ener Latynsche
Verhandelinge nagenoeg van dezelfde gedagte, ten opzichte van de
Overnatuurkundige bewyzen; terwyl hy voorts zichzelve vergenoegt met het bewys
voor Gods Eénheid, van agteren ontleend uit de beschouwing van de éénstemmige
Orde der Natuure. De drie andere Heeren oordeelen eenparig gunstiger over het
gewigt van het een of ander Overnatuurkundig betoog; en maken uit dezen hoofde
gebruik van die bewyzen, welken hun in dit geval de krachtigsten schynen. Wat
verder betreft de kennis van dit Leerstuk onder de Heidensche Volken en Wysgeren,
in gene der Verhandelingen word hun die kennis volstrekt betwist; men erkent dat
dezelve in ene mindere of meerdere mate plaets gehad heeft; alleenlyk brengt de
een dezelve tot een hooger trap dan de ander, en komt dus nader aen, of wykt wat
verder
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af, van het uitgestrekte gevoelen des Hoogleeraers daeromtrent. En eindelyk,
rakende de vrage, hoe zy, die deze kennis min of meer bezaten, aen dezelve
gekomen zyn, desaengaende laet de ongenoemde Schryver zich in 't geheel niet
uit. De Heer Manger, Hoogleeraars der Godgeleerdheid in de Hooge Schoole te
Franeker, schoon hy 't niet noodig achte zulks te bepalen, geeft echter te kennen,
dat hy hun niet kan toevallen, die de bronwel dezer kundigheden by de Jooden
zoeken, en helt eerder over om te denken, dat zy dit denkbeeld van Gods Eénheid,
uit hunne eige hoe zeer gebreklyke kundigheden, door eigen redenering opgemaekt
hebben. Op ene soortgelyke wyze laet de Heer de Kruyff dit stuk, schoon hy niet
vreemd zy van te denken, dat de Joodsche Openbaring het hare hier toegebragt
hebbe, onbeoordeeld, te meer daer deszelfs beshssing van geen invloed kan zyn,
op het stuk zelve; dat hy ten laetste nog kortlyk, het gezegde zamentrekkende, aldus
beantwoord. ‘'Er zyn Volkeren en Wysgeeren geweest, welke, schoon door geene
openbaaring verlicht, en aan den dienst van veele Goden verslaafd, slegts één uit
zich zelv bestaand Wezen erkend, en hierdoor belydenis gedaan hebben van die
Waarheid, dat 'er niet meer dan één God is, alhoewel het niet te beslissen zy, of zy,
omtrent de volstrekte onmogelykheid van het tegengestelde, volledig overtuigd
waren.’ - Men vindt des dit onderwerp, de bronnen waer uit dit gevoelen der
Heidensche Volken en Wysgeren nopens Gods Eénheid, hoe gebreklyk, of hoe
gegrond, het dan ook geweest zy, ontstaen zou mogen wezen, in deze drie
Verhandelingen niet bepaeldlyk nagespoord. Opzetlyker neemt de Heer Verstap
Junior dit Stuk in overweging; bewerende dat het onwaerschynlyk is, dat de
Heidensche Wysgeren, door 't enkele Licht der Rede, tot de kennis van Gods Eénheid
gekomen zouden zyn; dat het integendeel waerschynlyk is, dat zy deze kennis
verschuldigd waren aen Overleveringen van vroeger Openbaringen, en wel byzonder
aen het Licht dat de Joodsche Openbaring hun desaengaende toegebragt had. Zie hier nog ten besluite, hoe deze laetstgenoemde Schryver, het hoofdzaeklyke
zyner Verhandelinge byeen brengende, het geheele Voorstel beknoptlyk beantwoord.
‘Wy zyn, zegt hy, in staat, om door bewyzen, overeenkomstig met de natuur der
zaake, uit het
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Licht der Reden te betoogen, dat 'er niet meer dan één Godlyk Wezen bestaan kan.
- Geene geheele Volken zyn immer door de Reden tot de ontdekking en het geloof
van gemelde Leerstelling gekomen; want de Israëliten wisten zulks door
Openbaaring. - Waarschynlyk waren 'er onder de Heidenen zelfs geene byzondere
persoonen, welken door zich zelven deeze waarheid kenden: die weinige Wysgeeren,
welken wy onder de Grieken of Romeinen zouden mogen aantreffen, die zich boven
de algemeene dwaaling verhieven, zyn waarschynlyk tot deze ontdekking
oorspronglyk geleid, of door eene aloude Leer, op vroege Openbaaringen gegrond,
of door een verspreid licht van den Israëlitischen Godsdienst.’

Vermaakelykheden uit de Kerkgeschiedenis. Door P. Nieuwland,
Leeraar der Hervormde Gemeente in 's Graavenhaage enz. In 's
Graavenhaage by J. Thierry, 1779. Behalven het Voorwerk 683
bladz. in gr. octavo.
By de voorheen uitgegeeven Oudheid- en Letterkundige Verlustigingen, benevens
Uitlegkundige Vermaakelykheden, voegt de Eerwaarde Nieuwland, met de afgifte
van dit stuk, nog eene verzameling van Vermaakelykheden uit de Kerkgeschiedenis.
Ze gaan inzonderheid over de vroegere en laatere Kerkgebeurtenissen van het N.T.
egter zo niet, of 'er zyn ook hier en daar eenige stukken ingevlogten, die tot de
Kerkvoorvallen van het O.T. behooren. Men ontmoet in dezelven een aantal van
byzonderheden, op welken de aandagt van zyn Eerwaarden, in zyne uitgebreide
Lecture, by uitstek bepaald is; die, schoon ze, gelyk het in zodanig een geval gaat,
niet allen gewigtig zyn, egter veel al min of meer, ten minste in een uur van
uitspanning, dat men voor losse Studie schikt, met genoegen naagegaan kunnen
worden: terwyl 'er ook hier en daar stukken onder voorkomen, die eene gezetter
oplettendheid vorderen. Zyn Eerwaarde behandelt de hierin byeen verzamelde
onderwerpen op een soortgelyke wyze, als die, welken hy in zyne voorige opgemelde
schriften ontvouwd heeft: hy heldert eene duistere spreekwyze op; geeft een berigt
van vroegere Kerkgebruiken; verleent een uittrekzel van schriften, die min bekend,
of niet in ieders hand zyn; en verklaart deeze en geene gevoelens in de Kerk
ontstaan, met een nevensgaand verslag van, en bykomende aanmerkingen, over
't geen by die gelegenheid is voorgevallen. Daaronder zyn 'er ook, die bepaaldlyk
betrekking hebben tot de Kerkgeschiedenis van Nederland; waaruit wy, tot een
voorbeeld, zullen overneemen het Artykel, dat zyn Eerwaarde geschikt heest, om
een kort denkbeeld te
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geeven van de geschillen in de laatere Kerkgeschiedenis over de kerkelyke
goederen, 't welk aldus luidt:
‘Veelen van de genen, die zich met de kerkelijke geschiedenissen niet dan zeer
oppervlakkig gemeen maaken, hebben zeer verwarde denkbeelden omtrent dit stuk,
het geen echter nog al eene aanmerkelijke plaats beslaat in de Kerkgebeurtenissen.
De gezegende kerkhervorming had groote veranderingen in de zogenoemde
kerkelijke fundatiën veroorzaakt: des niet tegenstaande had men in Utrecht de vijf
Kapittelen in stand gehouden, welke 'er van oude tyden aanweezig waren. Deze
behielden dus ook hunne Proosten, Dekens, Thesauriers en Canunniken; met de
inkoomsten daaraan verbonden; doch deeze waardigheden hadden hunne kerkelyke
vorm geheel verlooren: de Heeren bezitters daarvan waren weereldlijke persoonen
geworden; en hierin lag eigenlijk de bron van het geschil. Sommige der Godgeleerden
van dien tijd begreepen, (wél of kwaalijk is mijn taak niet, want ik verhaal slechts,)
dat men van deeze Kapittelgoederen, na de kerkhervorming, een geheel ander
gebruik mogt gemaakt, de Kapittels zelven vernietigd, en de inkoomsten besteed
hebben, tot onderhoud van de geestelijkheid, of tot andere godvruchtige gebruiken.
Dan Hemelsbreed verschillend was het oordeel en gevoelen van de Politieken op
dit stuk, en dit valt niet zeer te bevreemden. De bezitters van deeze zogenoemde
benefices vielen met alle reden, die uit het zelfsbelang gebooren wordt, niet zeer
schootig, om zich van de zelve te ontkleeden; weshalven het vereenigen van deeze
geschillen niet gemaklijk viel. Dit geschil wat leevendig wordende, vorderde de
Overheid van de Leeraars, om hun oordeel hier over in geschrift uit te brengen; dit
geschiedde in het jaar 1659. NETHENUS, toen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid,
verzamelde uit de schriften, hier over gewisseld, de poincten, waar omtrent de
geestelijkheid van dien tijd het vrij eens was, en gaf in t jaar 1660 een geschrift uit,
behelzende, de eenstemmigheid, of overeenstemming van de Predikanten te Utrecht,
nopens het gebruik van de kerkelijke goederen. Op dit stuk gaf de ijverige MARESIUS
korte aanmerkingen, en NETHENUS bleef niet in gebreke om daarop te voegen een
geschrift, betyteld, Noodzaakelijke verdeediging van de uniformiteit of
eenstemmigheid der Predikanten van Utrecht 1661. Het schijnt wel dat NETHENUS
zich een weinig alte leevendig in dit stuk heeft uitgedrukt. Dit had ten gevolge, dat
de STAATEN van Groningen aan die van Utrecht, en ook aan de Stad, hierover
schreeven, zich beklaagende over de injuriën en lasteringen tegen de STAATEN, en
tegen MARESIUS, hunnen eersten Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, in dit geschrift
van NETHENUS vervat. De Staaten van Utrecht vonden de klagten van Groningen
zoo wel gegrond, dat NETHENUS zijnen verregaanden oploopenden ijver met het
afstaan van zijn Professoraat moest boeten, volgens eene resolutie van den 14
April 1662; welke ons veele bijzonderheden leert: men raadpleege met BURMAN
Traject. Erud. p. 242-246.
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De toenmaalige Vroedschap van Utrecht meldt, hoe dezelve eenen brief ontvangen
heeft van de STAATEN van Groningen en Ommelanden, gedateerd den 1 November
1661, in den welken ze vertoonen, ‘hoe zij met veele verontwaardiging vernoomen
hebben, dat M. NETHENUS Dr. en Prof. in de Theologie op de hooge School te Utrecht
ondernoomen heeft in een boek getiteld, Noodzaakelijke verdeediging van de
eendragtigheid der Predikanten van Utrecht, hen voor het oog van de geheele
weereld te lasteren, met aan hun of hunne Praedecesseurs te imputeeren, om toe
te stemmen in het rooven der kerkelijke goederen, en in hen, die 'er zich meester
van gemaakt hebben, bij het bezit daar van te handhaaven; dat, daarenboven, S.
MARESIUS Prof. in de Theologie op hunne hooge School daarin word afgeschilderd,
als een valsch Profeet, een vrijgeest in leer en zeden, en een verleider; uit kracht
van al het welke de STAATEN van Groningen recht vraagden, en dat NETHENUS op
eene voorbeeldige wijze gestraft mogte worden.’ Hierop liet de Overheid dit boek
onderzoeken, en men vond 'er onder andere berispenswaardige dingen in, ‘dat
NETHENUS, op het gezag van eenen brief van ACRONIUS, aan C. VORSTIUS, verhaalde,
hoe de Stadhouder zich zoude bediend hebben van eenen rechtsgeleerden te
Groningen, om in die Provincie onderzoek te doen op de kerkelijke goederen, doch
dat hij zich daar kwaalijk bij bevonden had; waarbij NETHENUS voegde dat de Staaten
in hunne vergaderingen in die rooverijen toegestemd hadden, zich onderling
verstaende, om 'er voordeel mede toen; dat hij MARESIUS behandelde, als een valsch
Profeet, een vyand van de Reformatie, een instrument van den Duivel, een slaaf
van de gierigheid en van den Duivel, die hem in zijn geweld had, en hem alles deed
verrichten, wat hem behaagde, door de aanloksels van den rijkdom, een verleider
van de zielen, een bederver van de waarheid en godzaligheid, een dienaar van den
Satan, om het Koningrijk van CHRISTUS aan te tasten, en dat van den Vorst der
duisternis te versterken, een Advocaat van leugen en ondeugd, een rechte BILEAM,
een SIMEI en een DOEG, die wel uitwendige belijdenis van het Christendom deed,
maar in den grond een vyand daarvan was, en 'er den spot mede dreef, het zelve
aantastede en verried, een mensch, voor den welken alle zich wachten moesten,
welken hunne eigene zaligheid ter harte ging, dat MARESIUS Schriften valsch waren,
ergerlyk en verdervelijk, niet herkoomstig van Gods Geest, maar hunnen oorsprong
schuldig waren aan de slechte en verderflijke Theologie van een Franschman,
welken BEELZEBUR geholpen had. Al verder; dat NETHENUS te kort gekoomen was
in zijn respect, 't welk hij aan de STAATEN van Utrecht, en aan de Regeering van de
Stad schuldig was, spreekende van het geen die Magten gedaan hadden in 't Jaar
1660, tot behoudenis van den vrede en rust in de maatschappij en in de kerk;
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hebbende als toen twee Predikanten, met naamen ABRAHAM VAN DER VELDE en JAN
TEELING, gebannen: bij welke gelegenheid NETHENUS zich ontboezemt, dat dit een
droevige saamenloop van zaaken was, een wond aan de kerk toegebragt, een
noodlottige omstandigheid van zaaken, een tempeest, welke deze twee Predikanten
buiten de Stad geworpen had, 't welk hij vergelijkt bij den bok Azazel, gezonden
naar de woestijn, maar dat zulks met veel eer geschied, en waardig was om
vergeleeken te worden met het geen aan onzen Zaligmaaker overgekoomen was.
Hem daarin gelijkvormig wordende, dat men Hem buiten de stad gebragt heeft, toen
Hij lijden zoude, zoo, dat hun bannissement veel roemrijker zoude zijn, dan het
blijven der overigen! zeggende wijders nog veel, om die twee Leeraars te verheffen,
en om de Overheid van wreedheid en dwinglandij te verdenken.’ Alle deeze grieven
werden door Commissarissen aan NETHENUS voorgehouden; zijne verdeediging
daarop gehoord; doch onvoldoende gehouden zijnde, werd hij van zijn ampt
verlaaten. Het geen wij zo even ter neder stelden van zekeren Rechtsgeleerden te
Groningen MELLAEUS BRUNSEMA, en het geen omtrent ACRONIUS Predikant te
Groningen gemeld is, heeft waarheid. Zie Proest. et Erudit. Vir. Ep. Eccles. 75. p.
148. en wijders VOETIUS T. 1. Disp. Sel. Theol. p. 241. Ik wil, [om 'er nog iets, dat
uit een onpartijdig oordeel voortkomt, bij te voegen,] gaarne bekennen, dat ik al niet
veel grooter scheldvermogen ontdekt heb, dan het geen in dezen Theologischen
ijvergeest huisvestede. Had de bedachtzaamheid op dien tijd de wacht gehad, men
zoude met niet veel Filozofie hebben kunnen bezeffen, dat de Hooge Overheid,
verwinnaar en meester van het land zijnde, ook meester en eigenaar was van de
land- en kerkgoederen, en dus dat aan haar in zooverre toekwam een onbesprooken
recht, om van die goederen zulke schikkingen te maaken, als met derzelver wijsheid
overeenkomt. Intusschen had het in dit geschil veel waarheid, dat, [daar de
Roomsche kerkelijke goederen door de Overheid gesaeculariseerd waren,] geen
geestelijke titel, ook geen eigendommelijk aankleeven uit hoofde van dezen
vernietigden titel, [ipso jure,] uit den aart der zaake konde plaats hebben. 'Er is toch
geen titel sine re tituli! De horae canonicae &c. houden op bij de Protestanten; alles
is bij gevolg buiten de Spheer van het kerklijke geraakt. Wat zoude het wel
onderscheiden hier met het wel leeren gepaard gegaan zyn! Alleen wil ik echter
nog een goed woord spreeken voor de Cleresij, [schoon ik hunnen uitstappenden
ijver in dit geval ten sterksten afkeur;] men moest hen, van wegen die begeerte naar
de zogenoemde geestelijke goederen, niet betichten van inhaaligheid en heblust.
Hunne pensioenen [de Nederlandsche] zijn maatig, reiken niet toe, om op verre
passen na zoo te leeven, als met hunne betrekkingen overeenkoomt: zij geeven
kinders en burgers aan de maatschappij, draagen de lasten van den Staat benevens
alle
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anderen: zulke lieden hebben alle redenen om te wenschen dat hun lot betere! Doch
in het Nederduitsch heeft wenschen en hoopen denzelfden zin niet? Bij de Roomsche
Geestelijkheid draagt het zich anders toe; de klagten over derzelver onverzadelijke
geldzucht waren, voorhenen althans, maar al te gegrond: zij bezaten te veel, vooral
voor lieden, die ongehuwd leefden, die noch lasten van den Staat droegen, noch
burgers aan de Maatschappij le erden. Het koomt bij hen alles aan de doode hand,
en blijft 'e voor altijd. Zie MONTESQIEU L. XXV. C.V. Espr. des Loix.
Tot een staaltje van eene andere soort, dat men in deeze Verzameling niet verwagt
zou hebben, doch dat men, zo ten aanzien van 't onderwerp, als ten opzigte van de
behandeling, voor een stukje van uitspanning mag houden, dienen de volgende
aanmerkingen van zyn Eerwaarden over den Griekschen zogenaamden Luchttol.
‘Wat is, dus vangt hy aan, Wat is alles belast! roept de Nederlander; zijne vrijheid
en voorrechten daartegen in de schaal niet opweegende! 't Is wel! maar in allen
gevallen de hoofdstoffen [elementa] gaan vrij, immers twee van dezelve, licht en
lucht; maar dit was in het Grieksche Gebied alzoo niet. Men vindt bij CEDRENUS een
soort van schatting op de buitenlucht gelegd, en ἀερικὸν luchttol, luchtgeld geheeten.
CUJACIUS zettede het over pro Spiritu aërio. Zie l. 10 c. 7. Observ. PROCOPIUS in
Hist. Arcana kent de instelling daarvan toe aan JUSTINIANUS, het wordt beschreeven
bij een Griekschen Anonymus MSS. te vinden bij DU CANGE Glos. Gr. t. 1. p. 29.
MICHAEL PAPHLAGO heeft deezen tol vernieuwd, gaande over de vrije en open lucht,
welke men op het platte land genoot. Ook wordt in de Grieksche gebeurtnis ALEXIUS
COMNENUS l. 2 Jur. Graec. p. 224. onder de heffers van deezen tol gesteld: doch in
alle die plaatsen draagt dit soort van schatting weinig lof wech! Dan het staat, gelijk
met een zeker soort van last bij ons, welke echter geene de minste onbillijkheid in
zich bevat, ik meen de plaisiergelden. Hoor wat AELIUS SPARTANUS in Pesc. Nigr.
verhaalt. c. 7. Idem Palaestinis rogantibus, ut eorum censitio levaretur, idcirco quod
esset gravata, respondit, vos terras vestras levari censitione vultis, ego vero etiam
aërem vestrum censeri vellem. Hij antwoordde aan die van Palestine, die vraagden,
ontheven te worden of verligt van hunne schatting, waarmede HUN LAND bezwaard
was; gy begeerd dit, maar ik wilde zelfs UWE LUCHT schatting doen geeven.
TERTULLIANUS, gewaagende van de gierigheid der Tollenaaren, zegt vendunt ipsius
caeli et terrae et maris transitus; zij verkoopen den vrijen doorgang van hemel en
aarde, en van zee, zie SALMASIUS ad. l.c. Dit soort van Grieksche schatting heeft
zweemsel met het geen LAURENTIUS LUCENSIS l. 2. Polym. Vet. Diss. 10. p. 106
boekt, en DIO CASSIUS l. 46. schrijft, dat de Raadsheeren voor elke tegel van hun
dak zes stuivers betaalen moesten. ZOZIMUS l. 11 gewaagt van een χρυσαργυριον
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't welk de menschen voor hunne excrementen en die der beesten geeven moesten,
éenen zilveren penning voor zich zelven, en éénen voor de ossen, muilezels, paarden
en honden. ô, Dat 'er een tol was gelegd op de kwaadspreekendheid, en van laster
overtuigde tong; ik meen een nieuw soort van mondgeld: de ontvangers zouden
neering hebben! doch wij moralizeeren niet, anders stapte ik zo dra van dit artikel
niet af!

Grondbeginsels der Bouwkunstige Rekenkunde, op de
gemaklijkste wyze voorgesteld, door Pieter van Campen. Geaden.
Landmeeter en Leerm ester in de Wiskunde te Leyden. Met koperen
Plaaten. Te Leyden, by S. en J. Luchtmans, en D. du Mortier, 1780.
Behalven het Voorwerk 317 bladz. in gr. octavo.
Zal men als Bouwkundige wel slaagen, zo dient men zekerlyk vooraf eenig werk
gemaakt te hebben van 't beoefenen der Wiskunde, en bovenal van dat geene
indezelve, 't welk uitdrukkelyk tot de Rekenkunde betreklyk is. Buiten eene gegronde
kundigheid hier van maakt men niet dan wankelbaare Projecten, en slaat men dus,
onbereid, de handen aan 't werk, men bouwt als in 't wilde, en begaat misslag op
misslag, gelyk de Ondervinding maar al te dikwils getoond heeft. Het kan uit dien
hoofde niet anders dan nuttig geoordeeld worden, denzulken die zig op de
Bouwkunde toeleggen, en geen gelegenheid of geestgesteldheid voor eene gezette
beoefening der Wiskunde bezitten, een Rekenkundig Werk aan te bieden, dat hun
ten minste de onontbeerlyke kundigheden hier omtrent ontvouwt. Van dien aart is
dit geschrift van den Wiskundigen van Campen; als behelzende een volledig verslag
van de grondbeginselen der Bouwkunstige Rekenkunde; van de eenvoudigste
bereekeningen af, tot op de meer saamgestelde rekenkundige voorwerpen. In de
verklaaring der Wis- en Bouwkundige bepaalingen, en 't geen daar toe behoort, is
eene duidelyke ontvouwing in agt genomen. De Rekenkundige voorstellen, met
betrekkinge tot de onderscheidene soorten van rekenen, die elkander in eene
regelmaatige orde volgen, zyn alleszins betrekkelyk tot het Bouwkundige; ze gaan
gemeenlyk trapswyze tot meerder zamenstelling voort, en de nevensgaande
ophelderingen geeven den Leerling een voldoenend licht, om te zien, niet alleen
hoe, maar ook waarom, hy op zodanige eene wyze moet werken. Voorts dient een
aantal van vyftien zindelyk uitgevoerde Plaaten ter ophelderinge van deeze en
geene byzonderheden, welken Figuuren vorderen. - Het werk is dus, ter bereikinge
van het hoofdbedoelde, zeer wel ingerigt; en de liefhebbers der Rekenkunde, die
geen oogmerk hebben om zich juist in 't Bouwkundige te oefenen, zullen 'er nog al
verscheiden voorstellen in ontmoeten, die ze met vermaak zullen kunnen nagaan;
en waarvan ze zig, zo voor zigzelven, als voor anderen, ter oeseninge mogen
bedienen.
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Dn. Pedro Rodriguez Campomanes en Mr. H.H.v.d. Heuvel,
verhandelingen over het ondersteunen der gemeene Industrie. Te
Utrecht, by B. Wild. 1780. Behalven het Voorwerk 296 bladz. in gr.
octavo.
Onder de benaaming van Industrie in den algemeenen zin betrekkelyk tot alle
Fabriken of Handwerken, heeft men hier inzonderheid het oog, op de veelal
bepaaldlyk zogenoemde Manufactuuren, of die handwerkzaamheden, welken
behooren tot het bereiden, spinnen, weeven, breien, verwen enz. van wol, hennip,
vlas, catoen, zyde en soortgelyke stoffen. Dit soort van bezigheid onder de
Spaansche Natie te bevorderen, de daartoe reedsgemaakte schikkingen door
raadgeevingen te regelen, en 's Lands vermoogende Lieden te noopen, om deeze
poogingen, als ten uiterste heilzaam, kragtig te ondersteunen, is het hoofdbedoelde
van Don Campomanes in eene Verhandeling door hem over dat onderwerp
geschreeven. Zyne Verhandeling des aangaande, behelzende eene zeer wel
uitgevoerde aanpryzing der Industrie, met melding van 't geen daar omtrent reeds
in Spanje gedaan is, en nu voorts met nut gedaan zou konnen worden, om dezelve,
ter bevorderinge van 's Lands welzyn, voort te zetten en uit te breiden, is, naar
derzelver verdienste, in Spanje met veel toejuiching ontvangen. De Raad van
Castilien, de nuttigheid van dit Geschrift bezeffende, is daardoor zelfs bewoogen
geworden, om aan zyne Katholyke Majesteit voor te slaan, dat het nuttig zyn zoude
deeze Verhandeling op 's Lands kosten te doen drukken, en door het gantsche Ryk
uit te deelen; waar op dezelve, de Vorst dien voorslag goedkeurende, op Koninglyk
bevel te Madrid in druk uitgegeven is. Eerlange begreep men ook in Duitschland,
dat die Verhandeling, voor zo verre zy grootlyks op natuurlyke en algemeene
staatkundige beginzels uitgevoerd is, schoon de toepassing en de eene of andere
aanmerking bepaaldlyk Spanje moge betreffen, den Landzaaten van dienst konde
zyn; 't welk eene Hoogduitsche vertaaling, met eenige nadere ophelderingen, te
wege bragt. Op een dergelyke wyze oordeelde er vervolgens de Heer van den
Heuvel over, met opzigt tot ons Vaderland; het welk hem de Nederduitsche vertaaling
van dit Geschrift deed aanraaden, en tevens aanzette, om dezelve het licht te doen
zien, met eene nevensgaande Verhandeling van zyn Ed., die ook in deezen
opmerking vordert, over de noodzaaklykheid van het ondersteunen der gemeene
Industrie, en de middelen daartoe dienende, met betrekkinge tot ons Vaderland. Het eerste gedeelte deezer Verhandelinge, by die van den geagten Spaanschen
schryver gevoegd, strekt, om te toonen, dat de meeste middelen van redres, door
Don Campomanes voorgesteld, op den tegenwoordigen staat van ons Vaderland
toegepast kunnen worden; en tevens te doen zien, dat
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de redenen voor de bevordering der gemeene Industrie in ons Vaderland, als een
Land van Negotie, meer dringende zyn, dan in. Spanje zelve. Voorts legt de Heer
van den Heuvel 't 'er op toe, om zyne nadere gedagten over de middelen van redres
hier te Lande te ontvouwen en aan te dringen. In zyne voor eenigen tyd, door de
Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen, goedgekeurde Verhandeling,
waren, volgens het oordeel dier Maatschappye, de middelen van redres, door hem
voorgeslaagen, egter niet voldoende, en sommigen daarvan niet genoeg uitgewerkt.
Dit heeft zyn Ed. bewoogen, zig in deezen te verledigen, tot eene verdere uitbreiding
dier middelen; en te gelyk, tot een onderzoek, nopens de best geschikte wyze,
waarop dezelven in 't werk gesteld kunnen worden: 't welk zyne voorheen ingeleverde
Verhandeling ten deezen aanzien vollediger maakt.

De Stads en Lands Huishouder. Onder de Zinspreuk, Incolis Haec
Rusticisque. Te Nymegen, by A.v. Goor, 1780. In groot octavo.
Een Weeklyksch Blad, geschikt ter mededeelinge van leerzaame Aanmerkingen,
ten nutte der Kunsten en Handwerken, als mede van den Akkerbouw, de
Plantzoenen, de Veeteelt, benevens derzelver Kwaalen en Geneesmiddelen, en 't
geen verder tot den bloei der Maatschappye kan dienen. Het oogmerk is, ten dien
einde gebruik te maaken van goede uitheemsche Oeconomische Werken, 't zy door
dezelven slegts te vertaalen, of te verbeteren; en te gelyk stukken van eigen
ondervinding openlyk aan den dag te leggen; ter welker verdere volvoeringe de
Uitgeever verzoekt, dat hem kundige en opmerkzaame Vaderlanders de
behulpzaame hand gelieven te bieden. Een aantal van meer dan 20 Bladen ziet
reeds het licht; waarin verscheiden Artykels gevonden worden, die vry duidelyk
toonen, dat de Heer Verzamelaar, zo ten aanzien zyner keuze van vertaalde Stukken,
als ten opzigte van eigen bedenkingen, genoegzaame bekwaamheid bezitte, om
de opgenoome taak ter uitvoering te brengen; des men zig, by verderen voortgang,
iets nuttigs van deeze onderneeming moge belooven. Men vindt hier toe, (om
verscheiden mindere Artykels, die veelal het Huishoudelyke en Geneeskundige
betreffen, of deeze en geene byzonderheden van de Natuurlyke Historie,
inzonderheid met betrekking tot Kunsten en Handwerken, aangaan, niet te melden,)
een tamelyk goeden grond, in 't geen hy ons bybrengt, wegens de beste wyze van
het zaaien van Pyn- en Denne- zaad; mitsgaders in zyne Verhandeling over de
Metzelwerken, die hy nu en dan stukwyze mededeelt, ter beantwoordinge der
volgende Vraagen. ‘Waarin is de reeden geleegen, dat onze Metzelwerken zoo
wijnig voldoen, in teegenstelling van die der Ouden? Is
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het in de steenen, of in het benoodigt Water, of Zand? of in de Kalk in het gemeen?
of in de Steen of Schulpkalk in het bizonder? of in de bewerking van het Mortier te
zoeken? en welke zijn de beste Middelen om het oude spoor wederom te vinden?’
Voegt hier by zyne ontvouwing van de natuurmaatige beginzelen van den Akkerbouw;
zyne beredeneerde aanpryzing van de Inenting der Kinderpokjes; zyne
medegedeelde aanmerkingen wegens de Schaapenteelt, en meer dergelyken; die
ons noopen, om den Schryver aan te moedigen, ten einde hy dus verder voortvaare,
en toezie, dat zyne Bladen op den duur van een wezenlyk nut mogen blyven. - By
deeze gelegenheid kunnen we niet wel afzyn van hem tevens te raaden, dat hy tog
wat meer agt geeve op de zuiverheid zyner taale; of, zo dit niet in zyn vermogen
zy, dat hy dan een goed Vriend tot zyn behulp in dit geval beweege. Wy willen
gaarne eenigzins aan zyn verzoek voldoen, daar hy in zyne Voorreden zegt: wy
verzoeken onze Vaderlandsche AEconomisten onze Vertoogen aan den inhoud te
toetzen, en de mindere zuiverheid van taal en spelling te verschoonen. Wy willen
deswegens gereedlyk verscheiden kleine onnaaawkeurigheden, die egter beter
voorgekomen waren, over 't hoofd zien; maar de grootere gebreken zyn hier wel
eens te aanstootlyk; ze veronaangenaamen daadlyk de leezing; en de Schryver zal
wel doen, als hy daaromtrent een anderen weg inslaat, die strekken kan, om dat zo
zeer ongevallige te verhoeden.

Spectatoriaale Schouwburg, behelzende eene verzameling der
beste zedelyke Toneelstukken, by een gebragt uit alle de
verscheiden Taalen van Europa. Agtste Deel. Te Amsterdam, by
P. Meyer, 1779, 351 bladz. in 8vo.
Het eerste der drie Toneelspelen, in dit Deeltje bevat, bestaat in den Koopman van
Londen, een Burgerlyk Treurspel, uit het Engelsch van den Heer Tillo vertaald. - Dit
stuk, op het Engelsch Toneel in zeer veel achting, en 't onderwerp van een der beste
Drames des Heeren Mercier opgeleverd hebbende, behelst de verleiding eens
deugdzamen Jongelings; die, in den strik eener verachtlyke Lichtekooi gevallen, tot
diefstal en moord wordt gebracht. Een treffend en belangryk onderwerp in de daad,
indien het met zo veele kieschheid als levendigheid, met zo veel gevoeligheid als
drift, en met zo veel smaak als vernuft bewerkt ware! - Doch deze vereischten, in
geen der uitmuntendste Engelsche stukken te vinden, zouden hier ook gantsch
vruchtloos gezocht worden. De charakters zyn sterk, welgeschetst, en de voorname
zich zelve gelyk; doch dit kan men van alle niet zeggen. Het beloop is onregelmatig,
de verdeeling gebrekkig, de daad niet eenvoudig genoeg, 't episode
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niet wel verbonden. De voorstelling is verward, de knoop zwak gelegd, de
ontknooping sleepende en moeilyk: de belanglyke tooneelen zyn niet naar de kunst
gespaard, noch door elkanderen ondersteund, en men heeft geen genoegzame
party weten te trekken uit de betrekkingen, waar in het geval de personen stelde.
De uitdrukking der hartstochten is zeer waar in het sterke; doch in de flaauwe tonen,
en overgangen, mislukt. De gesprekken trekken doorgaands te veel naar 't
koelzinnige, en verraden den smaak der Engelsche Dichters door spreuken,
voorbeelden en Historische gelykenissen, die niet altoos te pas komen.
Zie daar de schets van een Toneelstuk, dat, met al zyn gebreken, een der besten
is, die men den Engelschen zou kunnen ontleenen; waaruit men over den smaak
der Engelschen in 't Tooneelkundige kan oordeelen. 't Wordt gevolgd door den
Natuurlyken Zoon van den Heer Diderot; een stuk, te bekend, om er ter dezer plaatse
iets meer van te zeggen, dan dat het zeer grote schoonheden by zeer grote gebreken
voegt. Men weet, dat 't het eerste der eigenlyk gezegde Fransche Drames is.
De Wantrouwige, een Blyspel van die soorte, welke men charakterstukken noemt,
naar 't Hoogduitsch van den Heer van Cronegk, bekleedt hier de laatste plaats. Het
is in zyn' aart zeer wel behandeld, levert recht Comique zo wel als waarlyk tedere
Toneelen op, en schoon de Hoofdpersonaadje zyn gebrek tot den hoogsten graad
dryft, men kan niet zeggen, dat hy de Natuur te buiten gaat.
De Vertaling dezer drie stukken verdient allen lof.

Engeland in de agttiende Eeuw, geduurende zyne verschillen met
de afgevallen Volkplantingen van Noord-America. Uit het Fransch.
Te Rotterdam by J. Lindenberg, 1780. Behalven het Voorwerk 28
bladz. in gr. octavo.
Algemeene oppervlakkige bedenkingen over de tegenwoordige gesteidheid van
Engeland, de bestiering van dat Gewest en 't character der Natie, die in 't weezenlyke
der zaake niets afdoen, en veelal tot het buitenspoorige overslaan.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Uitvoerige verzameling van Joodsche en Heidensche
Getuigenissen, voor de waarheid van den Christelyken Godsdienst;
met aantekeningen en aanmerkingen. Eerste Deel. Door N. Lardner,
Dr. in de H. Godgel. Uit het Engelsch vertaald, door E. Nooteboom.
Te Utrecht by A.v. Paddenburg en M.v. Vlooten. 1779. Behalven
het Voorbericht enz. 476 bladz. in quarto.
Het bewys voor de waarheid van den Christelyken Godsdienst, ontleend uit het
geen Joodsche en Heidensche Schryvers, geduurende de drie a vier eerste Eeuwen,
nopens de Christenen, vooral rakende derzelver Leer, Zeden en enige merkwaerdige
lotgevallen, gemeld hebben, pleit zekerlyk op het krachtigste ten voordeele van 't
Euangelie en deszelfs Belyderen. Dan 't eischt, ter bondiger voordragte, ene meer
dan gemeene oplettendheid en ene juistheid van oordeel, ter schiftinge van echte
en onechte stukken niet alleen; maer ook ter bepalinge van de rechte meening der
Schryveren in de plaetzen, die, als tot dit onderwerp betreklyk, aengehaeld worden.
By mangel hiervan loopt men dikwils gevaer van de getuigenissen te
vermenigvuldigen, en tevens de kracht van 't bewys te verzwakken; door zich op
valsche stukken te beroepen, of plaetzen by te brengen, die op geheel andere
onderwerpen slaen. Dit gebrek, dat wel eens plaets heeft by dezen en genen, die
van dit bewys gebruik maken, heeft Dr. Lardner, in deze zyne Verzameling, alleszins
getragt te verhoeden, en zyne oordeelkundige naeuwkeurigheid daeromtrent dient,
by uitstek, ter aenpryzinge van dit zyn Werk, boven andere Geschriften van die
natuur, welken het ook in alle opzichten, ter ophelderinge van de bygebragte Stukken,
overtreft.
Zyn Eerwaerde naemlyk verzamelt hier byeen alles, wat hy desaengaende by
Jooden en Heidenen aengete-
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kend gevonden heeft; mitsgaders 't geen anderen voor hem, met recht of onrecht,
daer toe gebragt hebben. Hy deelt ons de getuigenissen der Schryveren in haer
geheel mede, vooral derzulken, die wezenlyk te stade komen; geeft ons de noodige
onderrichtingen van dier Schryveren leeftyd en schriften; en ontvouwt ons de reden,
welken hun getuigenis geloofwaerdig maken, of toont ons aen, dat men zich van
deze en gene getuigenissen wel eens ten onrechte bediend heeft, of dat ze ten
minste twyfelachtig zyn. Op die manier stelt deze bekwame Voorstander van 't
Christendom den Lezer in staet, om zelve over 't min of meerder gewigt van ieder
getuigenis te oordeelen, en de kracht van het daeruit ontleende bewys ter toetze te
stellen. Voorts leid hem deze ontvouwing dier Stukken meermaels tot onderrichtende
aenmerkingen, wegens de lotgevallen der Christenen in die dagen, en zo ook
rakende den toestand en de denkwyze van Jooden en Heidenen, vooral met
betrekking tot den Godsdienst; 't welk voor geen geringe bykomende nuttigheid van
dit keurlyk uitgevoerde Werk gehouden mag worden.
Het eerste Deel, nu in 't Nederduitsch afgegeven, is bepaeld tot de Joodsche
Getuigenissen, en die der Heidensche Schryveren, welken in de eerste Eeuw geleefd
hebben. Met den aenvang brengt hy ons onder 't oog, hoe veele Jooden, naer 't
uitwyzen der Euangelie bladen, en enige ongewyde Schriften, der waerheid
getuigenis gegeven hebben; door de Euangelieleer, in dien eersten tyd, geloovig
te omhelzen, en standvastig te belyden; niettegenstaende de kracht van 't
vooroordeel aen de ene, en die der versmadinge en der vervolginge aen de andere
zyde. Verder komt hier in overweging 't geen men door Josephus, de Misnische en
Talmudische Schryvers, mitsgaders door Joseph Ben Gorion of Josippon, rakende
de verwoesting van Jeruzalem, en enige byzonderheden betreffende Jezus en
deszelfs Apostelen, vind aengetekend. Het daeruit nagespoorde trekt zyn Eerwaerde
vervolgens te zamen; en toont hoe alles strekke ter bevestiginge der Euangelische
berichten; en wel byzonder ter verzekeringe van de vervulling der voorzeggingen,
die Jezus gedaen had, zo met opzicht tot het lot der Jooden, als het wedervaren
zyner Aenhangeren,
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om en aen den tyd van Jerusalems verwoesting. In de ontvouwing hier van straelt
des Autheurs oordeel van onderscheiding uitnemend door; en de Lezer ontmoet
'er, buiten het geen ter stavinge van den Godsdienst strekt, een duidelyk verslag
van 't geen tot enevoldoenende kennis dezer Joodsche Schriften, die velen minder
bekend zyn, vereischt word. - Dus ver wat aengaet de Joodsche Schryvers: hier op
brengt Dr. Lardner de Heidensche getuigenissen der eerste Eeuwe te berde.
Onder dezen bekleed de eerste plaets de zogenoemde Brief van Abgarus, Koning
van Edesse aen den Here Jezus, en deszelfs antwoord aen dien Vorst. Een Stuk,
waermede zich de Autheur naeuwlyks opgehouden zou hebben, was 't niet, dat
zommigen 'er veel eerbieds voor betoonden; daer 'er intusschen, gelyk zyn
Eerwaerde doet zien, de duchtigste bewyzen voor deszelfs verdichting aen te voeren
zyn. - Meerder opmerking verdient voorts by hem 't geen Justinus de Martelaar en
Tertullianus gewagen van de Handelingen van Pontius Pilatus, en deszelfs Brief
aan Tiberius enz.; schoon hy de thans voor handen zynde Stukken, welken onder
dien naem verspreid zyn geworden, als louter verzonnen Schriften wrake. - Wat
wyders betreft het Vertelzel van Thamus in Plutarchus, aengaende den dood van
Pan, waerdoor zommigen Jezus Christus verstaen; Dr. Lardner oordeelt dat het
allen schyn van een verdichtzel hebbe; toont wel byzonder, dat het door en door
ene Heidensche Historie is, welke gene de minste betrekking op 's Heillands dood
heeft. - Van niet veel meerder waerde, schoon niet zo volstrekt verwerplyk, is by
hem het Opschrift van Keizer Nero; zo men wil, eertyds gevonden op een oud
gedenkteken in Portugal; doch de echtheid der ontdekkinge, en het wezenlyk bestaen
van dit Opschrift, is te betwistbaer, om 'er gebruik van te maken. - Ene plaets uit
Plinius den Ouden, welke zommige min of meer overbrengen op het voorval
aengetekend, Hand. XIII. 4-12, is, naer des Autheurs oordeel, hier toe niet bepalend
genoeg. - In Tacitus vind zyn Eerwaerde verscheiden byzonderheden gemeld,
welken tot dit onderwerp behooren, hoewel hy niet durve beslissen of de
geschiedenis der Romeinsche aenzienlyke Vrouwe, met name Pomponia Graecina,
ook hier on-
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der te brengen zy; makende echter gene zwarigheid om 'er toe over te hellen. - Met
ene soortgelyke voorzichtigheid behandelt Dr. Lardner enige plaetzen uit Martialis,
Seneca en Juvenalis; dan de zogenaemde Briefwisseling, tusschen den Filoloof
Seneca en den Apostel Paulus, verwerpt hy als volstrekt valsch, en dus in dezen
van geen het minste gewigt. - Ten laetste deelt hy ons, met nevensgaende
aenmerkingen, nog mede, 't geen Suetonius te boek gesteld heeft, dat enigermate
tot de zaek ter Christenen betrekkelyk is; het welk zyn Eerwaerde by zamentrekking
dus kortelyk herhaelt.
‘Suetonius, een van de meestgeloofwaardigste Historieschrijvers, die op het laatst
van de eerste en in het begin van de tweede eeuw gebloeit heeft, geeft getuigenis
aan de verdrijving van de Jooden en de Christenen uit Rome, onder de Regeering
van Claudius. Aan de vervolging der Cristenen ten tyde van Nero. Aan den
Joodschen oorlog, en aan de onderbrenging van Judea, door Vespasianus en Titus,
en daarin geeft Hij getuigenis aan de vervulling der voorzeggingen van onzen
Zaligmaaker, aangaande de elenden, die dat Volk overkoomen zouden. Hij verhaalt
ook den dood van Flavius Clement, welke ten tijde van de vervolging der Christenen
door Domitianus voorgevallen is.’ - Dr. Lardner neemt deze laetste byzonderheid
hier mede in opmerking, om dat gemelde Flavius Clement een Christen was: doch
hier over staet zyn Eerwaerde, in het Derde Deel van dit Werk, in 't Hoofdstuk van
Dion Cassius, breeder te handelen. - Dat wy dan voor tegenwoordig het oog slaen,
op een bygebragt getuigenis van Tacitus, en 't merkwaerdige, dat Dr. Lardner ons
in 't zelve in agt doen nemen.
Tacitus naemlyk gemeld hebbende, hoe alles wat 'er in 't werk gesteld was, om
de schandvlek, die de Keizer zich op den hals gehaeld had, door bevel te geven
om Rome in brand te steken, uit te wisschen, daertoe onvermogend bevonden werd,
(*)
vervolgt zyn verhael aldus.
‘Om dan dit algemeen gerucht tegen te gaen, vondt Nero anderen, die Hij konde
beschuldigen, en Hij oef-

(*)

TACITUS Jaarb. B. XV. II. 44.
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fende zeer zwaare straffen aan een soort van menschen, die, om hunne ondeugden,
bij een ieder zeer gehaat waren, en doorgaans bekend onder den naam van
Christenen. Zij hadden hunnen naam van CHRISTUS, die onder de regeering van
Pontius Pilatus als een misdaadiger ter dood gebragt wierd. Dit schaadelijk bijgeloof,
(exitiabilis Superstitio) hoe wel voor eenen tijd beteugeld, borst wederom uit, en
verspreidde zig niet alleen over Judea, de bron van dit kwaad, maar het strekte zig
ook uit over de gantsche Stad. Daarheenen vloeide uit alle hoeken al wat slegt en
schandelijk was te zamen, en daar vonden zij een schuilplaats en ondersteuning.
In het begin wierden maar alleen in hechtenis genomen de geenen, welke die Secte
openlijk beleeden: maar naderhand wierd 'er eene zeer groote menigte opgevat,
welke door hun ontdekt wierden. Zij wierden alle ter dood veroordeeld, niet zo zeer
om het verbranden van de Stad, als wel om de vijandschap, die zij teegen het
menschdom hadden. Hunne straffen waren dus uitgedagt, dat zij hen aan veragting
en bespotting bloot stelden. Zommigen wierden bekleed met de huiden van het wild
gedierte, om van de honden verscheurd te worden. Zommigen wierden gekruist.
Anderen, na dat zij geheel, van het hoofd tot de voeten, met brandstoffen bestreeken
waren, wierden recht op gesteld, en aangestooken als fakkels, om in den nacht te
lichten, en alzoo dood gebrand. Nero gebruikte bij die gelegenheid zijne eigene
lusthoven tot tooneelen, en liet zig ook vinden bij deeze vermaaklijkheeden, zomtijds
staande, onder het gedrang, als een aanschouwer, en gekleed als een voerman,
op andere tijden zelve eenen wagen mennende. Tot dat men eindelijk met deeze
menschen, hoewel wezenlijk schuldig, en verdienende op eene voorbeeldige wijze
gestraft te worden, medelijden begon te krijgen, als die ter dood gebragt wierden,
niet ter handhaaving van het recht, maar alleen om de de wreedheid van eenen
mensch te voldoen.’
‘Hier is, zegt Dr. Lardner, een getuigenis ten voordeele van verscheidene
gebeurtenissen van de Euangelische geschiedenis. Dat onze Zaligmaaker ter dood
gebragt is als een kwaaddoener door Pontius Pilatus, Stad-
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houder van Tiberius. Dat het volk, gemaamd Christenen, hun naam en gevoelens
van Christus hadden. Dat dit bijgeloof, of die Godsdienst, zyn oorsprong hadde in
Judea, daar dezelve zig ook verspreid heeft, niet tegenstaande den verachtelijken
dood van deszelfs Stichter, en den tegenstand, welke zijne volgelingen van het volk
van dat land naderhand ondergaan hebben. Dat dezelve van daar tot in andere
landen van de weereld, ja te Rome zelfs, is voortgeplant geworden; alwaar, in het
tiende of elfde jaar van Nero, de Christenen zeer talrijk waren. En dat de belijders
van deezen Godsdienst veracht en gehaat waren, en veele en zwaare verdrukkingen
ondergaan moesten. Het is zeker, dat het groote aantal van Christenen, die te Rome
in dien tijd waren, en hun meenigvuldig en zwaar lijden aldaar, twee aanmerkelijke
dingen zijn.
En alhoewel zij zoo gehaat waren, en Tacitus zelve zig grootlijks aan hun ergerde,
nochthans erkent Hij, dat de wreedheid met welke zij behandeld wierden, zoo
verregaande was, dat zij medelijden verwekte. Ja het schijnt, dat hunne verwoesting
door veelen aangemerkt wierd, niet als een algemeene weldaad, maar als een werk
van woeste wreedheid. Het welk, om kort te gaan, te kennen geeft dat zij zulke
monsters van Godloosheid niet waren, als zij hier afgemaald worden. - En al die
misdaad, al die vijandschap teegen het menschdom, welke Tacitus hun te laste legt,
konde nergens anders in bestaan, gelijk door geleerde Mannen zeer wel is
(*)
aangemerkt, dan in hun verzuim van den gewoonen Afgodendienst.’
Ter nadere ophelderinge hier van dient ene plaets uit MOSHEIMS Kerkelyke
Geschiedenis, op welke Dr. Lardner zich wat lager ook beroept, by de overweging
ener uitdrukkinge van Suetonius, die de Christenen noemt, een soort van menschen,
(†)
Superstitionis novae ac maleficae, dat is, volgens Lardner, die een nieuw en
toverkundig bijgeloof toegedaen waren. Uit dien hoofde denkt zyn Eerwaerde dat
hiermede min of meer geoogd word, op de wonderwerken der Christenen; maer,
volgens Mosheim,

(*)
(†)

CLERICI Annot. ad GROTIUM de Ver. Rel. Christ. L. II. § II.
SUETONIUS in Ner. C. XVI.
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zegt de Superstitio melefica, de vergiftige of boosaertige bygeloovigheid hier het
zelve als boven by Tacitus de superstitio exitiabilis, of het schadelyk bygeloof. Men
(*)
heeft naemlyk, gelyk de Hoogleeraer Mosheim aenmerkt, voor ene hoofdoorzaek
van de vervolgingen der Christenen door de Romeinen te houden, der Christenen
verachting van den Godsdienst des Ryks. Daer de Christenen de bygeloovigheid
in alle de onderscheidene gedaenten, in welken zy zich in verschillende Landen,
daer zy hunnen Godsdienst verkondigden, vertoonden, aentasteden, beslooten de
Romeinen, zegt hy, hier uit, ‘dat de Aanhang der Christenen niet alleen ondraagelyk
stout en onderneemend was; maar daarenboven een vyand van de openbaare rust,
en allesins geschikt, om burgerlyke oorlogen en onlusten in het Ryk te verwekken.
't Is waarschynlyk, uit deezen hoofde, dat TACITUS hun met den haatlyken naam van
Haaters des Menschdoms brandmerkt, en den Godsdienst van JESUS eene
Verwoestende Bygeloovigheid noemt; als mede dat SUETONIUS, van de Christenen
(†)
en hunne Leer spreekende, soortgelyke uitdrukkingen gebruikt.’

Leerredenen over verschillende onderwerpen door A. Sterck,
Leeraar in de Gemeente, toegedaan de onveranderde
Augsburgsche Geloofsbelydenisse, te Leeuwarden. Te Campen
en Franeker, by J.A. de Chalmot en D. Romar. Behalven het
Voorwerk 432 bladz. in gr. octavo.
De Eerwaerde Sterck, die met ene algemene hoogachting en toegenegenheid zyn
Dienstampt te Leeu-

(*)
(†)

MOSHEIM Kerkl. Gesch. 1 D. bl. 97, 98.
‘Deeze haatlyke bynaamen, die TACITUS aan de Christenen en hunnen Godsdienst geeft, als
mede de taal van SUETONIUS, die de Christenheid eene malefica Superstitio, eene vergiftige
of boosaartige Bygeloovigheid noemt, steunen mede op denzelfden grond. Een Aanhang,
die niet alleen de Godsdienstige instellingen der Romeinen niet kon dulden, maar zelfs
poogingen aanwendde om dezelve af te schaffen; en zich ook verzette tegen de
bygeloovigheden van alle Volken der wereld; scheen kortzigtige en oppervlakkige beschouwers
van Godsdienstige zaaken, vyandig tegen 't Menschdom, en te bestaan uit Menschen, met
een doodlyken haat tegen hunnen naasten vervuld.’
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warden waergenomen heeft, en, na 't uitgeven dezer Leerredenen, thans in 's Hage
den post als Medeleeraer der Luthersche Gemeente aldaer bekleed, levert in deze
Verzameling een twaelftal van Leerredenen, die ene wezenlyke waerde hebben.
Ze zyn met oordeel opgesteld, en ontvouwen de behandelde onderwerpen, in een
onopgesmukten manlyken styl, met ene klaerheid en nadruk, die derzelver lezing
gevallig maekt.
By den aenvang vestigt by de oplettendheid op het recht gebruik van den
tegenwoordigen tyd, Eph. V. 14, 15. Ene volgende Leerreden strekt ten betooge,
dat de Vreeze voor God het beginzel van ware Wysheid is, Ps. CXI. 10. Verder
verdeedigt hy den omgang, dien onze Zaligmaker met openbare Zondaren hield,
en onderzoekt, by die gelegenheid, in hoe verre het ons vry stae, verkeering te
hebben met Godloozen, Luk. XV. 1, 2. Daerby komt ene Leerreden over de ware
Vryheid, Job VIII. 36. mitsgaders ene, ten bewyze, dat afstand van zonden een
kenmerk is van ware geloovigen, Gal. V. 24; en eene andere geschikt ter
voorbereidinge, en by den Doop, eener Bejaerde, Handel. II. 37, 38. benevens ene
over de uitstorting van den Heiligen Geest, als het sterkst bewys voor de waerheid
van den Christelyken Godsdienst. Heb. II. 3 en 4. Wyders ontvouwt zyn Eerwaerde
de gronden van vertrouwen op God voor ware geloovigen. Jez. XLII. 8, 9, en het
voorbeeld van Jezus in vertrouwen op God. Luc. IV. 3, 4. Ten laetste draegt hy ons,
by de overweging van drie Teksten, 1 Cor. II. 4, 5; 1 Tim. III. 16, en Rom. IV. 19-21;
zyne overdenkingen voor, wegens het gebruik en misbruik der Rede in den
(*)
Godsdienst ; waer van de derde geschikt is, om ons een nuttigen regel daeromtrent
aen de hand te geven; 't welk ons noopt, om 's Mans voorstelling hier van den Lezer
mede te deelen.
Na de ontvouwing onzer verplichtinge, om van onze gezonde Rede, in zaken van
den Godsdienst, gebruik te maken, in de eerste; had hy in zyne tweede Predicatie,

(*)

Het doorbladeren dezer oordeelkundige behandelingen van dit onderwerp heeft ons op nieuw
versterkt, in de overtuiging dat het verschil deswegens, tusschen hen, die 't gebruik der Rede
in den Godsdienst voorstaen of wraken, grootlyks woordenstryd is. Zie ons vertoog daer over,
in de Hedend. Vad. Letteroef. I D. bl. 98-102.
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betreffende dit onderwerp, gesproken van het misbruik, het welk door sommige van
dit voortreflyk geschenk der opperste Goedheid, en wel bepaeldlyk ten opzichte der
verborgenheden van den Godsdienst, gemaekt word. Hierop nu is zyne derde
Leerreden ingericht, tot het beantwoorden der Vrage: hoedanig een gebruik mogen
wy dan, ten opzichte van zodanige leerstukken, van onze Rede maken? hoe verre
mogen wy daer ingaen, zonder de rechte grenscheidingen te overschreden? en
welk is dus de middelweg, dien wy te houden hebben, zo wy noch van ongeloof
noch van bygeloovigheid gevaar zullen loopen? - Ter algemener beantwoordinge
dezer Vrage dient, dat wy onze Rede behooren te gebruiken, om te onderzoeken,
of die leerstukken, die men ons als geopenbaarde verborgentheden voorstelt, wel
waarlyk geopenbaarde leerstukken zyn; dat is, wy moeten door redenering nagaen,
of die Openbaring, welke ons die verborgenheden voordraegt, waerlyk van Godlyken
oorsprong zy. Dan dit is 't niet alleen, wy moeten, en zulks brengt ons bepaelder ter
zake, onze Rede gebruiken, om te onderzoeken, of de woorden dewelke men
voorgeeft deeze verborgenheden te behelzen, wel waarlyk die betekenis hebben,
die men aan dezelve toeschryft. - Zyn Eerwaerde, de noodzaeklykheid van dit
gebruik der Rede, zo in 't eerste als in 't laetste opzicht, kortlyk aengedrongen
hebbende, doet ons verder opmerken, wat wy in dit laetste onderzoek in acht hebben
te nemen, om in dat geval het rechte gebruik van onze Rede te maken; waeromtrent
hy ons het volgende voordraegt.
‘I. Indien wy willen onderzoeken, of zekere plaatse der H.S. in welke ons eene
verborgenheid schynt geleerd te worden, waarlyk behelze, het geen zy met den
eersten opslag schynt te behelzen, behooren wy na te gaan, of de stelling, die men
in die plaatze meent te vinden, ook eene eigenlyk gezegde tegenstrydigheid insluite.
In dit geval kunnen wy met alle mooglyke zekerheid vast stellen, dat men de rechte
betekenis van die plaatze niet getroffen heeft. Vraagt gy bewys? Het zelve is niet
ver te zoeken. Naamlyk Godt kan niet tegen zichzelven stryden. Hy heeft ons de
openbaaring van onze begonde Rede gegeeven; naderhand voegde hy 'er zyne
nadere openbaaring, die van de Heilige Schrift, by. Zekerlyk niet om ons nu als eene
waarheid te doen ge-
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looven, het geen hy zelf ons te vooren als ongerymd hadt leeren verwerpen; maar
om dat onze meerdere behoeftens, naa den beklaaglyken val onzer eerste Ouderen,
de ontdekkingen van meer waarheden hadden noodig gemaakt, en wy over het
algemeen thans meer lichts moesten hebben, ook met betrekking tot zulke zaaken,
die wy, zo onze natuurlyke vermogens niet vermindert waren, daardoor alleen
zouden hebben kunnen vinden. Zo men dan vaststelt, dat zekere stelling, die wy in
de woorden van Godts nadere openbaaringe meenen te vinden, tegen onze gezonde
Rede strydt, - let wel, myne Vrienden, ik zeg niet, de begrippen van onze gezonde
Rede te boven gaat, maar tegen dezelve strydt, en dus eene ongerymdheid, in den
eigenlyken zin van dit woord, insluit, - is het onbetwistbaar, dat die stelling niet van
Godt geopenbaard kan zyn, en bygevolg, dat die woorden in eene andere
betekenisse moeten worden opgenomen. Laat my toe dit door een voorbeeld op te
helderen.
Toen onze Zaligmaaker het H. Avondmaal instelde, nam hy een gedeelte van het
brood, het welk hy met dankzegginge hadt afgezonderd, en gaf het zynen Jongeren,
zeggende; neemt, eet, dat is myn lichaam. De betekenis, die deeze woorden
scheenen te hebben, was duidelyk; en hy, die dezelve sprak, hadt, buiten twyfel, al
het gezag, het geen 'er vereischt werdt om geloof te verdienen. En evenwel zal ik
u, denk ik, niet behoeven te bewyzen, dat de Apostelen van JESUS deeze woorden
niet in die betekenisse, dewelke zy oppervlakkig scheenen te hebben, hebben
opgevat. Wat was 'er de Rede van? Zy begreepen dat het de uiterste ongerymdheid
zoude geweest zyn, te vooronderstellen, dat JESUS hun in eenen eigenlyken zin
zyn lichaam gaf, terwyl hy met hun aan de tafel zat; dat hy, die nochthans maar één
lichaam hadt, het aan ieder van hun gaf, en dat hy hun zyn lichaam als voor hun
gekruist gaf, schoon het naderhand eerst gekruist zoude worden. Dit bracht hun
hunne gezonde Rede terstond onder 't oog; zy hadden te veel Eerbieds voor hunnen
Meester, om hem zulk eene zichtbaare ongerymdheid toe te schryven; en daarom
zy vatten zyne woorden niet letterlyk op, maar hechtten 'er zulk een zin aan, als zy
met het oogmerk van JESUS, die zichzelven niet konde tegen-
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spreeken, overeenkomstig oordeelden. Dit voorbeeld behooren wy te volgen, ten
opzichte van alle zodanige leerstukken, die wy, na een onpartydig en bedaard
onderzoek, bevinden ongerymdheden te behelzen: onze gezonde Rede moet ons
in dit geval waarschuwen, om ons niet te misleiden, en al schynen zy met ronde
woorden in de H. Schrift geleerd te zyn, wy moeten geen oogenblik in twyfel staan,
om te besluiten, dat die woorden zulk eene ongerymde betekenis niet hebben
kunnen.
II. Maar TEN TWEEDEN, zo wy willen weeten, of wy, indien wy op het gezag der H.
Schrift eene verborgenheid gelooven, ten opzichte van de betekenisse der woorden,
die deeze verborgenheid schynen te leeren, ook mistasten, moeten wy onderzoeken,
of deeze verborgenheid ook op andere plaatzen van Godts Woord geleerd wordt.
Het is waar, zo 'er eene verborgenheid was, ons op zulk eene wyze in Godts Woord
geleerd, dat wy niet konden twyselen, om haare bekendmaaking aan Gode toe te
schryven, al ware het ook dat 'er in den geheelen Bybel niet meer dan ééne plaats
voorkwam, in dewelke wy deeze bedenking vonden, wy zouden uit dien hoofde
geen vryheid hebben, om dit leerstuk te verwerpen. Maar dit is evenwel zeker, dat
wy te minder redenen hebben, om eenige zwaarigheid over te houden, naar maate
wy bevinden, dat een leerstuk meermalen in Godts Woord wordt voorgesteld. In dit
geval dient de ééne plaats om de andere op te helderen; de ééne om gezag aan
de andere by te zetten. En waarlyk, Godt is zoo toegeevend omtrent onze
zwakheden, dat hy zorg gedragen heeft, om ons waarheden van gewicht die hy
wilde, dat wy zouden gelooven, by veelvuldige herhaalingen, en van meer dan ééne
verschillende kant te laaten voorstellen; en 'er is ten minsten geen onder alle de
leerstukken, die wy gewoon zyn verborgenheden van onzen Godtsdienst te noemen,
dat wy niet by herhaaling, op verscheiden plaatzen van Godts Woord, geleerd
vinden. Neemen wy die verborgenheid van ons geloof ten voorbeelde, dat Godt in
het vleesch geopenbaard is?
Hoe dikwils wordt ons die waarheid niet voorgestelt? Of is het leerstuk van de
Menschwordinge van Godts Zoon slechts duister, en niet meer dan éénmaal in de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

460
H. Schrift geleerd? Is de grond tot deeze openbaaring niet reeds op verscheidene
plaatzen van de Schriften des O.V. gelegd? Wordt zy in die des nieuwen niet zeer
dikwils herhaald, en op meer dan ééne wyze aangedrongen? En welke rede is 'er
dus voor iemand, die de Heilige Schrift voor Godts Woord houdt, en bekennen moet,
dat deeze waarheid, hoe zeer zy ook zyne begrippen te boven ga, echter geen
eigenlyk gezegde tegenstrydigheid, niets dat tegen onze Rede gekant is, behelst,
welke rede is 'er, zeg ik, voor een Mensch, die hier van overtuigd is, om deezer
waarheid geloof te weigeren? Wat kan het oogmerk van Godt geweest zyn, het welk
hem bewoog, om dezelve by zo veele herhaalingen te laaten verkondigen, zo niet
om allen twyfel by ons te verbannen, en ons, ondanks de onmooglykheid waarin
wy zyn, om ons van dit Godtlyk Zoonschap een begrip te vormen, tot eene geloovige
aanneeming van deeze waarheid over te haalen?
III. Dan ik moet hier nog eene DERDE byzonderheid byvoegen, op dewelke wy
behooren acht te geeven, indien wy willen weeten, of zekere plaatze der Heilige
Schrift, die men meent eene verborgenheid te behelzen, dat waarlyk leert het geen
zy schynt te leeren. Naamlyk wy moeten gebruik maaken van onze Rede, om te
onderzoeken, of dat leerstuk, het geen wy in die plaatze denken te vinden, eenigen
invloed in het overige samenstel van den Godsdienst hebbe. Ik zal my duidelyker
verklaaren. Vooronderstelt, dat iemand in deeze of geene plaatze der H. Schrift
eene verborgenheid meent te vinden, die hy wil dat wy gelooven zullen. De vraag
is nu, moeten wy dezelve gelooven of niet? Om dit te weeten, moeten wy, gelyk ik
gezegd heb, eerst onderzoeken, of de woorden, die men denkt, dat deeze
verborgenheden behelzen, waarlyk van Godt geopenbaard zyn; dit vastgesteld
zynde, hebben wy verder te onderzoeken, of deeze woorden wel waarlyk die
betekenis hebben, die men 'er aan toeschryft. Om daarvan overtuigd te worden,
onderstel ik, dat men voor eerst onderzocht heeft, of deeze woorden, letterlyk opgevat
zynde, ook eene eigenlyk gezegde tegenstrydigheid insluiten; zo ja, dan moeten ze
zekerlyk niet in dien letterlyken zin opgevat worden; zo neen, dan moet men verder
gaan, om te onderzoeken, of wy die stelling, die wy denken in deeze
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woorden vervat te zyn, ook meermaalen in de gewyde bladen geleerd vinden. In dit
geval zegt onze Rede ons, dat wy die betekenisse als de waare meening van den
Heiligen Schryver hebben aan te zien, en dus aan dit leerstuk, hoe zeer ook eene
verborgenheid, geen geloof mogen weigeren. En om ons hiervan nog nader te
overtuigen, om ons nog meer tegen alle dooling in dit geval te beveiligen, heb ik 'er
thans bygevoegd, dat wy verder moeten naspeuren, of dat leerstuk in het overige
van onzen Godsdienst ook eenigen invloed hebbe; zo neen, dan is die betekenis,
dewelke wy aan deeze woorden, hoe dikwils ook herhaald, toeschryven, zekerlyk
de rechte niet; zo ja, dan kan 'er niets overblyven, waarom wy aan dat leerstuk onze
toestemming zouden weigeren.
De grond van deeze myne besluittrekkinge berust op eene aanmerking, van
welker waarheid een ieder, die het nagaat, overtuigd zal worden; te weeten, dat
Godt ons geene waarheden, hoe genaamd, in zyn Woord geopenbaard heeft, alleen
maar, op dat wy dezelve weeten of gelooven zouden; maar, op dat wy 'er in het
overige van onzen Godsdienst gebruik van zouden maaken. Neemen wy nog ééns
het voorbeeld, waarvan ik reeds gesproken heb. De waarheid, dat JESUS onze
Zaligmaaker Godts Zoon is, heeft zekerlyk zulk eenen invloed in onzen geheelen
Godtsdienst. Neemt 'er deeze waarheid uit, en 'er blyft niets meer overig, dan een
zeer gebrekkig geraamte zonder leeven. Daarentegen stelt deeze waarheid, nu
bekomt alles kracht en leeven. Nu kunnen wy het begrypen, wanneer ons gezegd
wordt, dat God de waereld zoo lief gehad heeft, dat hy haar zynen eeniggebooren
Zoon zondt. Nu zien wy de rede, waarom CHRISTUS konde zeggen, dat hy en de
Vader één was. Nu weeten wy, in welke betekenisse de Apostelen ons verzekeren,
dat God ons duur gekocht heeft, voor zoo verre hy het zich naamlyk zyn eigen Zoon
heeft laaten kosten. Met één woord, nu verstaan wy alle de aanspeelingen, die de
Heilige Schrift op deeze waarheid maakt, en wy erkennen nu de rechtmaatigheid
van alle die verplichtingen, dewelken daar uit worden afgeleid.
Gy kunt op dezelfde wyze met alle de andere leerstukken, die wy als
verborgenheden van onzen Gods-
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dienst aanmerken, te werke gaan, de uitkomst zal altoos dezelfde zyn. Dat is, gy
zult altoos bevinden, dat, het geen Godt waarlyk geopenbaard heeft, om zo te
spreeken, in alle de overige leerstukken van den Godtsdienst, en het samenstel
van alle onze plichten, is ingevlochten. En daarentegen, dat de menschlyke
uitvindingen, die zy meenen in Godts Woord geopenbaard te zien, niet alleen geheel
op zichzelve staan, maar zelfs byzonderheden insluiten, die, op de overige
leerstellingen of plichten toegepast zynde, tegen andere duidelyke leerstukken, of
het geen wy zeker weeten onze plicht te zyn, lynrecht zouden aanloopen.’

Specimen Philosophicum exhibens Theoriam Imaginationis.
Publico examini submisit C.R.Th. Krayenhoff. Harderovici, apud
J. Moojen, 1780. In quarto f.m. 76 pp.
Het geregelde beloop deezer Wysgeerige Proeve over de Verbeeldingskragt, en
derzelver oordeelkundige uitvoering, heeft ons eenigermaate genoopt, om 'er een
breeder verslag van te geeven. De Heer Krayenhoff, na de waardigheid van Ph. Dr.
et A.L.M. staande, heeft by die gelegenheid dit onderwerp verhandeld, en wel in
deeze orde. - Eerst slaat hy des menschen ziel gade, zo als zy door de Verbeelding
werkzaam is: voorts onderzoekt hy naar welke regelmaat de ziel haare
Verbeeldingskragt uitoefent: verder ontvouwt hy ons het vermogen en de
uitwerkingen der Verbeeldingskragt op allerleien slag van menschen, en ten laatsten
hegt hy hier aan eene overweeging van den staat van een zinneloozen of
verbysterden, benevens die van een droomenden, in dit opzigt, met eene
nevensgaande aanmerking, over een algemeen volstrekt kenteken, dat de
Verbeelding en de daadlyke Gewaarwording van elkanderen onderscheidt.
Natuurlyk is hier de eerste vraag, wat verstaat men door Verbeelding en
Verbeeldingskragt? Zie hier des Autheurs bepaaling. ‘De vertooning van eene
afweezige zaak voor den geest, als ware dezelve tegenwoordig, noemt men
Verbeelding: en het vermogen om zig zaaken, welken men voorheen door de zinnen
gewaar geworden was, doch nu afweezig zyn, zich
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weder voor den geest te brengen, en die voorleedene gewaarwordingen te herstellen,
heet men Verbeeldingskragt, of het vermogen van zig iets te kunnen verbeelden.’
Hier uit kan men, by nadere overdenking, gereedlyk afleiden, wat 'er ter uitoefeninge
van dit vermoogen vereischt worde; te weeten; - 'er moet plaats hebben eene zekere
gewaarwording of vertooning voor den geest; - 'er moet eene andere voorafgegaan
zyn; - die beiden moeten eenige onderlinge overeenkomst hebben, en de eene
moet door de andere verwekt worden. Gaat men verder na, door welk middel dit
vermogen werkzaam is, zo ontdekt men wel dra, dat zulks geschiedt door middel
van 't Hersengestel; 't welk aanleiding geeft om de Verbeeldingskragt nader te
bepaalen, als een vermogen der Ziele, ‘om zig eene zaak, die men voorheen door
de zinnen gewaar geworden was, weder voor den geest te brengen, en zig dezelve
te vertoonen, door middel der aandoeninge van het Herssengestel.’ Voorts leert
ons de opmerkzaamheid, overeenkomstig met het reedsgemelde, dat alles wat een
voorwerp der zinlyke gewaarwordinge geweest is, mede een voorwerp der
Verbeeldinge kan zyn, en dat in tegendeel de Verbeelding omtrent geene voorwerpen
kan gaan, dan zulken, die onze zintuigen voorheen, 't zy middelyk of onmiddelyk,
getroffen hebben. Als mede, dat de Verbeeldingskragt, alle andere dingen gelyk
gesteld zynde, met betrekking tot deeze of geene voorwerpen, vaardiger, duidelyker
en sterker werkt, naar maate dat onze zintuigen 'er menigvuldiger of kragtiger door
aangedaan geweest zyn, of dat die voorwerpen, door 't onlangs voorgevallen, nog
te verschen indruk op onze zintuigen gemaakt hebben. Alle deeze soortgelyke
omstandigheden hebben daarin, gelyk de Heer Krayenhoff in veelerleie opzigten
toont, een zeer grooten invloed, en zo ook het tegengestelde aan de andere zyde.
Wel byzonder leert hy ons nog opmerken, dat de werking der Verbeeldingskragt
vooral belemmerd wordt, door eene sterker zinnelyke gewaarwording van andere
voorwerpen; waartegen zy haare grootste vermogens kan oefenen, wanneer de
uiterlyke zintuigen werkloos of in rust zyn. Wyders hangt derzelver minder of meer
vermogen gelyk onze Autheur vervolgt, grootlyks af van de gesteldheid des lichaams;
naar welker verscheidenheid zy ook ver-
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schillend werkt, uit welken hoofde dan mede de eene Mensch tot die, en de andere
tot eene andere, studie of bezigheid beter geschikt is. En daar uit kan men, laatstelyk,
ten opzigte van dit eerste Artykel, met den Heer Krayenhoff afleiden, dat het
vermogen der Verbeeldingskragte zyne trappen heeft, dat de natuur en kunst veel
tot derzelven volmaaktheid kan toebrengen: het natuurlyke gestel van iemand kan
daaromtrent mede of tegen werken; en de kunst kan het natuurlyke gebrek eenigzins
te gemoet komen, of zig meesterlyk van de natuurlyke geschiktheid bedienen.
Wat nu aangaat het tweede Stuk, de regelmaat, naar welke de Ziel haare
Verbeeldingskragt oefent, ter naspooringe hier van komt vooraf in overweeging, de
verknogtheid der denkbeelden met elkanderen, of derzelver zamenpaaring. De
ondervinding naamlyk leert, dat de denkbeelden zig met elkanderen vereenigen of
op elkander volgen; en men ziet duidelyk, dat ze een natuurlyk of een toevallig
verband met elkanderen hebben. Zulks gade slaande, ontdekt men ligtlyk, dat deeze
opvolging of zamenloop der denkbeelden geschiedt, naar evenredigheid van de
natuurlyke of toevallige onderlinge gemeenschap dier denkbeelden; en wel, naar
de natuur dier gemeenschap, op zeer verschillende wyzen. Het overweegen hier
van leidt onzen Schryver, ter ontdekkinge van die gezogte regelmaat, of, zo als men
't noemt, de Wet der Verbeeldingskragt; welke hy, gelyk gewoonlyk geschiedt, aldus
voorstelt. - ‘Indien men eenige voorwerpen te gelyk beschouwd heeft, zo zal, op
hoedanig eene wyze ook het denkbeeld van één dier voorwerpen in ons opkome,
op het ontstaan van dat denkbeeld, de verbeelding ook het denkbeeld van de andere
voorwerpen verwekken.’ - De verbeelding zal, zo we voorheenen een denkbeeld
van 't geheel gehad hebben, by 't opkomen van een denkbeeld van een gedeelte
van 't zelve, in ons de denkbeelden der overige deelen verwekken, en dus zal zich
het denkbeeld van het geheel nu weder voor onzen geest vertoonen. Men merke
hierby aan dat deeze Wet niet bepaald is tot die voorwerpen of denkbeelden alleen;
maar zig tevens uitbreidt tot dezulken, die daarmede eenige overeenkomst of
gelykheid hebben. - By die gelegenheid komt wyders in bedenking, hoe toch eene
voorgaande gewaarwording door de tegenwoordige opgewekt
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worde? doch het hoe hier van laat zig, volgens onzen Autheur, niet verklaaren, by
mangel onzer onkunde van 't werktuigkundige en van de werking zelve van 't
Hersengestel. Intusschen is de daad zeker, en 't is, gelyk hy vervolgt, niet minder
zeker, dat onze Verbeelding menigwerf geheel niet in onze magt is; doch dat wy
dezelve egter veeltyds kunnen beteugelen, bepaalen en verleevendigen. - Voorts
ontvouwt ons de Heer Krayenhoff de algemeenheid deezer Wet by alle menschen,
ja ook ten minste, by zommige Dieren; waarop hy verder het gewigt en de veelvuldige
nuttigheid van de kennis en 't gebruik dier Wet, in veelerleie opzigten, voordraagt.
Hier uit ontvouwt hy den overgang der denkbeelden, zo als dezelve natuurlyk of
toevallig plaats heeft; mitsgaders de zogenoemde Antipathie of Sympathie, in zo
verre men dezelve van buiten aan verkreegen heeft; terwyl de natuurlyke aan te
merken is, als iets dat uit iemands byzonder gestel voortvloeit. Op eene dergelyke
wyze verklaart hy voorts, hoe, overeenkomstig met die Wet, en 't voorheen gestelde,
de Verbeelding verschillende hartstogten opwekke; welken invloed, en hoedanig
eene uitwerking, dezelve op de Opvoeding hebbe, als mede op het aanleeren en
uitoefenen van veele Kunsten en Weetenschappen.
Agtervolgens de bovengemelde verdeeling deezer Wysgeerige Proeve bepaalt
zig onze Autheur, na deeze ontvouwing van de Wet der Verbeeldingskragt, tot het
overweegen van derzelver vermogen en uitwerkingen. In 't algemeen merkt hy
daaromtrent aan, dat dit vermogen en die uitwerkingen zeer verschillend zyn in
onderscheiden menschen, ja in het zelfde mensch, naar den onderscheiden staat,
in welken iemand zig bevindt: en dat de trapswyze vermeerdering hiervan afhangt
van 's menschen gesteldheid, van zyne meerdere, duidelykere, of sterkere
gewaarwordingen, en dergelyke oorzaaken, even als voorheenen van de werking
der Verbeeldinge gezegd is. Verder handelt hy inzonderheid van dit vermogen en
die uitwerkingen, zo op het Lichaam als de Ziel, ter verwekkinge en geneezinge van
deeze en geene ongesteldheden. Met het behandelen van dit Stuk, kon hy niet
afzyn van bepaaldlyk stil te staan, op het berugte verschil nopens den invloed der
Verbeeldinge eener zwangere Vrouwe op haare Vrugt: en wel voornaamlyk of men
daarin de oorzaak hebbe te zoeken van
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de vlakken, de monsteragtige gedaanten, en meer soortgelyke byzonderheden, die
men by de geboorte veeler kinderen ontdekt. Hy brengt de bewyzen, waarvan men
zig aan de eene en andere zyde bedient, beknoptlyk te berde, en voegt daarnevens
eene kortbondige beoordeeling van dat stuk; waaromtrent hy zig voor de
ontkennende zyde verklaart. Egter loochent hy niet, maar helt veeleer over, om toe
te staan, dat sterke aandoeningen eener zwangere Vrouwe, voor zo verre ze zekerlyk
veel invloeds hebben op haar gestel, der Vrugte nadeelig kunnen zyn; dan of zulks
zig al of niet uitstrekke tot de innerlyke geestgesteldheid van de Vrugt, neemt hy
niet op zig te bepaalen; laatende zulks overig voor hun, die in dit stuk meer doorzigt
mogen hebben.
Tot dus ver betreft genoegzaam al het voorgestelde de werking der
Verbeeldingskragte in min of meer welgestelde Menschen, zo als dezelve, lichaam
en ziel de behoorelyke werkingen oefenende, werkzaam is, en wel op weezenlyke
onderwerpen, die men daadlyk door de zinnen gewaar is geworden. Dan buiten
deeze is 'er nog eene werking der Verbeeldingskragte te beschouwen, die ons de
Autheur ten laatste onder 't oog brengt, ter ophelderinge van eenige
opmerkenswaardige byzonderheden, welken onder de voorgaanden niet betrokken
konden worden.
's Menschen Ziel naamlyk heeft, gelyk onze Schryver, met den aanvang van 't
laatste gedeelte deezer Verhandelinge, opmerkt, niet alleen het vermogen van die
voorwerpen, welke men voorheen door de uiterlyke zinnen gewaar geworden was,
zig weder te vertoonen; maar ze kan ook die vertooningen, welken de Verbeelding
voorstelt, in korten, onderling vermengen, uitbreiden of verkleinen. Zo maakt de
Verbeelding Reuzen, Dwergen, Monsters en veelerleie voorwerpen, die nimmer in
de Natuur te vinden zyn. Dit vermogen heet men het vermogen van te verzieren,
en deszelfs uitwerking draagt den naam van eene Verziering; dat midlerwyl egter
niet anders is, dan eene zekere soort van werking der Verbeeldingskragte; die zig
in dit geval binnen het natuurlyk mogelyke bepaalt, of ook wel tot het onmogelyk
bestaanbaare uitbreidt. - Op de verklaaring deezer byzonderheid ontvouwt ons de
Heer Krayen-
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hoff trapswyze deeze uitwerking; zo als ze zig vertoont in menschen van eene
verhitte Verbeelding, die met alles, waarop hunne Verbeelding werkt, veel op hebben,
kleine zaaken vergrooten, verasgelegene dingen als naby brengen, en zig bykans
altoos in zwellende figuuren en leenspreuken uitdrukken. Zo als men die gewaar
wordt by Dweepers, welken zig verbeelden iets te zien, te hooren of te voelen, dat
inderdaad geen bestaan heeft. Zo als dezelve tot den hoogsten trap kan klimmen
in Zinnelooze of Verbysterde Menschen; die Verbeelding en daadlyke Gewaarwording
onder elkander verwarren; die na de Verbeelding voor Gewaarwording, en dan de
Gewaarwording voor Verbeelding houden. De ontvouwing dier werkinge, welke zig
op veelerleie wyze vertoont, vooral in Uitzinnigen, die men te beschouwen heeft,
als menschen, welke, waakende, de Verbeelding en de daadlyke Gewaarwording
onder een verwarren, brengt onzen Autheur voorts, tot den staat der Droomenden;
die, terwyl ze slaapen, (schoon min vast dan ze buiten het Droomen doen,) alles
wat hunne Verbeelding hun voorstelt voor daadlyke Gewaarwordingen neemen. En
by de verklaaring van dit Stuk voegt hy die van de verrigtingen der Slaapende of
Droomende Wandelaaren; welken allerleie soorten van verwonderlyke werkingen
in hunnen Slaap uitoefenen, en, ontwaakt zynde, zig al het gebeurde als een Droom
voorstellen. Deeze laatste onderwerpen, die de Heer Krayenhoff, eenstemmig met
het voorheen beweerde, zeer geleidelyk ontvouwt, doen hem ten slot zyner
Wysgeerige Proeve nog stille staan, op het onderscheid tusschen de Verbeelding
en de daadlyke Gewaarwording. Men vraagt naamlyk, of 'er een vast kenmerk zy;
waaraan men de vertooningen der Verbeeldinge en der Gewaarwordinge, altyd,
zonder eenig vergryp, kan onderscheiden? - Wanneer wy waaken, en wel by onze
zinnen zyn, zullen wy hierin niet mistasten: wy worden sterker en duidelyker
aangedaan door de Gewaarwording dan door de Verbeelding; en de Gewaarwording
gaat steeds vergezeld van eenige veranderde werking op onze uiterlyke Zintuigen,
dat by de Verbeelding geen plaats heeft. Dit kenmerk is in zo verre voldoende; dan
daar Droomenden alles voor Gewaarwording neemen; en Verbysterden niet zelden
de Verbeelding en Gewaarwording onder een
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verwarren; zo kan men dit kenmerk niet algemeen en volstrekt noemen; des blyft
de vraag, is 'er zodanig een kenmerk, en welk is het zelve? - Het is 'er zekerlyk,
zegt onze Autheur, dit gevoelt ieder; maar 't valt niet gemaklyk te bepaalen wat het
zy; en men heeft 'er gemeenlyk niet meer dan een verward denkbeeld van.
Intusschen valt hy denzulken toe, die het zelve zoeken, in de genoegzaame reden
der vertooningen, derzelver verband en geregelde schikking, waaruit men het
volgende kenteken opmaakt. - ‘Als eene tegenwoordige zinnelyke vertooning eene
genoegzaame reden in 't voorgaande, of in eenig ander zinnelyk voorwerp heeft,
en met anderen regelmaatig verknogt is, hebben wy niet te twyfelen, of 't is eene
daadlyke Gewaarwording. - Maar wanneer de vertooningen, die ons toeschynen
plaats te hebben, geen het minste verband hebben, noch met het voorgaande, noch
onderling met elkanderen, noch met het volgende, dan hebben wy ze te houden
voor Verzieringen, voor Droomen, en niet voor daadlyke voorwerpen; nadien ze
geenzins tot de weezenlyke orde der Natuure of der bestaanbaare voorwerpen
behooren.’ - De Heer Krayenhoff is van oordeel, dat men dit kenmerk, hoe meer
men alles naspeure, voldoenend zal vinden; dan hy laat het aan anderen over, om
te beproeven, of 'er buiten dit nog een ander, dat meer algemeen en meer volstrekt
zou zyn, gegeeven zou kunnen worden.
Het ontvouwen van het beloop deezer Wysgeerige Proeve heeft meer plaats
gevorderd, dan wy ons aanvanglyk voorgesteld hadden; des wy 'er van afzien, om
'er thans nog eenig byzonder behandeld onderwerp uit mede te deelen: dan veelligt
zullen we, in ons Mengelwerk, den Leezer nog wel eens voordraagen, 't geen zyn
Ed., nopens de werking der Verbeeldinge in Droomenden te berde gebragt heeft.
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Het Onweersvuur, in een byzonder geval, in zyne richting en
uitwerksels nagespoort, enz. door W.v. Barneveld, Apothecar te
Amsterdam, Lid van het Provintiaal Konstgenootschap te Utrecht.
Te Amsterdam, by P. Hayman, 1780. In gr. octavo 31 bladz.
Gemeenlyk beschouwt men de ongevallen, door 't Onweersvuur veroorzaakt, slegts
uit nieuwsgierigheid, en men berust dan in de verwondering over de zeldzaame
uitwerkzelen; maar iemand, die de Electriciteit beoefent, wordt door een ander
beginzel gedreeven, en maakt 'er vervolgens meerder werks van. Overtuigd zynde
dat de Blixem dezelfde Elektrieke stof is, die wy door konst te wege brengen,
beschouwt hy het ongeval uit dat oogpunt, en gaat na in hoe verre de uitwerzelen
aan dit zyn gevoelen beantwoorden. Op zodanig eene wyze althans heeft de Heer
van Barneveld het ongeval den Koornmolen de Valk, te Amsterdam, den 22 Augustus
deezes jaars overgekomen, bezigtigt; en 'er aanleiding uit genomen, om in dit Stukje
te doen zien, hoe overeenkomstig de werking van 't Onweersvuur hier geweest zy,
met de proefondervindelyke werking der Electriciteit; dat inzonderheid ook kan
dienen ter aanpryzinge van 't gebruiken van Afleiders, zo aan Molens als andere
hooge Gebouwen, waarvan hy ten laatste nog een kort verslag geeft. De Heer van
Barneveld heeft, naar uitwyzen van zyn verslag, waarmede hy dit Stukje aanvangt,
den loop en de rigting van het Onweersvuur, met de daar uit ontstaane uitwerkzels,
oplettend nagespoord; en zyne daaraan gehegte vergelyking en overeenbrenging,
van de omstandigheden deezes ongevals, met de eigenschappen der Electriciteit,
geeft duidelyk te kennen, dat het hem aan geene bekwaamheid ontbreekt, om dit
onderwerp te behandelen. Alles loopt genoegzaam te zamen om het bovengemelde
denkbeeld te bevestigen; of ten minste overtuigend te doen zien, dat 'er eene zeer
groote overeenkomst tusschen de natuurlyke en kunstige Electrieke Stoffe zy. - Ter
nadere ophelderinge van het geen hy deswegens gemeld heeft, dient eene
daarnevensgaande Plaat, welke ons het binnenwerk van den Molen, en het onderste
gedeelte
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van den Molen van buiten vertoont; met aanwyzinge van den loop des Blixemstraals,
zo langs het binnenwerk, als vervolgens buiten langs den Molen; en tevens eene
afbeelding van de beschadigde Molenroede zelve geeft. Hierbenevens vindt men
op deeze Plaat eene aftekening van den geheelen Molen, zo als men denzelven,
ter beveiliginge, zou kunnen voorzien, met een Conductor of Onweersafleider, die
zig, door zyne eenvoudige geschiktheid, aanpryst, en indeezervoege beschreeven
wordt.
‘De Conductor, die den Molen zal beveiligen, moet vyf a zes voeten langer zyn
dan één der Roeden, dat is, zy moet zo veel boven één der opstaande Wieken
uitsteeken. Het bovenste gedeelte derzelve moet bestaan uit eenen puntigen yzeren
Staaf, vastgesteld in eenen dunnen Mast, die door het dak der Kap in het Houtwerk
van binnen vast gemaakt is. Van deezen yzeren Staaf loopt, langs den gemelden
Mast, naar beneden tot aan het Dak een yzeren draad, die van daar vervolgd word
door een yzeren Keten, over de Spruit, naar de regter of linker Schooting, (als de
Molen eene kruiende Kap heeft,) en vervolgens los nederhangt, langs de leuning
van het plat, tot op den grond. Indien de Molen op zyn Voetstuk gekruid word, dan
moet deeze Keten, langs de Kap des Molens, naar de voorzyde tot op den grond
afgeleid worden. En deeze Conductor kan, met eene kleine verandering, naarmaate
van de omstandigheden, tot alle hooge Gebouwen dienen.’
Buiten dit raadt de Heer van Barneveld alle Molenaars, zo lang zy niet kunnen
besluiten, om een Afleider op hunne Molens te zetten, ‘een doorgaand koperdraad
langs hunne roeden te spannen, en die recht op en neer te stellen: op dat de stof
daar langs heen, misschien nochtans met verlies van een of ander, 't zy op het plat,
of, is de Molen laag, op de aarde kan afslaan, en daardoor, naar alle
waarschynlykheid, buiten den Molen zal kunnen gehouden worden.’ - Deeze raad
steunt op het proefondervindlyke dat de Electriciteit altoos de gereedste leiding
volgt; aan welken regel de loop van den Blixemstraal ook in dit geval volkomen
beantwoord heeft.
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Nederlandsche Insecten, beschreeven en afgebeeld door C. Sepp.
IV Stuk. XII en XIII Verhandelingen. In quarto.
Eene dubbele afgifte strekt ter verzekeringe der aanhoudende arbeidzaamheid van
den Heer Sepp, met opzigt tot de verzameling van Nederlandsche Insecten, 't welk
den beminnaaren van deezen tak der Natuurlyke Historie niet dan gevallig zyn kan.
Onze oplettende navorscher en keurige tekenaar verleent ons hier, op nieuw, eene
beschryving en afmaaling, met leevendige koleuren, van twee Rupsen, van de
geboorte uit het Ei, tot op de verandering in Vlinders, die tevens aan 't Verstand en
't Oog voldoen.

Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde af beeldingen
en beschryvingen der Cicaden en Wantzen, in alle de vier
Waereldsdeelen huishoudende, byeenverzameld en beschreeven
door C. Stoll. In 't Fransch en Nederduitsch. Te Amsterdam, by
J.Ch. Sepp., 1780. In gr. quarto.
Volgens het geen de Heer Stoll, (den Lief hebberen bekend door de uitgave van
het Werk over de Uitlandsche Kapellen van wylen den Heer Pieter Cramer,) met
den aanvang van dit zyn Geschrift aanduidt, heeft hy zig voorgesteld, eene
Verzameling, zo uit zyn eigen voorraad, als uit dien van andere Kabinetten, tot
welken hem de vrye toegang vergund wordt, gemeen te maaken, van eenige
Insecten, die onder de Hemipteroe, de Halfschildige of Halfschildvleugelige behooren;
en wel van de vier volgende Geslachten. I. De Cicaden, Cicadoe. II. De Wantzen,
Cimices. III. De Waterschorpioenen, Nepoe; en IV. de Waterwantzen of Waterluizen,
Netonnectoe. Van ieder deezer Geslachten geeft de Autheur, vóór de byzondere
soorten te beschryven, een algemeen verslag van derzelver herkomst, kenmerken,
enz. Wyders brengt ons, met opzigt tot de verschillende soorten, het thans
afgegeeven eerste Stuk, in VI Plaaten, een aantal van 50 Afbeeldingen onder 't oog,
en deelt ons te gelyk mede de beschryving van het meerdere gedeelte, die verder,
met de afgifte der vol-
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gende Plaaten, staat gegeeven te worden. De afbeeldingen zyn zindelyk uitgevoerd,
en de beschryvingen, schoon kort, zyn volledig, in beantwoordinge aan 't oogmerk,
als dienende ter beknopte ontvouwinge van de afbeeldingen. Is men begeerig na
uitvoeriger berigten, dan de Heer Stoll in deezen bedoelde te geeven, hy biedt den
Leezeren daartoe de behulpzaame hand, met by zyne beknopte beschryving te
voegen, eene aanwyzing van de Schriften, in welken, en de plaatzen waar in
dezelven, de beroemdste Natuurbeschryvers deswegens een breeder verslag
voorgedraagen hebben. De wyze van uitvoering is alleszins van die natuur, dat men
niet wel kunne twyfelen, of zy zal de algemeene goedkeuring der Liefhebbers
erlangen.

Gedenkschriften dienende tot de Geschiedenis van Lodewyk XIV
en XV. Door den Heer Abt Millot, Lid van de Academiën der
Weetenschappen van Lions en Nanci. Vyfde Deel. Te Amsterdam
by Yntema en Tieboel, 1780. In groot octavo 363 bladz.
Op het overlyden van Koning Lodewyk den XIV, waar mede het voorige Deel van
dit Werk afloopt, aanvaardde Philippus, Hertog van Orleans, met toestemming van
het Parlement, de waardigheid van Ryksbestuurder, en handhaafde zig in dezelve;
tot dat het Parlement den Throonsopvolger, Lodewyk den XV, in 't begin van 't jaar
1723, in zyn veertiende jaar getreeden zynde, volgens de Wet, meerderjaarig
verklaarde. Dit Ryksbestuur des Hertogs, en de verdere Regeering van dien Vorst,
tot op het jaar 1744, zyn de hoofdonderwerpen van dit vyfde Deel deezer
Gedenkschriften, welken in een nog volgend Deel beslooten staan te worden, met
de ontvouwing van des Vorsten Bewind, tot aan den ongelukkigen oorlog des jaars
1755. Het thans afgegeeven gedeelte behelst des eerst eene beschryving van
Frankryks vervallen staat, benevens der poogingen tot herstel aangewend, door
den Ryksbestuurder; die, na dat hy de algemeene Vrede, door de zogenoemde
Quadruple Alliantie, had getragt te bewerken, zich intusschen genoodzaakt zag, de
wapens tegen Spanje op te vatten.
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En voorts de merkwaardigste gebeurtenissen van het Fransche Ryk, onder het
Bestuur van Lodewyk den XV, geduurende het opgemelde tydperk; dat bovenal
eene reeks van Krygsbedryven verleent; die geen geringen invloed hadden op de
geschiedenissen van onzen Staat; 't welk dit gedeelte, ook ten onzen opzichte, nog
steeds merkwaardiger maakt. - De Hertog van Noailles, die de oorspronglyke
Stukken, waaruit deeze Gedenkschriften opgemaakt zyn, verzamelde, had in deeze
alhier gemelde gebeurtenissen grootlyks de hand, 't zy als Staatsdienaar of als
Veldmaarschalk; 't welk zyne aantekeningen, raakende het toen voorgevallene, te
merkwaardiger voorkomen geeft. Men ontdekt hier alomme een schranderen
geoefenden Staatsman, en een Veldoversten, die moed en beleid te zamen paart;
terwyl hy tevens als Schryver de duidelykste proeven van vernuft en oordeel in alle
zyne opstellen doet doorstraalen. 't Geen deeze aantekeningen uit de pen van
iemand, die daadlyk deel gehad heeft in de voorvallen welken hy vermeldt, te
meerder aanpryst, is, dat hy zich in alle opzigten betoont een Man van Eer te zyn,
die het welweezen van zyn Vaderland ter harte nam, en zelfs niet schroomde de
waarheid voor den Throon te brengen. - Dit getuigt zyn vrymoedige tegenstand
tegen nadeelige ontwerpen, reeds staande des Hertogs Rykbestuur; en niet minder
getuigen dit zyne uitdruklyke voorstellingen zelfs zeer onaangenaame en
bedroevende waarheden aan den Vorst; met welken hy, op deszelfs begeerte, om
hem altoos zonder omwegen te schryven, en hem alles te zeggen, wat zyn yver
voor en aankleeving aan hem en het Koningryk hem mogte ingeeven, eene zo
rondborstige briefwisseling onderhield, dat ze beiden hem en den Vorst tot eene
uitsteekende eere strekken. Oorspronglyke Stukken, uit de hand van zulk een
Schryver, door den bekwaamen Millot, in eene geschiedkundige orde gebragt, zyn
zekerlyk der hoogste agtinge waardig; daar men dus een goeden grond heeft om
zig op derzelver geloofwaardigheid te verlaaten. - Tot eene byzonderheid uit dit
Deel, zonder ons met een breedvoerig verslag van Krygsverrigtingen op te houden,
strekke het edelaartige gedrag van den Veldmaarschalk Noailles jegens den Graaf
van Saxen, dat te gelyk een voorbeeld van zynen
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schryfstyl aan den Vorst verleent. Wy bepaalen ons te eerder aan die byzonderheid,
om dat deeze Veldheer onzen Vaderlanderen maar al te wel bekend geworden is,
in de laatste Krygsonlusten, in welken zommigen onzer Gewesten deel gehad
hebben. Zie hier het geen ons in deezen gemeld wordt, als de grondslag zyner
verheffinge in den Franschen Krygsdienst.
De Abt Millot in 't verhaal van den Oorlog, op den dood van Keizer Carel den VI,
gekomen zynde, tot die omstandigheden, toen men in Frankryk, omtrent het midden
van 't jaar 1743, bedugt was, dat de Oostenrykers en derzelver Bondgenooten eene
onderneeming van gewigt tegen de Fransche grenzen in 't werk zouden stellen, die
hen veelligt tot in het binnenste des Koningryks zou doen stroopen, vervolgt daarop
aldus:
‘Nimmer had de Maarschalk van NOAILLES meerder vooruitzicht, of eene moediger
werkzaamheid noodig. Hy overwoog en vergeleek alles, en nam de beste voorzorgen.
Maar het was ook noodig, dat hy volmaaktlyk wel ondersteund wierd; en, zonder
vreeze van zich eenen Mededinger te zullen verwekken, wierp hy de oogen op den
grootsten oorlogsman, welken de Koning in zynen dienst had; hy wees denzelven
aan, als den eenigen, met wiens hulpe hy konde hoopen in zyne ontwerpen te zullen
slaagen; hy verdreef eindelyk de vooringenomenheid, welke LODEWYK DE XV zelve
(*)
tegen deezen Vreemdeling had opgevat. Ik spreeke van MAURITS Graave van SAXEN ,
die, zedert het jaar 1720, zich aan den Franschen dienst had verbonden.
NOAILLES, die denzelven byzonder had leeren kennen geduurende den Veldtocht
(†)
van Philipsburg , verwonderde zich over zyne bekwaamheden, prees zyne
oorlogsverdiensten, beminde zyn persoon, en werd door

(*)
(†)

Hy was de Bastaardzoon van AUGUSTUS den II, Koning van Polen en Keurvorst van Saxen,
by de Graavin van KONIGSMARK.
De Hertog, gelyk we wat vroeger vinden aangetekend, roemde reeds diestyds, te weeten in
't jaar 1734, overal de verdiensten van den Graaf van SAXEN, die toen Legermaarschalk was,
en scheen hem toen reeds voor te stellen als de verdediger van Frankryk.
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hem geliefd en geëerbiedigd. De doorluchtige Sax, die te Praag wonderen had
uitgevoerd, die vervolgens gezucht had over den aftocht uit Beieren, niet wel te
vreden was over de Staatsdienaars, en nog minder over de Veldoversten, verlangde
met drift onder den Maarschalk van NOAILLES te dienen, welke hy zynen Meester
noemde; zyren roem stellende, gelyk hy zeide, in van hem te leeren, en vindende
(g)
in denzelven in alles eene meerderheid, welke hy niet zag in anderen . Wanneer
het Leger, uit Beieren komende, gesteld werd onder de bevelen der Maarschalks,
schreef hem de Graaf van SAXEN: “Zoude ik U durven vraagen, wat Gy met ons
denkt te doen? Het koomt my voor, dat Gy ons na Frankryk wilt te rug zenden als
slegt gezelschap. Zult Gy my niet van dat getal uitzonderen? En zal myne
(h)
verwondering over U, en myne tedere genegenheid, my niet genade doen vinden ?”
NOAILLES antwoordde hem op staande voet: “Het is 'er zeer verre af, dat ik U na
Frankryk zoude willen te rug zenden als slecht gezelschap. Ik spreeke vooral van
U, myn Heer en zeer waarde Graaf, welken ik gaarne by my zoude gehad hebben
op den dag van ons Gevecht (te weeten, by Dettingen.) Schoon wy niet volstrektlyk
reden hebben om over dien dag te klaagen, ben ik wel verzekerd, dat wy, met behulp
van uwe tegenwoordigheid, eenen grooten rouw zouden verwekt hebben onder het
vyandlyke Leger. Ik verwachte U met ongeduld. Neem de post, bidde ik U, om by
my te komen, waar ik my ook moge bevinden. Ik hebbe U en uwen raad noodig. Ik
hebbe voor, U het bevel te geeven over een aanzienlyk lichaam van Krygsvolk, in
de nabyheid van myn Leger, en om onze gemeenschap te verzekeren. Ik zoude
een boekdeel noodig hebben, om U myne oogmerken in geschrift te verklaaren, en
(i)
drie uuren onderhouds zullen meer afdoen dan honderd bladzyden schrifts .”
Alles was tusschen hen wel ras in orde geschikt.

(g)
(h)
(i)

Brief van den Graave van SAXEN.
Brief als boven, van 3 July.
Brief des Maarschalks van NOAILLES, aan den Graave van SAXEN, 4 July.
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Het was voornaamelyk te doen om zorg te draagen voor de veiligheid van onze
grenzen. Men trok over den Rhyn te rug. De Graaf van SAXEN kreeg last, om met
vyf-en-twintig Bataillons en veertig Escadrons de Opper-Elsas te verdedigen; en de
Maarschalk was voorneemens hem eene versterking toe te zenden, of zelve hem
ter hulpe te trekken, naar vereisch van de omstandigheden.
Eensklaps vernamen zy, dat de Maarschalk van COIGNI, in plaatze des Maarschalks
van BROGLIO, benoemd was, om in de Elsas het bevel te voeren. Deeze onverwachte
tyding verydelde terstond hunne ontwerpen. De Graaf van SAXEN schreef aan
NOAILLES: “Daar de schikkingen, die ik zoude maaken, misschien alleen voor een
oogenblik zouden zyn, kunt Gy, myn Heer, gemaklyk oordeelen, dat ik ze niet kan
maaken met dat vertrouwen, dat dikwyls derzelver deugdzaamheid beslist. Gy zult
my eene groote gunst bewyzen met my kennis te geeven van het geene Gy hiervan
weet. Ik kan het niet gelooven; dewyl ik my vleie, dat, indien ik onder iemands
bevelen moet staan, Gy my by U zoudt gehouden hebben, eerder dan my wech te
(k)
zenden om onder eenen anderen te dienen .” Dit was genoeg, om hem voor altoos
afkeerig te maaken van den Franschen dienst, waarin hy, tot dien tyd toe, maar al
te weinig genoegen had gevonden.
De verlegenheid des Maarschalks was niet minder. Hy had gehoopt, dat het bevel,
in deeze streek, den Graave zoude gegeven zyn, onder zyn Opperbestuur; de
Staatsdienaar verklaarde hem niet hoe groot het gezach van COIGNI zoude weezen;
deeze Veldoverste, die vol moeds was, scheen hem echter verre beneden den
anderen te zyn: hy vreesde voor de gevolgen eener keuze, die waarschynelyk de
overeenstemming stooren, en aan de krygsverrichtingen nadeelig zoude weezen.
Hy schreef hierover met nadruk aan den Koning en aan den Staatsdienaar van
oorloge, betuigende, dat hy niets anders had bedoeld dan het welzyn des Koningryks,
en dat hy voor niets konde instaan, indien men zyne schik-

(k)

Brief des Graaven van SAXEN, aan den Maarschalk van NOAILLES, 24 July.
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kingen omverre stiet; dat hy voor het overige zich bepaalde tot de
allernaauwkeurigste gehoorzaamheid.
In zynen Brieve aan den Koning voegde hy hier by: “'Er is een uitermaate groot
aantal van stukken, op welke ik uwer Majesteit antwoord schuldig ben. Ik schaame
my, dat ik daaraan nog niet voldaan hebbe, maar ik hebbe haar tot eene reden voor
myne nalaatigheid by te brengen, de onvermydelyke noodzaaklykheid, waarin ik
ben, om van den morgen tot den avond te werken. Ik hoope, dat uwe Majesteit my
dit zal vergeeven. Een Hoveling zoude de eer, van aan haar te schryven, stellen
boven die van haar te dienen; maar een goed Dienaar, en getrouw Onderdaan,
verkiest liever bezig te zyn, en te arbeiden ter bewerkinge van het geene hy gelooft
(l)
voor zynen meester voordeeligst te zyn .”
Het was het oogmerk van LODEWYK DEN XV niet, aan den Maarschalk van COIGNI,
in de Elsas een uitgestrekter gebied te geeven, dan de Marschalk DU BOURG daar
(*)
gehad had in den jaare 1734 . Hy ant-

(l)
(*)

Brief des Maarschalks van NOAILLES, aan den Koning, 27 July.
In 't voorgaande heeft de Heer Millot deswegens het volgende gemeld, dat den Hertog tot
eer strekt. ‘NOAILLES, tot Opperbevelhebber over het Leger in den Elsas aangesteld zynde,
had reden om te vreezen voor eenige zwaarigheden van den kant des Maarschalks DU BOURG,
eenen ouderen Krygsbevelhebber dan hy, Landvoogd van den Elsas, en die alle blyken van
achtinge waardig was, welke men aan lang bewezen diensten verschuldigd is. Maar hy
verwierf gemaklyk deszelfs vertrouwen. Een aanmerkenswaardige trek van zedigheid zal ons
doen oordeelen of hy het verdiende. De last der Hoofdbevelhebberen bracht mede, dat zy
dienen zouden onder het bevel van NOAILLES, en niet onder dat van DU BOURG. Dit moest voor
deezen eene onaangenaamheid zyn. NOAILLES verzocht, dat de Hoofdbevelhebbers even
zeer onder de bevelen des eenen als des anderen zouden staan, verzekerende, dat de dienst
hier by niets zoude lyden, en dat de grootste zwaarigheid voor hem zoude weezen met den
Landvoogd van den Elsas niet in een goed verstand te zyn. “Gy zult weinige aanzoeken van
zulken aart vinden,” schreef hy aan den Staatsdienaar, “maar ik vleie my, dat men my, het
geene ik verzoeke, niet zal weigeren, uit hoofde der nieuwigheid.” Deeze oplettendheid, die
te edelmoediger was, dewyl zy in het geheim bewezen werd, erlangde de toejuiching van het
Hof, en het verzoek werd toegestaan.’
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woordde aan NOAILLES, dat het Krysvolk, en COIGNI zelve, onder zyne bevelen zouden
staan, zo lang hy zich in dat Landschap zoude ophouden. Wat den Graave van
SAXEN aanbelangt, hy stond toe, dat men byna geene Fransche Veldoversten had,
die zich zo zeer op het verrichten van groote dingen toeleiden als deeze, maar
betuigde tevens in denzelven niet alle mogelyk vertrouwen te stellen: hy drong op
des Graaven hoedanigheid van Protestant, op deszelfs Staatzucht, om een
(*)
onafhangelyk Vorst [te weeten, van Courland ] te weezen, op deszelfs bedreigingen,
het zy waare, of verzierde, dat hy in eenen anderen dienst wilde overgaan, indien
men hem dwarsboomde. “Is dit yver voor Frankryk?” zeide LODEWYK. De Graaf was,
in zyne oogen, van een wispeltuurigen en zorgeloozen aart, aan Frankryk alleenlyk
gehecht door eene Minnaaresse, welke hy wel ras zoude vergeeten, en men konde
te minder op hem vertrouwen, dewyl de Koning van Polen, zyn natuurlyke Broeder,
zich misschien tegen ons stond te verklaaren. De Koning liet evenwel niet na te
erkennen, dat hy uitmuntende konde zyn onder de bevelen van NOAILLES, en
vermaande deezen zich van des Graaven gevoelens te verzekeren. Hy eindigde
met den Maarschalk te pryzen, dat hy den plicht van eenen Veldoversten gesteld
had boven dien van eenen Hoveling, in het uitstellen van antwoorden, by welke
(m)
geen haast was .
Indien NOAILLES niets anders gedaan had dan deeze vermoedens des Konings
te verdryven, en aan het Ryk eenen zodanigen verdediger te bezorgen, als de Graaf
van SAXEN was, zoude ieder rechtschapen Franschman zyne gedachtenis met
dankbaarheid moeten eeren. Hy voer voort met te spreeken tot lof van den

(*)

(m)

De Graaf van SAXEN, ondersteund door zynen Vader, had, na het uitsterven van het Huis der
Hertogen van Courland, gestaan na dat Hertogdom. Een bericht hiervan kan men vinden in
het Fransche Werk, getiteld Vie de Maurice, Comte de SAXE, Part. I.
Brief des Konings, aan den Maarschalk van NOAILLES, 1 Aug.
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Sax, hy stond in voor deszelfs getrouwheid en yver. Hy zeide tot den Vorst: “De
Bevelhebbers, Sire, die geschikt zyn tot het verrichten van groote zaaken, zyn
hedendaags zo zeldzaam, dat ik den Graaf van SAXEN, volgens de gedachten, die
ik van hem hebbe, beschouwe als eenen dierbaaren man voor uwen Staat, die
byzondere onderscheiding zoude verdienen, indien hy uw geboren Onderdaan was:
die, daar hy een Vreemdeling is, verdient met nog grooter onderscheidinge behandeld
te worden, om hem te naauwer aan uwe Majesteit te verbinden. Hy heeft eenen
verheven geest, en een gevoelig hart; het mistrouwen zoude hem verwyderen, daar
in tegendeel blyken van vertrouwen hem meer en meer zullen verbinden. Niets
anders, Sire, dan ontwyffelbaaren hoon en beleediging, zal hem ooit kunnen
beweegen om uwen dienst te verlaaten. Men heeft hem in Boheme beleedigingen
doen ondergaan, die in staat zouden geweest zyn, om eenen af keer van den dienst
te veroorzaaken. Maar, hoewel de Duitschers wel onderhevig zyn aan het overgaan
uit den eenen dienst in den anderen, zyn 'er eenige regels en welvoegelykheden,
welke zy niet kunnen verwaarloozen, zonder zich onder de hunnen verachtelyk te
maaken; en de Graaf van SAXEN zal deeze welvoegelykheid nog minder dan een
(n)
ander verwaarloozen, dewyl hy nog kiescher is omtrent zyne eer .” Eindelyk
bepaalden de schranderheid en grootmoedigheid van den Maarschalk van NOAILLES
het oordeel des Konings, en de nakomelingschap zal eenen dienst erkennen, die
by de Tydgenooten des Maarschalks te weinig is bekend geweest.’

(n)

Brief des Maarschalks van NOAILLES, aan den Koning, 8 Aug.
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Verhandeling over de Japansche Natie, door C.P. Thunberg, Med.
Dr. Demonstrator Botaniae op de Koningl. Acad. te Upsal en Lid
van verscheiden Soci teiten. Met Plaaten. Uit het Zweedsch
vertaald. En een Bericht van het Koningryk Thibet, door Strward
Schildknaap enz. opgemaakt uit de Papieren van den Heer Bogle,
Afgezant van den Grooten Raad der Engelsche O.I. Comp. te
Madras, tot den Grooten Lama, Regeerder van het voorgenoemde
Ryk. Uit het Engelsch vertaald. Te Amsterdam by J.H. Schnelder
1780. In groot octavo 44 bladz.
Japan en Thibet, twee Aziatische Ryken zynde, van welken wy tot nog geen
genoegzaame berigten hebben, zo zyn alle berigten van dezelven, waarop men zig
eenigzins durft verlaaten, 't zy ter bevestiginge van vroegere, of ter mededeeling
van laatere ontdekkingen deswegens den weetgierigen aangenaam: en zulks maakt
deeze zamengevoegde Stukjes welgevallig.
Het eerste komt uit de handen van een Man van Studie, welke in dienst onzer
Hollandsche Oostindische Compagnie naar Africa en Azia gereisd heeft, en in
Zweeden, zyn Vaderland, in hoogagting is. 's Mans berigten van de Zeden en
Gebruiken der Japanners, mitsgaders van den aart en gesteldheid van dit Volk, als
mede raakende den toestand van den Koophandel, de Manufactuuren en den
Akkerbouw in dat Gewest, zyn eenpaarig met het gewoone verslag, dat men hiervan
by de opmerkzaamste Schryvers vindt. Zyn Ed. heeft dit onderwerp, als het min
byzondere van zyne waarneemingen, slegts beknoptlyk voorgedraagen; maar geeft
ons verder eene uitvoeriger beschryving van de Munten, welken in dat Ryk in zwang
gaan, dan tot nog in Europa gemeen gemaakt was; waar toe hy zig, niet zonder
gevaar zyns leevens, in staat gesteld had. - Vermits het naauwe toeverzigt in Japan,
had hy geene hoop, om uit dit zonderlinge Land eenige zeldzaamheden, als Boeken,
Kaarten, Munten, Tekeningen en diergelyke dingen uit te voeren, 't welk daar ten
strengste verbooden is: egter gelukte het hem nog eenige Munten by een te
verzamelen; die hy onder zyne schoenzoolen lei, en met de grootste voorzigtigheid,
in zyne schoenen, aan 't schip bragt. De dus uit Japan mede gevoerde Munten heeft
de Heer Thunberg aan zyne Majesteit, den Koning van Zweeden, overgegeeven,
als stukken, die, van wegen hunne zeldzaamheid, wel eene plaats verdienen in een
Muntkabinet. Tevens heeft by aan de Koninglyke Academie der Weetenschappen
te Upsal, die zyn Ed. tot een Medelid van dat doorlugtige Genootschap benoemd
had, eene Verhandeling ingeleverd, in welke hy, behalve het bovengemelde raakende
de Japanners, wel byzonder eene uitvoerige verklaaring ran die Munten geeft, met
derzelver natuurlyke afbeeldingen; welken ook in deeze Nederdaitsche uitgave, ten
getale van 43 Stukken, zynde zo van de oude als de
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nieuwe of thans gangbaare Munt, op 8 plaaten vertoond worden. Zyn Ed. meldt ons
wegens deeze Munten in 't algemeen, (met het byzondere kunnen wy ons hier niet
wel ophouden,) dat ze, van veelerleie zeer ongelyke gedaante, van Goud, Zilver,
Koper en Yzer zynde, gewoonlyk eenvoudig, slegt en regt geslaagen worden; voor
't grootste gedeelte zonder karteling op den rand, en zonder dat cieraad, het welk
doorgaans aan 't Europische Geld is. Ook zyn, vervolgt hy, de meeste soorten van
Munten zonder eene vaste en bepaalde waarde; waarom ze van alle Kooplieden
gewoogen worden, die 'er dan, vooral op de Gouden en inzonderheid ook op de
grootste Zilveren Stukken, hunnen stempel opzetten, tot een teken, dat ze opregt
en onvervalscht zyn. Verder onderrigt hy ons, dat verscheiden Zilveren Geldspecien,
in kleiner en grooter sommen, in een papier gerold, en door den Munter of Uitgeever
verzegeld worden; gaande dan voorts zulk een pakje, met de waarde daarop
geschreeven, door veele handen rond, zonder geopend te worden. Zo lang als het
verzegeld blyft, loopt het voor rekening van den Uitgeever; en byaldien het, by 't
openen, mogt blyken, dat 'er de volle waarde niet in was, zou de Uitgeever het te
kort komende moeten betaalen. Op eene soortgelyke wyze voegt men, volgens de
aantekening van onzen Schryver, ook wel de mindere koperen of de yzeren
muntstukken, van verschillende soorten, by een. Deeze Stukken, onder den
algemeenen naam van Seni bekend, hebben in 't midden een vierkant gaatje,
waardoor zy, ten verschillenden getale, tot de vereischte waarde van zulk een
bundel, aan een touw van stroo gereegen kunnen worden; op dat ze dus te
gemaklyker gedraagen, verzonden, en, buiten verder over tellen, uitgegeeven kunnen
worden. De Kooplieden, zegt hy, hebben zodanige bundels doorgaans gereed in
hunne Winkels, zo in de Steden als op de Dorpen, daar de Reizigers doortrekken:
zo dat een Reiziger schielyk aan klein geld kunne geraaken, zonder dat hy zig lang
met naatellen behoeve op te houden. Eindelyk staat omtrent deeze Senis nog te
melden, dat het aan de twee Directeurs onzer Compagnie 's jaarlyks toegelaaten
wordt eenigen van die koperen Muntstukken uit te voeren; maar evenwel slegts tot
een bepaald getal: hebbende in 't jaar 1775 elke Directeur 75 Kisten Senis ontvangen.
Wat wyders het tweede Geschrift, raakende het Koningryk Thibet, betreft, de Heer
Bogle, derwaards in Ambassade gezonden, heeft aldaar verscheiden maanden aan
't Hof des Regents geresideerd, en dus min of meer gelegenheid gehad, om dit Ryk
nader te leeren kennen. Men vleit ons met het denkbeeld, dat die Heer zelf een
verslag van deeze zyne reize en verkreegen kundigheden gemeen zal maaken:
intusschen deelt ons de Heer Stewart eenige byzonderheden mede, welken hy, uit
het gebruik der brieven en papieren van dien Heer, heeft kunnen verzamelen. Dit
Geschrift, schoon kort, behelst nog al eenige merkwaardigheden nopens dit Ryk,
waar van wy tot heden weinig gegronde berigten
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hebben. Als eene van die natuur is te beschouwen het denkbeeld, dat de Heer
Steward ons verleent van de Onstervelykheid van den GROOTEN LAMA, dat meer
waarschynlykheid heeft, dan de gewoone vertellingen wegens dit onderwerp.
‘De Lama, zegt hy, wiens gebied gegrond is op de zekerste gronden, als
persoonelyke genegenheid en Godsdienstige eerbiedigheid, bestiert alles binnens
Lands met een onbepaald gezag. Elk weet dat de Delai Lama het groote voorwerp
van aanbidding is voor de verscheiden Stammen der heidensche Tartaaren, welke
door de uitgestrekte Landstreeken van 't vaste Land zwerven, welke zich uitstrekt
van de Volga of Wolga af tot Correa aan de Zee van Japan toe, en dit is mogelyk
het uitgestrektste Godsdienstig gebied van den Aardbodem. Hy is niet alleen de
Opperpriester, de Stedehouder der Godheid op de Aarde; maar dewyl de
bygeloovigheid altoos het sterkste is, daar zy verst van haar voorwerp is, zoo
beschouwen de afgelegenste Tartaaren hem volstrekt, als de GODHEID zelve. Zy
gelooven, dat hy onsterflyk is, en begaafd met alle wetenschap en deugd. Alle jaaren
komen zy uit verscheide Gewesten op, om te aanbidden, en ryke Offeranden in
zyne schatkist te brengen.’
Wat belangt die onsmaakelyke presenten, welken de Opperhoofden der Tartaaren,
volgens 't verhaal van voorige Reizigers, gezegd worden van den Lama te ontvangen,
en in gouden doozen met grooten eerbied op te sluiten, om by gelegenheid in hunne
Ragouts te doen; dit stuk ontkent de Heer Bogle; maar hy zegt, ‘dat de Lama dikwils
kleine balletjes van gewyde meelbloem uitdeelt, gelyk de Pain benit, of het gezegend
Brood van de Roomsch Catholiken, het welk zyne Votarische Tartaaren naderhand
mogen gebruiken zoo als zy willen. Het rechtzinnige gevoelen by de Tartaaren is,
dat als de groote Lama schynt te sterven, het zy van ouderdom of zwakheid, zyne
Ziel inderdaad alleenlyk eene brossche wooning verlaat, om na eene andere om te
zien, die jonger en beter is; en dat dezelve weder ontdekt wordt in 't lichaam van
een jong kind, door zekere tekens kenbaar alleen voor de Lamas of Priesters, in
welker orde hy altoos weêr verschynt. De tegenwoordige Delai Lama is een kind,
en was, slegts eenige jaaren geleeden, ontdekt door den Tayshoo Lama, welke in
gezag en heiligheid van kenschets naast aan hem is, en gevolglyk, geduurende des
anderen minderjaarigheid, als Opperhoofd handelt.’
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Uitgezogte Verhandelingen over Bijbeluitlegkundige,
Natuur-Wiskundige en andere Weetenschappen. Voorgeleezen in
't Letterlievend Genootschap, onder de Zinspreuk, Verscheidenheid
en Overeenstemmig, te Rotterdam Eerste Stuk. Te Rotterdam, bij
A. Bothal en P. Holsteyn, 1780. Behalven de Voorreden 122 bladz.
in gr. octavo.
Een Letterlievend Genootschap te Rotterdam levert hier mede de eerste openbaare
Proeve van zynen arbeid; welke van dien aart is, dat dezelve wel onder de nutte
poogingen ter bevorderinge van leerzaame Weetenschappen geteld mag worden.
Het Genootschap bepaalt zig aan geene keuze van stoffen; ieder Lid schryft over
een onderwerp van eigen verkiezing; alleenlyk heeft men 'er uitgeslooten het
verhandelen van eigenlyk gezegde leerstellige en wederleggende Stukken uit de
Godgeleerdheid. Buiten deeze soort van Stukken, is ieder Lid vry in de Stofverkiezing;
‘'t zij uit het gewijde Bijbelblad, of die tot de natuurlijke Weetenschappen behooren,
als Geest- Hemel- Aardryk- Genees- Schei- Wis- Werktuigkunde, de GeschiedLetter- en Dichtkunde, en, met één woord, alles wat lijnregt is ingerigt tot bevordering
van Kennis en Deugd.’ - In gevolge deezer gegeeven ruimte behelst dit eerste Stukje
reeds eene verscheidenheid van behandelde onderwerpen. Aan 't hoofd ontmoeten
we een Dichtstuk, dat ons de natuur van 't Genootschap op eene leevendige wyze
schetst, en de Leden aanmoedigt om bestendig in hunne leerryke bezigheid voort
te vaaren. - Eene daaraan volgende Verhandeling heeft ten onderwerp het gejuich
der Chaldeeuwen op hunne Schepen, naar aanleiding en ter ophelderinge van Jes.
XLIII. 14, alwaar Israëls Verlosser zegt, dat hy de Chaldeeuwen vlugtig heeft deen
nederdaalen, in de schepen, op dewelke zy juichten, of eigenlyk, op de schepen
hunner juichingen. Verstaa door deeze schepen kostlyk vercierde Vermaakjagten,
op welken de Chaldeeuwen zig gewoonlyk vermaakten met zang en spel; waarvan
de Schryver deezer Verhandelinge een breeder berigt geeft; waarop hy deeze
Godspraak gepastlyk overbrengt op de inneeming van Babel, ten tyde der vieringe
van een vrolyken feestdag, toen ieder naar een goed heen komen had te zoeken;
waartoe hun, ter lyfberginge in hunne vlugt, ook te stade kwamen, hunne
Vermaakjagten, om met dezelven den stroom af te zakken en te ontvlieden. Een
tydstip, waarin, zegt onze Schryver, ‘de vreugdvolle juichschepen veranderden in
drijvende treurgebouwen, die de matelooze blijdschap verwisselden met de
prangende angsten.’ - Naast dit Stukje is geplaatst eene Proeve van Gedagten over
het Licht, welke de Autheur tweeledig staat voor te draagen. Het eerste lid bepaalt
zig tot het Licht
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en deszelfs algemeene Eigenschappen: en het tweede is geschikt ter ontvouwinge
van de byzondere uitwerkzelen, die uit deszelfs Natuur en Eigenschappen
voortvloeien. Het tegenwoordig afgegeeven gedeelte beantwoordt de volgende
Vraagen, met bybrenging van de bewyzen voor des Schryvers keuze, in 't
beoordeelen van de verschillende gevoelens der Natuurkundigen over dit onderwerp:
(1.) Wat is het Licht? - Eene stoflyke zelfstandigheid. (2.) Wat denkbeeld moet men
maaken van deszelfs Natuur en Form? - Het gevoelen van hun, die stellen, dat het
Licht en het Vuur niet van elkander verschillen, maar een en het zelve zyn, komt
niet aanneemlyk voor; veeleer heeft men het Licht te beschouwen als eene stoffe
zeer onderscheiden van het Vuur; en wel, als eene allerfynste Hemelstof, die zig
door haare werking alleen aan 't zintuig van 't gezigt ontdekt. En wat deszelfs form
betreft, waarover men minder verschil ontmoet, alles schynt ons te leiden, om ons
te doen denken, dat de Lichtstof eene klootsche gedaante heeft: dat het Licht bestaat
in globetjes of bolletjes van eene onnadenkelyke kleinheid, allergladste oppervlakte,
en een veeragtig vermogen, zeer bekwaam, om een trillenden indruk der beweeging
te ontvangen. Maar de groote vraag, daar 't hier byzonder op aankomt, is (3.) Waar
is de weg, daar het Licht woont? - Deeze vraag zegt de Autheur wordt verschillend
beantwoordt, en, ten gevalle van zommigen onzer Leezers, zullen wy het voorstel
van wederzyde, hier gemeld, geheel opgeeven.
‘Genoegzaam alle de Ouden, zegt onze Schrijver, die het Licht en het Vuur voor
een en dezelfde stof hebben aangezien, hebben begreepen, en de beroemde Newton
heeft sterk verdeedigt, dat het Licht niets anders was dan de Vuurdeelen, die in
eene onafgebrookene agtereenvolging uit een brandend Lichaam voortvloeiden;
en dewijl de Lichtdeelen met een oneindig aantal straalen uit het lichtend of brandend
Lichaam uitgingen, zoo wordt 'er een plaats verlicht, die de form of gedaante hadt
van een globe of kloot, waarvan het brandend Lichaam het middelpunt is. Deze
Lichtkloot is grooter of kleiner, naar dat het brandend Lichaam, uit welk het Licht
voortvloeit, grooter of kleiner zij. - Deze Lichtuitwerpende Lichaamen, zijn de
Hemelsche Lichaamen, de Zon en vaste Starren; met de Aardsche Lichtbronnen,
waartoe behooren alle de vuurige Verhevelingen, die in onzen Dampkring Licht
verspreiden, benevens alle Vuuren, die op de Aarde ontstooken worden; welke allen
met eene globe van Licht, die uit deze Vuuren voortvloeit, omkleed zijn.
Maar de schrandere Descartes heeft de Leer van het Licht gantsch anders
voorgestelt. Hij was van oordeel, dat de Lichtstof, geheel onderscheiden van het
Vuur, bestaande in onnadenkelijk kleine, gladde, harde en veerachtige globetjes,
die het gantsch geschapen Al vervullen. Zoo dat niet alleen alle plaatzen, maar ook
alle Porien der Lichaamen, met dezelve geheel vervuld waren. Dat deze Lichtstof
niet van plaats veranderde om te lich-
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ten, maar dat aan de Lichtbolletjes, die het naastgelegen waren aan die stoffen,
dewelke een vermogen hadden, om op dezelve te werken, door die werkende
Lichaamen, een trillende beweeging werdt medegedeelt. Dat deze bewogen
Lichtbolletjes in een trillende beweeging denzelfden indruk gaven, aan den geenen
die hen onmiddelijk raakte, en dat deze beweeging door alle de lichtbolletjes, die
tusschen het Oog en het eerstbewegende Lichaam inlagen, in eene rechte Lijn
werdt voortgezet, tot dat de Lichtbolletjes, die op het Netvlies van ons Oog rusten,
eindelijk ook bewogen, de gezichtzenuw aandeeden, met een gevoel, dat wy Zien
noemen. Vervolgens dat de Lichaamen, die boven anderen in staat zijn, om de
Lichtbolletjes die trillende beweeging in te drukken, inzonderheid zijn; de Hemelsche
en Aardsche Vuuren, eenige Zouten en Edelgesteenten. Dat de Zon, zijnde het
grootste Vuur, dat in die nabyheid tot ons staat, daarom ook de geweldigste trilling
aan de Lichtbollen, die tusschen dezelve en ons oog liggen, geeft, en daarom ook
het sterkste Licht verwekt. Dat alle andere Lichaamen, die op de Lichtbollen werken,
een minder licht verwekken, naar reden van de grootheid hunner werkvermogens,
verminderd naar de maat van derzelver afstanden.’
De Autheur verklaart zig voor 't laatste gevoelen, dat ook Wolf, Leibnits en anderen
verdeedigd hebben, brengt zyne reden voor 't zelve te berde, mitsgaders zyne
beantwoording van de bewyzen, die door de Heeren Newton en Musschenbroek
van de andere zyde aangedrongen zyn.
Hier by komt nog eene Verhandeling over de Geschiedenis van den Koophandel,
geschikt, om een agtervolgend verslag te geeven, van de opkomst en den voortgang
van den Koophandel, zo in den ouden tyd, als in de Middeleeuwen, en onze laatere
dagen; waarin de Autheur het voor tegenwoordig niet verder brengt, dan tot den
Koophandel der Feniciers, welken hy vervolgens staat te beschouwen.
Ten laatste deelt men ons hier mede een Onderzoek, wat men moet oordeelen
van de Heidensche Voorzeggingen, of, gelyk het Stuk nader bepaald wordt, eene
overweeging der Vraage; ‘Of men aan den Vorst der duisternis met zijne Engelen
toekennen mag een vermoogen, om zommige zaaken, eer zij gebeurd zijn, en wel
zaaken, die buiten het bereik zijn van een menschlijk vooruitzicht, te kunnen voorzien
op min of meer waarschijnlijke gronden; dan ook of hij het geen hij voorzag, ook
aan zijne vertrouwelingen heeft kunnen bekend maaken, en ook gedaan heeft? het
zij dat zoodanige vertrouwelingen, niet zonder zijn loos beleid, zich inbeeldden eene
aanblaazing van eene waare Godheid gewaar te worden, of zich willens en weetens
aan den Boozen Geest verbonden; het geen hier niets ter zaake doet.’ - De Opsteller
beantwoordt deeze Vraag bevestigender wyze, en tragt de gegrondheid van dit

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

486
denkbeeld te staaven, doch wy zouden de taak, die hy op zig genomen heeft, niet
gaarne overneemen; het Ryk der duisternisse is ons te duister, om 'er iets
beslissends desaangaande van te beweeren.

Menalkas in drie Boeken, door A. Loosjes, P.z. Te Haarlenz by
C.v.d. Aa, 1780. Behalven de Voorrede 118 bladz. in octavo.
Een Herderlyke Minnehandel, welken men, in dat soort van Schriften behaagen
hebbende, zonder kwetzinge der goede zeden, in een ledig uur met vermaak kan
nagaan. Het Stukje is natuurlyk ontvouwd, met eene vry geregelde in agtneeming
van de levenswyze en de zeden, die men gewoonlyk den Arcadischen Herderen
en Herderinnen toeeigent, en met gepaste Dichtkundige cieraaden doorvlogten.
Het contrast der Herderen, (dat evenwel wat sterk is,) Menalkas en Lycidas, beiden
Minnaars van Clorinde, en het geslingerde hart dier Schoone, dat nu voor den
deugdzaamen, doch al te bedeesden Menalkas, en dan voor den bevalligen
stoutmoedigen Lycidas, (wiens zedelyke beginzels egter by Clorinde zomtyds verdagt
zyn,) spreekt, hout den Minnehandel, met veelvuldige veranderingen, in eene
bestendige leevendigheid. De verschillende tooneelen, welken daar uit ontstaan,
en de tusschenkomende verrigtingen van andere Herderlyke persoonaadjen, die
belang in 't Stuk hebben, of 'er ongedwongen in betrokken worden, veraangenaamen
het geheele beloop. Naar maate dat het bedryf vordere, krygt men daadlyk een
sterker medelyden met de nog lang besluitenlooze Clorinde; de agting voor den
braaven Menalkas klimt gestadig hooger, terwyl men niet wel kan afzyn van den
snooden Lycidas steeds meerder te verfoeien; en men neemt van harte deel, in de
vreugderyke vervoeringen van Clorinde en Menalkas, als men die tedergetroffen
Maagd haare liefde voor hem hoort betuigen, terwyl zy hem lachende een kusje te
pande geeft: het welk eene kort aanstaande Egtverbintenis der Gelieven doet
vaststellen. Intusschen hoort men, niet zonder aandoeninge, dat Lycidas,
genoegzaam door wanhoop over zyne begaane euveldaaden ter nedergeslaagen,
wederkeert tot zynen pligt. Die Lycidas naamlyk, voorheen vervreemd van alle
deugd, wiens hart niet dan geile Min voor Clorinde gevoed had; die haare Vriendinne
Amaryllis van haare Eer beroofd, en deeze misdaad Menalkas ten laste gelegd had;
die de woonplaats van Menalkas in brand had willen steeken, by welke gelegenheid
de vlam juist was overgeslaagen tot die van Clorinde, welke gelukkig door Menalkas,
met gevaar van zyn eigen leeven, gered was; die Lycidas bezeft het haatlyke van
zyn wangedrag, boezemt wanhoopige klagten uit; gevallig ter oore van Menalkas,
Clorinde en Amaryllis, by den maaneschyn in eene donkere schaduw gezeten. Dit
geeft gelegenheid tot eene bedaarder onderhandeling; hy erkent zyne snoode
bedryven; men vergeeft hem dezelven; in zyn
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ernstig voorneemen tot een beter gedrag biedt hy aan, de door hem geschonden
Amaryllis met het Huwelyk te eeren; en deeze, die Lycidas zuiver beminde, maar
door zyne stoutaartige listigheid verrascht was geworden, verleent hem van ganscher
harte haare toestemming; en hier op wordt alles met een vrolyk dubbeld
Bruyloftsfeest beslooten. - In de beschryving van dit Bruyloftsfeest is het Herderlyke
by uitstek fraai gade geslagen; en 't zelve is, gelyk wy boven aangeduid hebben,
over 't geheel in dit Stukje vry wel in agt genomen. Het voornaamste waar in het
ons wat grof verzuimd schynt, is in 't character van Lycidas. Deeze toch komt hierin
als een Arcadisch Herder; en onder deeze soort van Herders, zo als ze ons alomme
beschreven worden, heerscht geen opzetlyke ondeugd. Ze zyn wel zo vroom en
vreedzaam niet, dat 'er, vooral in 't stuk van de Min, geen verkeerdheid geen onmoed
immer plaats hebbe; maar ze zyn vry van zulk eene overgegeevene zedeloosheid,
als 'er in 't gemoed van Lycidas huisvest. Die al te sterke trekken van dit character
sleepen ook hier en daar eenige onwaarschynlykheden mede: inzonderheid kan
men zig niet wel verbeelden, dat Clorinde, by welke Lycidas reeds van zedeloosheid
verdagt stond, zo dra geloof geeft aan 't geen Lycidas, wegens de verleide Amaryllis,
te laste legt aan Menalkas, van wiens deugdzaam en bedeesd character zy herhaalde
proeven had; en dat nog, niet tegenstaande de herhaalde betuigingen van Amaryllis,
dat Lycidas haar onteerd hadde.

De Oeconomist; eene byeenzameling van Vertoogen, Gesprekken,
Voorslagen en Proeven, tot welzyn van het Vaderland. Derde Stuk.
Behalven de Voorreden 108 bladz. in gr. octavo.
Op de eigenste denk- en schryfwyze, op welke de voorgaande Stukken van den
Oeconomist ingerigt zyn, is ook dit derde Stuk vervaardigd. Het behelst een Narigt
van de Oeconomie en het Policy wezen der Grieken, en van derzelver Oeconomische
Schryvers. - De egte en onegte Patriot, en het waare en valsche zyner handelwyze
en voorgeevens uit de ondervinding opgespoort. - Proeve eens Patriotschen
Catechismus. - Vervolg eener voorige Zamenspraak, ter berispinge van den
Oeconomischen Tak van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen. - De
kenschets van een volmaakt Oeconomist. - En eindelyk de volgende Fabel, welke
ten opschrift heeft de Oeconomist naar de Mode, die wy, met opzigt tot het geen
wy alvoorens, nopens de manier van voordraagen in dit Werkje, gezegd hebben,
als eene proeve geheel zullen overneemen.
‘Een eerwaardig Burger, die de luiden aanzien en fatzoen gaf, om dat het zyn
beroep medebragt hen te kleeden, ontmoette op een Maskerade, die met voordagt
aangelegd was, tot eene fyne beschimping van het Oeconomisch Actiespel deezer
eeuw, een persoon, die gebrekkig van leest was, terwyl hy alle oogen tot zig trok
om zyne vreemde vermomming, die de toejuiching had van de Dames en de galante
Verstanden, welke hem omring-
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den, en die hem ongemeen preezen over zyn Uitvinding. “Wie zyt gy? zeide 'er een,
of liever wat verbeeld gy met zoo misselyk een toestel?” En de vermomde
antwoordde, “Dat hy de Oeconomist naar de mode was?” Men vond dit opschik
zeer eigenaartig, onderwyl dat de Burger, hem herkennende, hem ter zyde trok.
“Hoe, zei deeze, gy zyt wel zeer mooi met myn goed: dat kunstig kleed met alle die
fraaie Zinnebeeldige lappen, uit verscheiden vreemde Fabryken, die wy voor de
onzen beginnen te doen gaan, is van myn inventie: ik maakte het voor de President
van eene aanzienlyke Vergadering, maar, om dat hy 'er over bespot werd, zond hy
't my weder t' huis, en toen ik om geld kwam, kreeg ik rottingslagen, schoon hy het
my besteld, en gezegd had, dat het modern Oeconomisch moest zyn. Zedert heb
ik het gemist; en nu zie ik het u draagen. Zal het zoo in de Waereld gaan! men zal
voor niet werken, en dusdanig zal dan nog onze belooning zyn; een ander bediend
zig van het onze, en gaat boven dat voor den Uitvinder. - Gy zyt een dief! myn kleed
wederom.” Teffens rukte hy het hem van 't lyf, 't welk niet zonder tegenworstelen
geschiedde, te meer vermits wel de helft van 't Gezelschap de party nam voor der
Vermomden, die nu in een zeer wanhavig onderpak stond, en, onder begunstiging
van die opschudding, eindlyk stilletjes wegsloop. Men begon den Burger sterk te
verongelyken, als sommigen der aanwezenden hunne Goudbeursen, anderen hunne
ho ologien misten; men vond tans dat men met een beursensnyder te doen had
gehad, die zoo behendig gebruik had weeten te maaken van het oogenblik dat hy
verdedigd wierd, als hy middel had gevonden, om met dit gewaad toegang tot de
Maskerade te krygen. Men zag nu van agteren dat de Burger recht had; hy verkreeg
de eer der Uitvinding, en nam zyn Zottekleed met zig, maar niemand vergoede hem
zyne rottingslagen. Eenige waren zeer te onvreden wegens hun verlies, en de
overigen lachten ten koste van deezen. “O! riep de Burger uit, ik zal met dat
Occonomies kleed ligt nog wel andere klugten beleeven, nu openbaar dwaas te zyn
de mode word.”

Elk zyn eigen Oeconomist. Opgedragen aan alle contribuerende
Leeden der Huishoukundige Maatschappyen, door Jeroen Work
Work, Zoon van J. Kraaijepoot. In groot octavo 71 bladz.
Een Huishoukundige Droom, welke in zyne soort vry wel geschikt is, om de
Arbeidzaamheid, Spaarzaamheid en eene ordenlyke Leevenswyze, naar ieders
omstandigheden, aan te moedigen. Voorbeelden van verschillende soort, hier als
in een Droom beschouwd, en die de daaglyksche ondervinding maar al te dikwerf
weezenlyk aanbiedt, toonen ten duidelykste, dat de ongelukkige omstandigheden
en 't verval veeler Huisgezinnen niet te wyten is, aan de slegtheid der tyden, maar
aan de slechtheid der Oeconomie of des byzonderen Huishoukundigen bestiers.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van jesus. Door J.J.
Hess, Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Vyfde Deel. Te Amsterdam, by P. Meijer.
Behalven het Voorwerk 323 bladz. in gr. octavo.
Het voorige gedeelte afgeloopen zynde met den dood van Mozes, en de aenstelling
van Jozua, zo is het tegenwoordige geschikt, ter ontvouwinge der krygsbedryven
van dien Veldoversten, en der lotgevallen van 't Israëlitiesche Volk onder deszelfs
bestuur. De Eerwaerde Hess behandelt de opmerkelyke gebeurtenissen van dit
Tydbestek, ingevolge van zyn bepaelde doelwit, op ene dergelyke wyze, als hy dit
zyn Werk aengevangen en voortgezet heeft. Van daer houd hy, onder 't nagaen en
ophelderen der geschiedenissen zelven, met het voordragen zyner leerryke
aenmerkingen over verscheiden byzonderheden daer toe betreklyk, bovenal het
oog op de veelvuldige blyken van Gods byzonder Bestuur over dat Volk, die in dit
Tydbestek ten overvloede voorkomen: waeromtrent hy ons meermaels bedenkingen
voordraegt, die zich niet slechts tot het beschouwde voorval bepalen, maer tevens,
en wel inzonderheid, van een uitgebreider nut zyn. Van dien aert is, om 'er éne van
te berde te brengen, zyne aenmerking over de toenmalige onbedrevenheid van 't
Israëlitiesche Volk in Kunsten en Wetenschappen.
By de beschouwing der zevendaegsche optocht van 't heir rondsom Jericho, had
de Autheur gewag gemaekt van de geringe kunde, welken men in die dagen had,
van 't belegeren en innemen van bevestigde plaetzen; en ten dezen opzichte gezegd,
dat men dit aen gene byzondere onwetendheid der Israëlieten behoorde toe te
schryven, dewyl wy, een geruimen tyd daerna, de
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Grieken hierin nog even onkundig vinden . ‘Doch eene andere, laet hy daerop
volgen, niet ongewigtige aanmerking kan hier den oplettenden leezer der bybelsche
geschiedenis in de gedagten komen,’ welke zyn Eerwaerde indezervoege voordraegt.
‘Ik verbeeld my doorgaans in de bybelsche geschiedenis bespeurd te hebben,
dat de goddelyke leiding, met welke dit volk begunstigd werd, hetzelve in zaaken,
die op menschelyke kunst, ondervinding of weetenschap rusten, nimmer buiten den
kring van de kennis of ervaarenheid zyner tyden deed treeden. Verre van, in eenige
zaak van zulk een aart, de Israëlieten, door buitengewoone onderrigting bekwaamer
of bedreevener te maaken, dan andere volken te dier tyd waren, liet zy hen in hunne,
dikwils zeer zwakke en byna doode, kennis voortgaan; zo dat weetenschappen en
kunsten by hen zelden een hoogen graad bereikten. Dit was 't niet, waarin de
goddelyke regeering, hoewel anders zeer zigtbaar en kennelyk in hunne
geschiedenis, zig hun als leermeestres aanbood. Wy zullen hen eerst ten tyde van
Salomo, (doch niet door byzondere goddelyke onderregting,) in weetenschappen
en kunsten, eene hoogte zien bereiken, welke in die tyden aanmerkelyk was. Het
bouwen der heilige tent in de woesteny was wel volgens eene goddelyke opgaaf
geschied, gelyk veel in hunne legerorde en verdere inrigting, op dat naamelyk dit
alles voor zulk eene zinnelyke theokratie gepast zou zyn; doch deeze buitengewoone
onderregting reikte lang niet toe, en was zelfs niet geschikt, om het volk meer
kunstkennis te verschaffen, dan 'er toen in de wereld aan te treffen was. Egypte en
Phenicië waren, zo 't schynt, ongelyk verder gevorderd. Ook hadden de Israëlieten,
't geen zy van zulke zaaken wisten, zo zeer niet door byzondere goddelyke
onderregting geleerd, als by gelegenheid van hun langduurig verblyf in Egypte. De
zaak lydt derhalven geenen twyffel; en de oorzaak is met veel waarschynlykheid te
vermoeden. Kunsten en weetenschappen lagen niet alleen buiten den kring der
onderregting, hun door openbaaring medege-

(*)

GOGUET, Onderzoekingen van den oorsprong, de wetten, zeden, enz. Hoogd. vert. II D. bl.
300.
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deeld, dewyl deeze zig bepaalde tot de betrekking waarin zy met de Godheid, en
met andere volken, stonden; maar 't werd ook, naardien het goddelyk onderwys
geene andere dan zulke zaaken ten onderwerp had, des te klaarblykelyker, waarin
deeze natie aan zig zelve overgelaaten was, en welke kundigheden, vermogens of
voorregten, zy daarentegen aan de goddelyke openbaaringen te danken had.
Wanneer men de Israëlieten, aan den eenen kant, niet geleerder, niet ervaarener,
niet behendiger noch dapperder vond dan andere volken; en egter, aan den anderen
kant, in hunne oorlogen, in de inrigting van hunnen staat, in 't beloop hunner
lotgevallen, zo veel hooger bystand, hoogere regeering bespeurde; bleek ten
klaarsten, waarin hun voorregt geheellyk bestond, naamelyk in hunne gemeenschap
met deezen God. Indien, daarentegen, het buitengewoone deezer goddelyke
leidingen zig tevens tot bykomende zaaken uitgestrekt, en de Israëlieten ook in
weetenschappen, kunsten, enz. boven andere volken verlieven had, zou de natie
daardoor wel in grooter aanzien gekomen zyn, en met Griekenland of een diergelyken
staat om den voorrang hebben kunnen twisten; doch de hoofdzaak, die eigenlyk
door hunne afzondering en lotbeschikking bedoeld werd, zou zig daarom geenzins
zigtbaarder vertoond hebben; maar of de andere voorregten verdweenen, of, nevens
dezelven, aan menschelyke kragt en bekwaamheid toegeschreeven geworden zyn.
Deeze aanmerking schynt misschien, by 't gewag maaken van 't veroveren van
Jericho, naauwlyks te pas te komen, en eene bloote uitweiding te zyn; doch, rypelyk
overdagt, kan ze byzonderlyk op het wonderbaare in de verovering van Jericho
toegepast worden. Het inneemen van eene welversterkte stad was het doel. Voor
de hedendaagsche krygskunde zou 't niet moeilyk zyn, muuren, hoedanige Jericho
had, te overweldigen. Men kan derhalven denken: indien de Israëlieten in de kunst
van 't belegeren onmiddelyk zo verre gebragt waren geworden, als de menschen
naderhand gekomen zyn, zou 'er zulk een wonder niet hebben behoeven te
geschieden, om de bemagtiging deezer stad te bewerken. - Diergelyke bedenkingen,
waarvan men zelfs weezenlyke tegenwerpingen gemaakt heeft, vervallen reeds
door onze aanmerking. Want, behalven dat het wonderbaare,
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in zodanig een geval, niet afweezig, ja niet geringer geweest zou zyn, dewyl men
toch zekerlyk een t'eenemaal buitengewoon goddelyk onderwys zou moeten
onderstellen, om Josua kundig te maaken in iets, dat naderhand eerst door den tyd
allengs ontdekt werd, zouden zulke haastige onderregtingen over onderwerpen van
natuur en kunst, die te deezer tyd nog boven 't bereik der menschelyke weetenschap
gelegen waren, geen evenredigheid gehad hebben, met den overigen inhoud en
geest der goddelyke openbaaringen. 't Kan thans het oogmerk niet zyn den
Israëlieten eene betere krygskunde, eene grootere behendigheid, enz. te verschaffen,
en hen door zulke voorregten onder de volken te doen uitmunten. Gods vinger (of
medewerking) zou daarin niet meer, maar wel minder, bespeurd geworden zyn.
Men kan te regt zeggen, dat Gods kragt magtig was in de zwakheid der Israëlieten.
Zy vertoonde zig daarin zigtbaarst. Dit merkte Moses reeds aan.’

Proeve van Aanmerkingen over het regt en onregt gebruik der H.
Schrift, voornamelyk in het behandelen vande practyk der
Godzaligheid, door C. Swaving, Predikant te Hien en Dodenweert.
Derde Stuk. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg en C.v.d. Brink Jansz.,
1780. Behalven de Voorreden 98 bladz. in gr. octavo.
Heeft men, ten rechten verstande en gebruike der Heilige Schrift, oordeelkundig
acht te geven op den Oosterschen Styl in 't algemeen, men heeft zulks bovenal
gade te slaen, omtrent den Oosterschen Dichtstyl in 't byzonder; gemerkt dezelve
zo grootlyks van onzen Europischen verschilt. 't Is des natuurlyk, dat de Eerwaerde
Swaving het eerste afgehandeld hebbende, zich nu in dit Stuk tot het laetste bepaelt,
om den Bybellezer de daer omtrent vereischte oplettendheid in te boezemen. Zyn
Eerwaerde behandelt dit onderwerp, eenstemmig met zyn hoofdbedoelde, op
dezelfde wyze als de voorigen; en verleent ons by die gelegenheid op nieuw ene
reeks van ophelderingen, die ons het verkeerde gebruik van deze en gene
Schriftuurplaetzen onder 't oog brengen; terwy! hy de aendacht juister vestigt
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op den zamenhang en den dichterlyken styl des Schryvers. - Tot een voorbeeld hier
van strekke het geen hy wegens des Konings raed Spr. XXIII. 26. mededeelt.
't Is bekend dat die woorden; Myn zoon geef my uw hart, en laet uwe oogen myne
wegen bewaren, en vooral het eerste gedeelte, gemeenlyk aengemerkt worden, als
een raed des Heeren tot elk Israëliet, en verder tot elk mensch, wiens hart Hy voor
zich opeischt; en van wien Hy met hartlyke en vuurige liefde, met de allerinnigste
genegenheid, boven alles wil bemind, gezogt en gehoorzaemd worden. Onze
opmerkzame Uitlegger wraekt dit voorstel op zichzelve niet; hy omhelst het als ene
waerheid; doch zou men, vraegt hy, dus wel dat geen denken, 't geen Salomo by
deze woorden dagt? en zyn antwoord is, zekerlyk neen.
‘Want, vervolgt hy, als wy de wederhelft van het vers, nevens den t'samenhang,
den styl en de leerwyze van Israëls vorst aandagtiglyk beschouwen, zal het
overvloedig blyken, dat Hy eene geheel andere bedoeling had. En welke? De wyze
Koning vermaant zynen zoon om zig aan Hem met liefde, met vertrouwen, en
bereidwillige gehoorzaamheid over te geven; met één woord, om zyn hart, gelyk
het een kind omtrent zynen Vader past, op Hem te vestigen.
De hier op slaande wederhelft van het vers komt hoofdzaaklyk overeen met
soortgelyke lessen II. 1. III. 1. Gelyk Hy zynen zoon daar en elders opwekt om zyne
redenen aan te nemen, zyne geboden by zig weg te leggen, zyne leere niet te
vergeten, zyne bevelen te bewaren, zo zegt Hy hier,
laat uwe oogen myne wegen bewaren.

om hem aan te spooren tot omzigtig, nauwkeurig en gezet in achtnemen van zyne
Vaderlyke lessen en voorbeeld. Waaruit al aanstonds eenig vermoeden ryst, of
liever, uit hoofde van den weerslag, meer dan waarschynlyk is af te nemen, dat de
eerste helft van het vers, daar wy thans by stil staan, iets dergelyks, als ik gezegd
heb, te kennen geve. Het eene toch is een gevolg van het ander. Waar het eerste
niet voorafgaat, daar is het ander niet te verwagten.
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Het geen 'er aanstonds in den t'samenhang volgt, komt hier mede ten vollen overeen,
en doet ons nog nader zien, dat de Koning zyns zoons hart en oog op Hem en zyn
vaderlyk onderwys zoo wil gevestigd hebben, dat hy dezelven geheel afwende van
(*)
ontugtige voorwerpen. Dus wil Hy hem, gelyk menigmaal , hier inzonderheid
wapenen tegen onkuisheid en hoerery, op welker alleruiterst gevaar en onuitkomelyk
verderf, tot staving der gegeven les, in 't vervolg wordt aangedrongen.
Wat eindelyk des schryvers styl en leerwyze betrest, ik beken, de spreekwyzen
komen, by myn weten, gelyk zy hier liggen, niet weder voor. Echter kunnen wy uit
den Prediker genoegzaam leeren, wat het in Salomos styl te zeggen zy, zyn hart
aan iets te geven. Al in den aanvang van dat boek zegt hy meer dan eens, ik gaf
myn hart aan verstandig onderzoek, aan kennis van wysheid, enz. I. 13, 17. Alwaar
Hy met dezelfde spreekwys, als hier, verklaart, waaraan Hy zig geheel en al overgaf
en toewydde.
Gelyk Hy nu deze spreekwys aldaar van zaaken bezigt, aan welken Hy zyne
byzondere opmerking, vlyt en liefde gaf, en van welken Hy met allen yver en vlyt
zyn werk maakte; zo zie ik niet, waarom Hy dezelfde manier van zeggen niet in
dergelyken zin als gezegd is, ten aanzien van zynen persoon, in de voor handen
zynde les zou gebezigd hebben. Voeg hierby VII. 21.
Mogelyk zal iemand denken: is zulk eene taal, hoedanige wy hier hooren voeren,
voor Salomo, die immers in al zyne grootheid een mensch bleef, niet te sterk? past
zy niet veel beter en nadruklyker in den mond der Opperste Wysheid? Deze zou
voorzeker met hooger recht en kracht dus hebben kunnen spreken. En zy doet het
elders in de daad, zo als het Haare Majesteit betaamt. Zy doet het altoos ten deele
met andere, ten deele met dezelfde woorden, Spr. VIII. Maar hoewel het in den
eersten opslag voor Salomo te hoog schyne, zo te spreken; echter is het in de daad
niet te sterk noch te verheven voor Hem, mids wy Hem in het regte licht beschouwen.
Hy spreekt niet als een

(*)

V. 7-23. VI. 20-35. VII geheel, en elders.
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man, die van zynen zoon of van iemand zyner leerlingen wil zyn aangebeden, noch
met hoger liefde, geloof en vertrouwen geëerbiedigd worden, dan Hy wist dat Hem
toekwam. Maar Hy vermaant, gelyk overal, als een getrouw vader en leeraar,
sprekende in 's Heeren naam, en door ingeven van den Geest der wysheid, en
begeert, uit hoofde van dit zyn dubbel recht, en van de rechtmatigheid zynes raads,
niet meer dan Hy elders met andere en zagter luidende woorden gedaan heeft.
En niet alleen is de taal, welke Hy voert, voor Hem niet te hoog, maar zy past
ook, in haar verband beschouwd, beter in zynen mond, dan in den mond des Heeren.
Het is, gelyk ik elders heb aangemerkt, eene onbewezen en onaannemelyke
veronderstelling, dat de Opperste Wysheid haare leerlingen, in de Spreuken, overal
in eigen persoon als haare zoonen aanspreke. Dit geschiedt slegts in die vertoogen,
waarin zy van den Koning sprekende wordt ingevoerd. Dezen uitgezonderd, en dus
ook in dit hoofdstuk, is het Salomo zelf, die zyn eigen zaad, en elk, die zyn onderwys
wil aannemen, met deze tedere aanspraak, myn zoon, overal opwekt. En 'er is in 't
byzonder, in ons tekstcapittel, geen teken noch voetstap, en buiten onzen tekst
geen de minste schyn voor het tegendeel. En, daar ik den Lezer voornamelyk op
verzoek te letten, al wat onzen tekst voorgaat, en volgt, vooral de straks volgende
drangrede, want eene hoer is als een diepe gragt, vloeit welvoegelyker uit de
vernuftige en schilderagtige pen van Salomo, dan uit het verhevener penceel der
Opperste Wysheid, welke Hy altoos een anderen styl laat voeren, en andere zaaken
laat prediken en betuigen, overeenkomstig met de hoogheid van Haaren persoon,
en de waardigheid, welke zy bekleedt.
Voor het overige schynt het my toe, dat zelfs onze Nederlanders, om van anderen
niet te spreken, deze beroemde spreuk in geen anderen zin begrepen hebben, dan
ik meen bewezen te hebben, dat regt is. Weshalven men slegts hunne kanttekening
had behoeven in te zien, om van dezelve gepaster gebruik te maken.’
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Verhandelingen over onderwerpen, betreffende den eigen Aart en
de Bewyzen van de Christelyke Leere, door A. Gerard, Dr. en Prof.
in de H. Godgel. in het Mareschal Collegie van Aberdeen. Uit het
Engelsch vertaald. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg. Behalven het
Voorwerk, 462 bladz. in gr. octavo.
Beide deze Verhandelingen leveren ons een uitstekend middelyk bewys, ter stavinge
van de Godlykheid der Christelyke Leere; dat op zich zelve staet, en tevens krachtig
dient, ter versterkinge van de onmiddelyke bewyzen, die voor dit gewigtig Stuk
pleiten. Men mag 'er met het hoogste regt van zeggen, dat dit bewys, schoon niet
volstrekt nieuw, echter tot nog niet opzetlyk op zodanig ene manier uitgewerkt is
geworden; weshalve het wel ene byzondere oplettendheid vordere; te meer daer
de wyze van voordragt alleszins ene bezadigde oordeelkunde vertoont. - De eerste
Verhandeling is geschikt ter naspooringe van de gepaste manier, op welke de
bewyzen voor de Christelyke Leere, door Jezus en deszelfs Apostels, zyn
voorgedragen: en de tweede strekt om te toonen, dat de Christelyke Leer ten
nadruklykste bevestigd is, door den tegenstand der Ongeloovigen. Ze zyn beiden
ten naeuwste aen elkander verbonden; en dienen, om, als met vereende kracht, de
Godlykheid dier Leere te bevestigen; welke op zo gepast ene wyze aenvanglyk
verkondigd, en voorts zelfs door tegenspraek nog nader gestaefd is geworden.
Ter duidelyker ontvouwinge hier van, gaet de Hoogleeraer Gerard, in de eerste
Verhandeling, onderscheidenlyk na, de manier op welke de bewyzen voor de
Christelyke Leere oorspronglyk voorgesteld worden; en de manier op welke zulks
inzonderheid geschiedde, ingevolge van de tegenwerpingen, die door de eerste
Ongeloovigen tegen dezelve ingebragt werden. Zyn Hoogeerwaerde doet afzonderlyk
zien, hoe gepast zulks ware, en welke voordeelen het opgeleverd hebbe; dat hem,
alles te zamen trekkende, gelegenheid geeft, om te toonen, hoe het ene en het
andere zamenloope, om ons de Godlykheid der Euangelie leere ontegenzeglyk te
bewyzen. - Op ene soortgelyke manier handelt zyn Hoog-
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eerwaerde, in het tweede Vertoog, afzonderlyk, van de voordeelen, welken de
Christelyke Leer getrokken heeft, uit den tegenstand der eerste ongeloovigen; en
van die welken dezelve getrokken heeft uit den tegenstand in 't algemeen; waeruit
hy dan verder, ter versterkinge van het voorgaende betoog, (uit de manier van de
verkondiging der Leere,) de Godlykheid der Euangelie leere ten krachtigste bevestigt.
En 't nagaen van dit alles leid hem, ten besluite, om ons te doen opmerken, hoe het
betoogde, terwyl het dient om ons Geloof te versterken, ons ook tevens
natuurlykerwyze ene zeer krachtige reden inboezemt, om gematigd en verdraegzaem
te zyn, jegens de genen, die het Euangelie niet gelooven, en hunne tegenwerpingen
tegen het zelve vrymoedig voorstellen. In 't ontvouwen hier van kant hy zich ten
ernstigste tegen de zulken, die met dwang, geweld of strafmiddelen op hen willen
aenvallen; 't welk hy voorstelt als een verkeerd en te gelyk vruchtloos middel; ja,
(en dit bedoelt hy voornaemlyk,) als iets dat de Chrislyke Leer, op ene regelrechte
wyze, wezenlyk benadeelt. Zie hier het geen hy ten laetste deswegens voordraegt.
‘Onderstel, dat dwang en strafmiddelen krachtig zouden zyn, om de ongeloovigen
te verhinderen van hunne tegenwerpen ooit voor te stellen: dit is het uiterste dat
men van dezelve zoude konnen verwachten. Maar zou dit voor de Christelyke Leer
waarlyk voordeelig zyn? Indien de voorgaande redeneering, [in dit tweede Vertoog,]
steek houdt, dan zoude het niet voordeelig zyn; integendeel het zoude nadeelig zyn
voor dezelve. Het zoude het bewys van deezen Godsdienst verhinderen, van immer
te verschynen in dien luister, welken het zelve verkreegen heeft, door het uitstaan
van de strengste beproeving van de redenen; en welken hetzelve onmoogelyk door
eenig ander middel verkreegen konde hebben. De ongeloovigen, of schoon het hun
oogmerk in het geheel niet is, zyn waarlyk werktuigen in de hand van de Godlyke
Voorzienigheid, om de Christelyke Leer te bevestigen. Indien dezelve waar is, gelyk
wy gelooven, dat zy is, dan zullen de aanvallen, die daartegen konnen gedaan
worden, onfeilbaar uitloopen om derzelver waarheid nog meer onbetwistbaar te
maaken. Zy konnen ongetwyfeld met 'er tyd zeer naadeelige gevol-
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gen voortbrengen. Maar wy zyn van God niet gevolmagtigd, om dezelve door
geweldige middelen te verhinderen, en door zulke middelen konnen zy inderdaad
niet verhinderd worden. Zo wy ons van dezelve bedienen, dan stemmen wy daardoor
de goede dingen, met welken het ongeloof zal overheerst worden, zonder dat wy
de tydlyke kwaaden, welke daaruit onmiddelyk voortkomen, verbeteren. Wy bederven
de tarwe, terwyl wy niet in staat zyn, om het onkruid uit te roeijen. Zal de
vermeerdering van het bewys, welke de Christelyke leer, door het uitstaan van de
proef des onderzoeks verkrygt, met het grootste voordeel gezien worden, dan is
het noodig, dat de tegenwerpingen tegen die leere, met zulk eene groote
vrymoedigheid, voorgesteld worden, als de bewysredenen voor dezelve. Zonder dit
is de proef, welke dezelve uitstaat niet volstrekt eerlyk: en ten zy de tegengestelde
redenen naauwkeurig opgewoogen worden, is 'er plaats over voor een vermoeden,
dat zy de proef uitgestaan heeft, niet door de kracht van derzelver waarheid alleen,
maar ten deele ook door de bescherming van menschelyke magt. Het zyn niet alle
de trappen van inbindingen, welke dit vermoeden zullen billyken; maar het is jammer,
dat 'er ooit, door eenen trap van inbinding, een voorwendzel gegeeven wierd, dat
men ooit den ongeloovigen hun moed beneemt van vry te redeneeren tegen de
bewyzen van de Christelyke leere, zoo wel, als over andere onderwerpen. Hunne
krachtigste redeneeringen tegen de bewyzen deezer leere zullen dezelve den
grootsten dienst doen. Zy zullen zyn als helden, wier dapperheid de overwinning
moeilyker maakt, maar wier gevangenneeming den luister van de overwinning
vermeerdert. Neemen zy den toevlugt tot vitteryen en verkeerde voorstellingen; dat
men dezelve alleen met bedaardheid aanwyze: zy zullen, in het einde, niet alleen
tot oneere van hunne Schryvers zyn, maar ook de zaak, welke zy hadden moeten
dienen, tot nadeel zyn. Het ongeloof vryheid gelaaten om zyn uiterste best te doen,
strekt eindelyk om zig zelve te niet te doen, door de waarheid van de Christelyke
Leere des te klaarder en onbet wisbaarder te doen verschynen. Indien wy dan
waarlyk gelooven, dat onze Godsdienst van een Godlyken oorsprong, en niet onder
de magt van eenen bekrompenen en onverstandigen Geest is; zoo zal het
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belang, dat wy in deszelfs voorspoed neemen, geholpen van veele andere
grondbeginsels, ons leiden, om allervuurigts te wenschen, dat het ongeloof nooit
door andere wapenen, dan die van gezonde redeneering, mag bestreeden worden.
Men zuivert het Goud in den oven: het is alleen maar verachtelyk schuim, dat
verteerd word. Laaten de Christenen nooit zoo handelen, als of zy dagten, dat hun
Godsdienst schuim is. Laaten de strafwetten onveranderlyk toegeeigend worden
aan misdaaden, aangaande welke feilbaare menschen nauwkeurig oordeelen
konnen; welke natuurlyke voorwerpen van menschelyke kennis zyn; welke op eene
krachtdaadige wyze door straffen konnen ingebonden worden; en welke zoo
onmiddelyk verderflyk voor de maatschappy zyn, dat zy, ter bewaaring van dezelve,
de straffen noodzaaklyk maaken. Laaten nooit de belangen van de waarheid, door
dwaaze, of ongeöorloofde onderneemingen ter bevordering van dezelve, verdonkerd
worden.

De Christelyke pligten van Arbeidzaamheid en Geduld, voorgestelt
in twaalf Predikatien. Nevens een Aanhangzel, door G. Lesz. Dr.
en Prof. der H. Godgel. en Akademie-Prediker te Göttingen. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Tweede Deel. Te Utrecht by A.v. Paddenburg
en J.v. Vloten. In groot octavo 472 bladz.
Op het afhandelen van den Inwendigen Godsdienst, in 't eerste Deel dezer
Leerredenen, maekt de Hoogleeraer in dit tweede een aenvang zyner beschouwinge
van den Uitwendigen Godsdienst, dat is der verbeteringe van onzen Wandel,
eenstemmig met de verbeteringe van onzen Zin, of met onze Godsdienstige
Neigingen. Hieromtrent bepaelt hy zich in dezen tot twee voorname betrekkingen;
tot 's Menschen plicht, ten aenzien van zyne Beroeps- en Standsbezigheden,
Arbeidzaemheid en Getrouwheid in zyn Beroep; mitsgaders ten opzichte van
Tegenspoeden, Geduld. Verder staet zyn Hoog Eerw. de overige plichten, naer het
(*)
voorgestelde plan , vervolgens insgelyks te ontvouwen. Intusschen voegt

(*)

Zie boven bl. 185.
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hy by deze Leerredenen, die bepaeldlyk tot zyn plan behooren, even als in 't eerste
Deel geschied is, een aenhangzel van byzondere Leerredenen; welken in dit Stuk
gaen, over 's Waereld roem en goedkeuring; het oordeelen over den genadestaet
onzer medemenschen; de waerde van een natuurlyk goed hart; en een schielyken
dood: waerby nog komt, ene opwekking tot het geduurig gebruik van 's Heren heilig
Avondmael; welke onderwerpen de Hoogleeraer, even als de voorgaende, op ene
leerzaem stichtende wyze ontvouwt. Laet ons, by deze gelegenheid, acht geven,
op zyne lessen van Christelyke Toegenegenheid, in 't beoordeelen van den Naasten.
De overweging van het aengetekende Matth. XI. 2-19. doet hem byzonder stille
staen, op het onbezonnen oordeel, dat velen der Jooden velden over het character
zo van Joannes den Dooper, als van Jezus Christus. Zulks doet hem tevens
opmerken, dat dit ook maer al te veel plaets heeft, in de Vonnissen der Menschen,
over den Genadestaet van anderen, hun aenzien en waerdigheid by God; 't welk
hem noopt, om dit haetlyk gebrek tegen te gaen, wel inzonderheid uit overweging
der Grondstellingen, die ons het Christendom inboezemt. ‘Grondstellingen, zegt hy,
die ons in 't geheel geen aanleiding geven om Vleijers te worden, of Zonden te
verschonen, en goed te keuren; maar integendeel ons opleiden en gewennen, om
in alle onze Vonnissen de Christelyke Toegenegenheid, eene algemeene Goedheid
en Liefde te laten doorschynen.’ - De Grondstellingen op welken de Hoogleeraer
het oog heeft zyn de volgende.
I. ‘Zelfs de roekelooste Zondaar vindt, zo lang hy nog op deze zyde van 't Graf
is, ogenbliklyk de Genade van God bereidvaardig, om hem te beteren, en door
Christus tot zyne Gemeenschap op te nemen.’ Op het betoog van die Grondstelling,
uit welke blykt, hoe ernstig en yverig, hoe teder en onvermoeid, de onafmetelyke
en eeuwige Liefde den zorgeloozen Zondaer zoekt, is zyne tael.
‘En welke Goedheid, welke tedere, hartelyke Liefde moet ons dan, in onze
Beoordelingen, zelfs over den roekeloosten Zondaar, besturen? Wanneer wy dus
een onzer Medemenschen opzetlyk in Ongeregtigheden,
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Ongebondenheden, Lediggaan, Ontugt en andere Ondeugden zien voortleven; dan
moeten wy ons vooral die Les van het Christendom herinneren, en op deeze wyze
tot onszelven spreken. “Ach, deeze myn Evenmensch is door jesus verlost, en tot
Gods Vriendschap, en zynen Hemel, bestemt! God zelf poogt hem te gewinnen,
arbeidt met de grootste Vlyt, en is onvermoeit bezig, hem te beteren, en als dan tot
zyne Gemeenschap op en aan te nemen. Wie weet, of hem niet na weinige Weken
en Dagen deeze gelukkige Verandering zal te beurte vallen? En ô hoe gelukkig,
driewerf gelukkig zoude ik zyn, indien God my verwaardigde, als een Werktuig in
zyne Hand, daartoe te gebruiken!” Zo moeten wy Christenen denken, wanneer wy
zien of horen, dat onze Naaste in buitensporige Zonden gevallen is. En dit zal ons
niet alleen voor alle verkeerde en liefdeloze Oordeelen beveiligen; maar ook begerig
en werkzaam maken, om al dat geen, wat in ons Vermogen staat, ter verbetering
van deezen elendigen aan te wenden.’
II. Als ene tweede Grondstelling, in dit geval bedoeld, stelt zyn Hoog Eerwaerde
verder voor. ‘Wat by den eenen Doodzonde is, (die het verlies van Gods Genade
naar zich trekt,) dat kan by eenen anderen, slegts eene Zonde uit Onwetendheid
of Zwakheid, ja welligt in 't geheel geen Zonde zyn.’ Het verschil der omstandigheden,
in welken onderscheiden Menschen zich bevinden, wettigt, volgens het hier
bygebragte, deze stelling; en dit zo zynde, zien wy hier uit, vervolgt hy, ‘hoe
onchristelyk en onregtvaardig het zy, op elke Zonde, die wy van onzen Naasten
zien of horen, terstond het kwade van zynen Gemoeds Toestand te denken, en hem
de Vriendschap en Genade by God te ontkennen. Zullen wy als Christenen
verkeeren, zo moeten wy ons hier herinneren. “Welligt weet myn Naasten niet, dat
het Zonde zy! Welligt heeft eene zwaare onvoorziene Verzoeking hem plotslyk
daarin gestort! En wie weet, of hy niet weder van deezen Zondenval is opgestaan!”
Zo te denken, op deeze wyze, Zagtzinnig van anderen, en streng van zichzelven
te oordelen, is eenen Christen betamelyk. En dit zal ons voor veele onregtmatige
Oordeelsvellingen bewaren, en ons, door zulke bewyzen en oefeningen der Liefde,
dien
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God, die de Liefde zelve is, gedurig welbehaaglyker maken.’
III. Zyne derde of laatste Grondstelling, welke hy hier in acht genomen wil hebben,
is: ‘Een Christen moet elken Mensch zo lang voor vroom houden, tot dat hy door
klare bewyzen genoodzaakt word, het tegendeel te geloven.’ En met opzicht tot
deze Grondstelling laet zich de Hoogleeraer aldus hooren.
‘Wy Christenen belyden eenen Godsdienst, wier Grondwaarheid is, dat God elken
Mensch door zynen Zoon verlost heeft, en zyn Welzyn regt hartelyk wenscht en
zoekt. Een Godsdienst, welke ons verzekert, dat God zynen heiligen Geest zendt,
om een iegelyken tot een goed, tot een godvrugtig Mensch te maken. Wy hebben
den Bybel in handen, waaruit een ieder daaglyksch Lust en Kragt tot het Goede
scheppen kan. Wat is dus natuurlyker, dan dat wy Christenen elken Mensch zo lang
voor vroom houden, tot dat wy door de zekerste bewyzen genoodzaakt worden, het
tegendeel te geloven? - Onze Medemenschen slegts daarom, wyl wy deeze of
geene Zonden van hun vernemen, of zelfs, zonder genoegzaamen grond, voor
godloos te houden; dat heet in der daad de Christelyke Leer van de algemene
Verlossing, en de Genadewerkingen van Gods Geest, te verloogchenen.
Wy zullen anders menigmalen, niet alleen valsch maar ook liefdeloos en
onregtmaatig van anderen oordeelen! Hoe verkeerd, en ten uitersten onregtvaardig
waren de Vonnissen der Joden, in onzen Text, van Johannes den Dooper, dien zy
voor eenen Onzinnigen; en van Jezus, dien zy voor eenen Wellustigen Mensche
hielden. Hoe zeer bedroog zich Elias, zo een groot Propheet, als hy geloofde, hy
ware slegts nog de eenigste opregte Aanbidder van God op Aarde? Ik heb,
antwoordde God hem, nog zevenduizend ware Vereerders in Israël bewaart! 1 Kon.
XIX. Paulus gebruikt dit voorbeeld van Elias, Rom. XI. 2, om zich de vrolyke hoop
te geeven, dat ook, ten zynen tyde, nog vele duizende Vrienden van God, en de
waare Deugd in 't verborgen leefden. Laat ons ook, myne Vrienden, deeze christelyke
gezindheid meer en meer aannemen! Ware Deugd vertoont zich, even daarom, wyl
zy het is, niet altoos voor het oog der Waereld. Wanneer geen byzondere Pligt haar
daar toe
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noodzaakt, verrigt zy het goede gaarne heimelyk, en vergenoegt zich met de
goedkeuring van God, die in het verborgen ziet. By dit alles, hoe menigwerf ontbreekt
het haar, indien zy by Armen en Geringen woont, aan Lofredenaars en
Geschigtschryveren? Dusdanig behoren wy, in den Omgang met onze
Medemenschen, dikwils van hen te denken. “Wie weet hoe veel moeite zich deeze
myn Evenmensch in het verborgen aandoet, om zyne Zonde te overwinnen? Hoe
veel eedele stryden hy daar zonder getuigen, alleen van den Alwetenden opgemerkt,
volbrengt? Hoo groot, hoe heldenmoedig hy lydt? Hoe vurig hy tot God voor zyne
Medemenschen smeekt? Hoe veel goed hy in het heimelyke verrigt? Hoe menig
Mensch hy, door onbekende en roemwaardige Vonnissen, dienst doet, of door
liefderyke vermaningen verbetert?” Laat ons, myne Vrienden, ons al meer en meer
gewennen, zo te denken. Dit zal ons met achting jegens het menschelyk Geslacht
vervullen: Onze ziel al meer en meer tot algemener Liefde aanzetten, en veredelen.
Ons de blymoedige verzekering geven, dat wy hier, met veele duizend Godvrugtigen,
daaglyks onze Knien voor God buigen, en onze Mond en Handen tot eedle daaden
openen, en die aangename en zielverkwikkende Hoop verschaffen, dat wy eens,
in den Hemel, onze volkomen Zaligheid, in Gezelschap van zo veele millioenen
Menschen, genieten zullen. En indien wy in deeze liefderyke Oordeelen nu of dan
mogten dwalen, zo zal dit geluk, dat wy aan anderen in liefde gedacht hebben, het
beste van hen geloofden, naar het getuigenis van onzen Heiland, Matth. X. 12, 13,
op ons zelve te rug vallen: Als gy in een Huis gaat, zo groet het zelve. En indien dat
zelve Huis dies waardig is, zo zal uwe Vrede op haar komen; maar indien het dies
niet waardig is, zo zal uwe Vrede zich weder op u keren.’
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Drie Leerredenen, gehouden in 's Gravenhage, op den 25 Juny
1780, den 250sten Verjaardag der overleveringe van de
Augsburgsche Geloofsbelydenis. In 's Gravenhage by J.
Munnikhuizen en C. Plaat, 1780. In gr. octavo 128 bladz.
Het voor de Protestanten in 't algemeen, en voor de Broeders Lutheranen in 't
byzonder, merkwaerdige tydstip der overleveringe van de Augsburgsche
Geloofsbelydenisse, aan Keizer Karel den V, op den 25 Juny 1530, na verloop van
derdehalf Eeuw weder verjarende, heeft vele Leeraers der Luthersche Broederschap
opgewekt, om daer van ene plechtige gedachtenis te vieren. By deze gelegenheid
zyn ook de hier boven opgenoemde Leerredenen gehouden in 's Gravenhage, en
vervolgens in 't licht gegeven, door de geachte Leeraers der Luthersche Gemeente
aldaer, A. STERK, C.V.D. HEIDE, Ph. Dr. en F.G.C. RUTZ. Hunne Eerwaerden hebben
zich als verenigd, om den Toehoorderen onder het oog te brengen, het merkwaerdige
dier gebeurtenisse, met derzelver heuchelyke gevolgen, niet alleen ten aenzien van
het Luthersche, maer ook met betrekking tot het gehele Protestantsche Wezen;
waer uit ze dan aller verplichting tot ene vrolyke en werkdadige dankbaerheid
afleiden. Ieder Leerreden behelst, in 't een en 't ander opzicht, lezenswaerdige
aenmerkingen, welken dienen kunnen, om zo de Protestanten gezamenlyk, als de
Luthersche Gemeenten op zich zelve, aen te spooren, om de grootheid van 't geluk,
dat de Hervorming te wege gebragt heeft, ernstig gade te slaen, en vooral een recht
gebruik van deze Godlyke weldaed te maken. Iets dat zekerlyk by uitstek insluit,
het voeden der vereischte hoogachtinge voor Gods Woord, boven alle Menschlyke
Schriften; het welk den Eerwaerden Sterk ook dit Stuk in de eerste plaetze doet
aendringen.
‘Willen wy, is 's Mans gepaste tael, willen wy toonen, dat wy het voor een geluk
achten, Protestanten - Hervormden, - (want deeze naam komt ons allen toe, die wy
de dwaalingen der Roomsche Kerk verlaaten hebben,) genaamd te worden, zo
behooren wy bovenal blyken te geeven van onzen eerbied voor Gods heilig Word,
door het zelve naarstig te leezen,
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en als het eenig richtsnoer van ons Geloof en onze Zeden aan te merken. Dit was
de grondslag van de geheele Hervorminge, dit was het, het geen de zalige LUTHER,
en allen, die op zyn voetspoor aan de zuivering der Kerk gearbeid hebben, geduurig
in den mond hadden: - te weeten, dat de heilige Schrift als de eenige onfeilbaare
(*)
regel van ons geloof en onzen wandel moet worden aangemerkt . - Gods Woord
dan moet ons boven alles heilig zyn: geen menschlyke Schriften verdienen, wanneer
het op de vraage aankomt: wat wy gelooven en doen moeten om Zalig te worden,
- eenig gezag, dan voor zo verre zy daarmede overéénkomen; en dan nog niet uit
hoofde van eenige waardigheid der Opstelleren, maar alleen - om dat wy zulk eene
overéénkomst met Gods Woord in dezelve

(*)

Men zie Epitome Articulorum &c.p.m. 570; in de Hollandsche vertaalinge van Z. DEZJUS bl.
217; alwaar zy zich dus laaten hooren. ‘Wy gelooven, leeren en bekennen, dat de eenige
regel en richtsnoer, na dewelke tefsens alle leeringen en Leeraaren gericht en geoordeeld
moeten worden, alleen zyn de Propheetische en Apostolische Schriften des Ouden en Nieuwen
Testaments, gelyk geschreeven staat: uw woord is myns voets lantaerne, enz. - maar andere
schriften van oude of nieuwe Leeraars, wat naam zy ook hebben, zullen der Heilige Schrist
niet gelyk gehouden, maar aan dezelve alle met malkanderen onderworpen. en niet anders
of verder aangenomen worden, dan als getuigen, op hoedanig eene wyze naa den tyd der
Apostelen, en op wat plaatze, zulke leere der Propheeten en Apostelen is onderhouden
geworden.’ - [Overeenkomstig hier mede is ook de tael der Belydenisse onzer Nederlandsche
Kerke, Art. VII; alwaer wy het volgende lezen. ‘Men en mach oock geener menschen schriften,
hoe beyligh sy geweest zijn, gelycken by de Goddelicke Schriftueren, noch de gewoonte by
de waerheyt Godts, (want de waerheyt is boven al,) noch de groote menighte, noch de
oudtheyt, noch de successie van tyden ofte persoonen, noch de Concilien, Decreten ofte
besluyten. Want alle menschen zijn uyt haer selven leugenaers, ende ydelder dan de ydelheyt
selve. Daerom verwerpen wy van gantscher herten al wat met desen onfeijlbaren regel niet
overeenkomt: gelijck ons de Apostelen geleert hebben, seggende: Beproeft de geesten of sy
uyt Godt zijn. Item: soo yemant tot u komt, ende deze Leer niet mede brenght, ontfanght hem
in uw huis niet.’]
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ontwaar worden. Dit moeten wy raadpleegen, om de waarheid te vinden. Hieruit
moeten wy de voorschriften voor onzen wandel haalen. Daarin moeten wy de
beweegredenen tot een Godzalig gedrag, - daarin troost in bekommernissen, sterkte in verzoeking, - bystand en verlossinge in wederwaardigheden zoeken.
Dagelyksch moeten wy 'er ons werk van maaken, om door deszelfs onderrichtingen
wyzer en beter te worden. En op deeze wyze moeten wy toonen, dat wy in dit
geschenk van Gods ontfermende goedheid waarlyk belang stellen.’

Drie Leerredenen, uitgesproken door J. Hinlopen, Predikant te
Utrecht. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg en J.v. Vloten, 1780. In
gr. octavo 56 bladz.
Naer aenleiding van Gods tael tot Josua, Jos. I. 9, Heb ik 't u niet bevolen, strekt
de eerste Leerreden, om te toonen, ‘dat Gods bevel genoeg is, alleen genoeg, om
ons tot eene kloekmoedige gehoorzaamheid aan te spooren:’ - het welk den Leeraer
ons voorts doet opmerken, hoe wy, ter bevorderinge van zulk ene gehoorzaemheid,
‘ons gedurig moeten herinneren en voor oogen stellen, dat God het ons bevolen
heeft.’ De twede Leerreden heeft ten onderwerp Daniels woorden tot Belzazar, Dan.
V. 23. het laetste gedeelte; Dien God, in wiens hand uw adem is, en by wien alle
uwe paden zyn, hebt gy niet verheerlykt. Op de ontvouwing van dit voorstel, doet
zyn Eerwaerde zien, ‘hoe elk onzer verplicht zy God te verheerlyken, om dat hy het
is, in wiens hand onze adem is, en by wien alle onze paden zyn:’ mitsgaders, ‘dat
dit te verzuimen eene misdaad is, waarom wy den adem en alles verbeuren.’ En de
derde of laetste Leerreden behelst verscheiden oordeelkundige en leerzame
bedenkingen over het aengetekende wegens den Heidenschen Hoofdman Cornelius,
Hand. X. 1-8; welk voorval zyn Eerwaerde beknoptlyk opheldert, en verder ter
leeringe en betrachtinge doet dienen. In de ene en andere Leerreden vertoont zich
die opwekkende ernst, welke aen den leertrant van den Eerwaerden Hinlopen eigen
is; en die de verzameling zyner van tyd tot tyd uitgegeven Leerredenen nuttig maakt.
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Beoordeeling van de Uitzigten in de Eeuwigheid, door den
Weleerwaarden Heere J.C. Lavater, Predikant te Zurich, aan 't licht
gegeeven. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam, by J. Dóll, 1780.
Behalven de Opdragt 47 bladz. in gr. octavo.
Toen ons de opgemelde Uitzigten in de Eeuwigheid ter hand kwamen, hebben wy,
ra het doorbladeren van dat Geschrift, geoordeeld, dat de Eerwaerde Lavater zyner
verbeeldingskrachte te veel den teugel vierde, en daer door te weinig acht gaf op
zynen redeneertrant, ten opzichte der bondigheid; van waer we dat Stukje in genen
deele hebben kunnen aenpryzen; te minder daer 't ons meer als belemmerend, dan
(*)
als nuttig voorkwam . Ons bestek liet niet toe ons met byzonderheden op te houden;
maer is men begeerig stukken van die natuur uit dat Geschrift na te gaen, men leze
dan de hier bovengenoemde welgewikte Beoordeeling; waer uit men ten klaerste
zal zien, dat de Eerwaerde Lavater zich in deze Uitzigten meer door ene sterke
Verbeeldingskracht, dan door het Gezond Verstand, heeft laten eiden.

De Vyf Artykelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de
Synode, gehouden binnen Dordrecht in den jaare 1618 en 1619.
Op nieuw uit het Latyn vertaald en uitgegeeven met een Voorrede
door J. Amersfoordt. Te Amsterdam, by C. Byl, 1780. In octavo.
Ene vernieuwde uitgave dezer Stukken ten geringer pryze, om dezelve op weinig
kosten algemener te maken. Naer luid der Voorreden, schynt men hier toe grootlyks
bewoogen te zyn, uit hoofde der vooronderstelde onkunde van de Leden der Kerke,
nopens de bepaelde Leer der Dordrechtsche Synode. 't Kan zyn dat zulks by 't
Gemeen plaets heeft; maer als men de Godgeleerde Schriften, die uit den schoot
der Kerke voortkomen, nagaet, is 't onzes achtens vry blykbaer, dat

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. I.D. bl. 267.
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'er niet zo zeer ene onkunde als wel ene verschillende verklaring dier bepaelde
Leere in de Nederlandsche Kerke heerscht; van waer een ieder zich, ter bevestiginge
van zyn verschillend gevoelen, op de Synodale bepalingen beroept. En,
overeenkomstig met de ondervinding van alle tyden, leert ook de hedendaegsche
ondervinding, dat het Gemeen zich gewoonlyk door deze en gene Voorstanders
van de verschillende gevoelens laet leiden; des het, ten aenzien van deszelfs kunde
of onkunde, weinig of niets uitdoe, of de Synodale Schriften algemener en tot lager
prys te erlangen zyn dan niet. Ook kan men van de gemene Leden der Kerke niet
wel verwagten, dat zy de bevoegde beslissers zullen zyn van netelige geschillen,
die de Geleerden tot nog verdeeld houden.

Aanspraak der Roomsch-Catholijke Pastooren, onder de Bailluagie
van Rijnland, aan den H.E.W. Heere W.J.Th. van der Does, bij
deszelfs aanstelling tot Dijkgraaf en Bailjuw van Rijnland. - Missive
wegens die Aanspraak. - En Vrye Gedachten over het offereeren
van Douceurs aan Officieren, Dykgraven en Bailluwen. Alom te
bekomen in gr. octavo.
Deze Papieren gaen over de douceurs, welken de Roomsch-Catholyken gewoon
zyn te offereeren, voor de vergunning en bescherming der handhavinge van hunnen
Eerdienst, om denzelven ongestoord te mogen oefenen. Naer luid derzelver zou
daer toe, zegt men, aenleiding gegeven hebben de eisch van zyn Hoog Ed. v.d.
Does, als vorderende by het compliment, hem, wegens deszelfs aenstelling tot
Dykgraef en Bailluw van Rynland, gemaekt, de somme van twee-honderd Ducaten;
terwyl de voorige Dykgraef maer zeven-honderd Guldens getrokken zou hebben.
Het Compliment van den Roomsch Priester Witbols, uit naem zyner
Medeamptgenooten afgelegd, of de Aenspraek door hem aen den Here Dykgraef,
was enigermate geschikt om zyn Hoog Ed. in te nemen; maer ze had, zo men
verhaelt, geen invloed; om dat ze slegts vergezeld ging van het gewoone douceur,
welks ontvangst geweigerd werd. - Dit voorval heeft iemand bewogen ene Missive
te schry-
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ven, welke, buiten de meermaels herhaelde klagten over den toestand der Roomsche
Kerke hier te Lande, inzonderheid ene klagte behelst, ‘dat men, het geen te vooren
een Douceur genoemd werd, en 't ook waarlyk is, nu reeds door de gewoonte met
den naam van Wet bestempelt, en op de alleronbeleefdste wyze aftroggelt.’ In
zodanige omstandigheden mishaegt de bovengemelde Aenspraek den
Missiveschryver; hy wilde sterker gesproken hebben; en legt hem ene andere tael
in den mond, in de verzekeringe dat men zelfs niet gehouden is enige Douceurs te
geven. Zyns oordeels is men in 't algemeen te slap geweest in 't handhaven van 't
regt der Roomschen, na 't afloopen der bittere tyden; en dit wraekt hy ook in deze
Aenspraek. - Op deze Missive is gevolgd, een Stukje, getyteld: Vrye gedachten over
het offereeren van Douceurs enz. by manier van een Brief aen den voorigen
Missiveschryver. De opsteller van dezen Brief railleert enigermate met het voorval;
hy begrypt dat de geoffereerde maer geweigerde penningen winst zyn; om dat de
Dykgraef, voigens dien Schryver, geen regt heeft om iets te vorderen; des zy de nu
geweigerde penningen kunnen besparen. - Edoch ene bedenking van een anderen
aert is de volgende. ‘Zouden 'er, zegt hy, buiten en behalven het ongestoord oefenen
van den Godsdienst, niet wel andere redenen by vermengt en onder begreepen
zyn, welke de Heeren Pastooren zo oodmoedig en onderdanig maken, om zodanige
Douceurs, by de aankomst van nieuwe Officieren, Dykgraven en Bailliuwen te
offereeren, of jaarlyks eene Contributie op te brengen? - Ik ben altans in dat
denkbeeld, dat 'er mogelyk eenige andere zaken, zo by Plakaten van Staat, als
andere Resolutien, Wetten of Keuren zyn zullen; welke door het geven van zodanige
Douceurs niet worden geobserveerd, en maar ongemerkt over 't hoofd gezien, ten
minste zo, dat ze, in die stricte orde, zo niet geëxecuteerd worden, als men anders
na regten wel zoude kunnen uitvoeren.’ Het komt hem voor dat de Eerw. Withols
het stuk alzo begrypt, en naer dat denkbeeld zyne Aenspraek gericht heeft;
waermede alles, wat de Missiveschryver daertegen ingebragt heeft, genoegzaem
vervalt. Men geeft dus Douceuren van ene zyde, die door Douceuren van den
anderen kant rykelyk vergoed kunnen worden. - Had de Schryver hier mede, of met
dergelyke
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bedenkingen, zyne vrye gedachten laten afloopen, zou men kunnen zeggen, hy
heeft vry wel aen zyn oogmerk voldaen. Dan hierby komt een haetlyk byvoegsel,
dat te personeel is om in openbaren druk gemeen gemaekt te worden; en te
haetlyker, daer 't voorkomt als gegrond niet op zeker weten, maer op hooren
vertellen.

Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie
in de Vereenigde Nederlanden. Opgericht in 's Hage. I Deel Eerste
St. In 's Gravenhage, by J.A. Bouvink, 1780. In groot octavo.
Met de afgifte deezer Verhandelingen, stelt men den Liefhebberen der Natuur- en
Geneeskunde ter hand, de eerstelingen van de onlangs in 's Hage opgerigte
Correspondentie Societeit, met betrekking tot deeze voortreflyke Weetenschappen.
't Zal niet noodig zyn uit te weiden over het nuttige en loflyke oogmerk deezer
Societeit; daar onze Vaderlanders 'er reeds eene genoegzaame kennis van
verkreegen hebben, door het, in 't voorleeden jaar, gedrukt en gemeen gemaakt
Berigt en Programma. Alleen staat ons, nopens dat Berigt en Programma, nog te
melden, dat die Stukken weder herdrukt, en voor deeze Verhandelingen geplaatst
zyn; met eenige veranderingen, die de tegenwoordige omstandigheden scheenen
te vereischen: byzonder met betrekking tot de jaarlyksche contributie of deelneeming.
De Heeren Directeurs naamlyk hebben geoordeeld de jaarlyksche contributie
penningen, voorheenen bepaald op twee Ducaaten, ligter te kunnen maaken, dan
zy voorheenen gedagt hadden; en verzoeken des van de Heeren Intekenaaren,
voor 't eerste jaar, slegts één Ducaat; terwyl ze zig vleien, dat ze vervolgens in staat
zullen zyn, om deeze contributie nog laager te brengen. Men kan hier uit afneemen,
dat de poogingen der Heeren Directeuren niets anders bedoelen, dan het bestendig
maaken deezer Societeit, welker heilzaame inrigting van alle zyde blykbaar is. En
uit dien hoofde verwagt men ook met reden, dat welmeenende en rechtgeaarte
Vaderlanders, die de Natuur- en Geneeskunde maar eenigzins hoogagten, geen
zwaarigheid zullen maaken, om mede te werken, ter in-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

511
standhoudinge en voortzettinge deezer Societeit: om deeze voor het algemeen zo
dienstige onderneeming te helpen onderschraagen; 't zy door het jaarlyksche
toebrengen eener geringe somme: of het mededeelen eener goede gifte voor eens;
of het toezenden van nuttige weeren geneeskundige aanmerkingen, waarvan de
Societeit met vrugt gebruik zou kunnen maaken; gelyk met de afgifte van dit eerste
Stuk alrede geschiedt.
Aan 't hoofd der hier byeenverzamelde Verhandelingen is geplaatst, een Plan tot
het doen van weerkundige waarneemingen, 't welk de Heeren Directeurs dienstig
geoordeeld hebben vooraf te laaten gaan. De werkende of correspondeerende
Leden der Societeit worden verzogt, hunne waarneemingen, zo veel mogelyk zy,
naar dat plan in te rigten; ten einde hier door, by vervolg van tyd, eene meerdere
gelykheid ingevoerd, en dus een vaster grondslag geleid moge worden, op welken
men betere en zekerer waarneemingen, dan anders wel eens plaats konden hebben,
zal kunnen vestigen. - Verder is dat plan, buiten dit byzondere oogmerk, in 't
algemeen dienstig voor alle Liefhebbers der Meteorologie; gemerkt het eene reeks
van leerzaame en nuttige aanmerkingen behelst, raakende het waarneemen van
den Barometer, Thermometer, de Winden, het Weer, de Uitwaasseming, den gevallen
Regen en Sneeuw. Ter geschikter aantekeninge deezer Waarneemingen, zyn 'er
bygevoegd twee keurig in 't koper gesneeden Tafels, welken tot modellen kunnen
verstrekken: en daarnevens gaat nog eene Vergelykingstafel der Engelsche,
Rhynlandsche en Parysche Maaten, tot de waarneemingen op den Barometer
geschikt; die derzelver verschil onder 't enkele opslag van 't oog brengt. Ook heeft
men in 't Geschrift zelve de vergelyking van de Zweedsche Voetmaat opgegeeven,
op dat de Leezers van de voortreflyke Verhandelingen der Zweedsche Academie
te meerder nut uit dezelven zouden kunnen haalen.
Op dit Plan volgt een Kort Bericht van den Heer G.W. Callenfels, M.D., wegens
Sluis in Vlaanderen, wel inzonderheid met betrekking tot den staat der gezondheid
aldaar, naar uitwyzen der Geboorte Sterflysten, enz.; waaruit blykt, dat die Stad
deswegens geenzins te wraaken zy. Men ontmoet in dit Geschrift, buiten eene
beknopte beschryving der Stad zelve, zeer naauw-
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keurige Lysten van de aldaar gebooren en gestorven, zo Burgers als Militairen,
geduurende de jaaren 1778 en 1779; mitsgaders van de dooden, onder de eersten laatstgemelden, zedert het jaar 1770 tot 1780. Tevens gaat hier mede vergezeld,
eene Lyst van de Zieken van het Garnizoen te Sluis in Vlaanderen, sedert den 15
July 1779 tot op 6 January 1780, zo van ieder Bataillon in 't byzonder, als van 't
gantsche Garnizoen, (uitgezonderd de Artilleristen;) als mede hoe veelen 'er dagelyks
ziek geworden, hersteld of overleeden zyn. Als mede, eene Memorie van de sterkte
van dat Garnizoen zo als het zig aan presente Manschappen, Vrouwen en Kinderen,
bevonden heeft, op den eersten July 1779; en hoe veelen daar van ziek geweest,
overleeden en gezond gebleeven zyn, zints dien tyd, tot op den eersten January
1780. Van deeze, door den Heer J.G. Lip, met alle mooglyke oplettendheid
vervaardigde Stukken maakt de Heer Callenfels in dit Geschrift een oordeelkundig
gebruik; onder 't mededeelen zyner opmerkingen, raakende het geen men aldaar
ter bewaaringe of versterkinge der gezondheid in agt heeft te neemen. - Een ieder,
die dit onderwerp ooit gadegeslaagen heeft, weet, dat zodanige lysten, opgaven en
aanmerkingen van eene weezenlyke nuttigheid zyn; en men wenscht, ter dier
oorzaake, vry algemeen, dat men soortgelyke naauwkeurige stukken van meer
plaatzen magtig zou mogen worden.
Ter bevorderinge hier van kan eenigermaate strekken, een viertal van
Aanmerkingen, waar mede het tegenwoordige gedeelte deezer Verhandelingen
beslooten wordt; als behelzende gezette overweegingen en welgewikte ontwerpen,
tot het verbeteren van de Geboorteen Sterflysten, als mede tot het geregelder
opgeeven van de Ziekten, aan welken de Inwoond rs overleeden zyn. De twee
eersten komen uit de hand van den hooggeagten Middelburgschen Leeraar A. 's
Gravezande; en de twee laatsten uit die van den beroemden Heer J. Wyngaard,
M.D. Anat. Chir. et artis Obstetr. Lector, in het Gymnazium te Deventer. In 't laatste
Geschrift van den Heer Wyngaard vindt men een naauwkeurig verslag van zyne
waarneemingen op de Febris Scarlatina, in 't najaar 1779 te Deventer; en aan 't
zelve is gehegt eene Lyst der Geboorenen, Huwelyken en Overleedenen
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binnen Deventer, in 't jaar 1779; op zodanig eene wyze ingerigt, als men
voorneemens is dezelven aldaar jaarlyks te houden. Elk deezer laatstopgenoemde
Stukken behelst verscheiden nuttige bedenkingen over dit onderwerp, die wel
waardig zyn, dat ze vergeleeken worden, met het geen deswegens te berde gebragt
is, door den Heer en Mr. J. Dierquens, in zyn leeven President deezer Societeit, by
't gemeen maaken der bekende Verzamelinge van Naauwkeurige Lysten, wegens
de overleedenen in 's Gravenhage.

Verhandelingen van het Genootschap; onder de zinspreuk, Floreant
Liberales Artes. Tweede Deel, Tweede Stuk. Te Amsterdam by G.
Warnars 1780. Behalven het Voorwerk 346 bladz. in gr. octavo.
Met de afgifte van dit Stuk maakt het Genootschap eene Verhandeling gemeen, die
by uitstek der herhaalde leezinge waardig is. Ze gaat over een onderwerp waarin
de Maatschappy het hoogste belang heeft; en de uitvoering, aan 't gewigt van 't
onderwerp beantwoordende, toont dat de geagte Opsteller geene moeite gespaard
heeft, om het stuk van onderscheiden zyden te wikken en te weegen, en niets op
het papier te stellen, dan 't geen een welberaaden oordeel als het heilzaamste
besliste. De Vraag, door het Genootschap voorgesteld, luidt: Welke zyn de beste
schikkingen omtrent het straffen der Misdaaden, in eene welgestelde Maatschappy;
met eene byzondere bepaaling op deeze Republiek? Eene Verhandeling van den
Heer en Mr. HENRICUS CALKOEN, Advocaat te Amsterdam, ter beantwoordinge van
dit voorstel ingeleverd, heeft de eenpaarige goedkeuring van het Genootschap
weggedraagen, om met den eersten prys begiftigd te worden; waarop dezelve thans
het licht ziet.
Een Voorbericht van zyn Ed. geeft den Leezer verslag van des Schryvers doelwit
en denkwyze; en eene daar aan volgende opgave van den inhoud verleent hem
eene zeer geschikte handleiding, om het beloop der Verhandelinge, en de
hoofdbyzonderheden, daarin overwoogen, geredelyk na te gaan. - Met den aanvang
der Verhandelinge splitst hy de Vraag, zo als hy oordeelt,
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naar 't oogwit van 't Genootschap, in vier vraagen. ‘(1.) Kan de Burgermaatschappye,
alvoorens tot strafwetten over te gaan, eenige voorzorgen gebruiken, of te werk
stellen, om euveldaden en ongeregeldheden voor te komen, of derzelver getal en
invloed te verminderen? Zo ja, welke zyn de beste? (2.) Welke schikking of
schikkingen, welke Wetten zyn 'er noodig, om de misdaden te beteugelen, en dus
aan de boosheid, zo veel het menschelyk vermogen vermag, perken en palen te
stellen, en der Maatschappye den hoogstmogelyken trap van veiligheid, met
betrekking van leven, eer en goederen, te verschaffen? (3.) Welke zyn de beste
schikkingen, om de overtreders dier wetten te vervolgen en te recht te stellen? En
eindelyk (4.) Welke zyn de beste schikkingen, plegtigheden als anderszins, die in
eene welgestelde Maatschappye, by de dadelyke uitvoering der straffen, door de
Wetten bepaald, te werk gesteld kunnen worden?’ Naar deeze onderdeeling der
Vraage is ook de Verhandeling vierledig; en de Heer en Mr. Calkoen behandelt in
ieder Afdeeling, de daartoe behoorende stukken, in eene geregelde orde; met zulk
eene keurigheid, en tevens met zulk eene vrymoedigheid, ('t zy hy de gewoone, of
by veele geliefkoosde denkwyze volge, of 'er van afwyke, 't zy hy-den ouden smaak
goedkeure, of tot den nieuwer overhelle,) dat zyne manier van voordraagen juist
die zy, welke het kenmerk voert van een Schryver, die zig volkomen meester van
zyn stuk gemaakt heeft. Tot een staal hier van zullen wy den Leezer, het
hoofdzaaklyke van 's Mans redeneering, ten voordeele van het buitengewoone
Regtsgeding, tegen hen die aan 't gewoone Regtsgeding de voorkeur geeven, nog
mededeelen; na kortlyk, volgens zyne opgave, derzelver onderscheid gemeld te
hebben.
‘Het eigenlyke en voornaame verschil van beide deeze Rechtspleegingen, zegt
hy, bestaat hierin; dat, in een buitengewoon Rechtsgeding, de aangeklaagde, door
den Rechter, over de misdaad en de omstandigheden, waarin dit gebeurd is,
ondervraagd wordt, en dat de gevangene verpligt is op de hem voorgestelde vraagen
te antwoorden. Door dit middel zoekt men hem tot erkentenis te brengen, en alzo,
uit zyn eigen boezem, een bewys tegen hem te haalen; zelfs, ingevalle hy
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hardnekkig blyft ontkennen, maakt men somtyds gebruik van dat bekende en by
veelen zo zeer gehaate dwangmiddel, de Pynbank. - De aart van het gewoone
Rechtsgeding, daarentegen, bestaat hierin. De aangeklaagde zich, gelyk het geval
gewoonlyk is, met eene ontkenning verdeedigende, vordert de Aanklaager, op de
bewyzen, tegen hem, naar Landsgebruik en Wetten, ingewonnen, de toewyzing der
straf, by de Wet bepaald: waarop de Rechter, den Aangeklaagden in zyne
verdeediging, zo op de zaak zelve, als op de bewyzen tegen hem overgelegd, naar
rechten en Landsgebruik gehoord hebbende, zonder op zyne erkentenis te dringen
of die te vorderen, tot de vryspreeking of veroordeeling besluit, naarmaate de kracht
en klem der overgeleverde bewyzen zulks medebrengt.’ De laatste Regtspleeging
alleen is in Engeland gebruikelyk: in de Nederlanden bedient men zig van beiden;
doch gemeenlyk van het buitengewoone alleen; volgende egter zomtyds, op eene
buitengewoone aanklagte, nog een gewoon geding. - Veele Regtsgeleerden
verheffen in dit opzigt de Engelsche manier van regtspleegen; doch de Heer en Mr.
Calkoen kan zig met hun niet vereenigen. Zyn Ed. erkent wel, dat hun gevoelen, en
de gronden waar op zy bouwen, eenige aanmerking verdienen; dan hy oordeelt
tevens, dat 'er veel sterker reden voor de buitengewoone Regtspleeging pleiten. Na
eene voorafgaande aanmerking, ter te zydestelling van wederzydsche misbruiken,
die vermydelyk zyn, en geschuwd moeten worden; als mede raakende de
verschillende Landsgesteldheid, uit welken hoofde Engeland de buitengewoone
Regtspleeging gevoeglyker dan ons Gewest ontbeeren kan; brengt onze
Regtsgeleerde, voor zyne voorkeuze deezer Regtspleeginge, de volgende reden
te berde.
1. De onschuld is meer beveiligd, om dat deeze Rechtspleeging de sterkste
bewyzen, zonder eigen erkentenis, voor onvoldoende houdt.
2. Men kan in dezelve kragtiger bewyzen en blyken van schuld vorderen.
3. De misdaad en de schuldige wordt 'er veel beter door ontdekt engestaft.
In de uitbreiding deezer redenen toont zyn Ed. ten klaarste, dat de onschuldige
in 't gewoone Regtsgeding meer gevaar loopt; als mede dat het buitengewoone
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Regtsgeding ongelyk beter geschikt is, om den schuldigen, vooral in de mindere of
meerdere zwaarte van zyne misdaad, naar den eisch en 't oogmerk van den
Wetgeever te vonnissen: 't welk dan ook met te meer gerustheid kan geschieden,
om dat de Regter, (het welk dit geding een merkelyken voorrang geeft,)
4. Door de buitengewoone Regtspleeging eigene confessie verkrygt, die het
allerzekerste bewys van schuld is 't geen men hebben kan. - ‘Deze beneemt, zegt
zyn Ed. alle twyffeling; deeze brengt alle de byzonderheden, zelfs die tot
verschooning of verzachting kunnen strekken, tot kennis van den Rechter. Deeze
stelt hem gerust, dat hy, in zyne oordeelvelling, zich niet vergissen kan. Het bewys
is nu, om zo te spreeken, eene Mathematische Demonstratie; daar alle andere
bewyzen, van wat aart ook, wel tot eene allerhoogste waarschynlykheid, doch
nimmer tot eene eigenlyke zekerheid, te brengen zyn. Laaten nu getuigen kwalyk
gezien, kwalyk gehoord hebben; laaten zy zichzelven of den Rechter misleiden; laat
een byzondere samenloop van omstandigheden den aangeklaagden veroordeelen;
de Wet, die eigene erkentenis vordert, is, wat ook anderen hierover denken mogen,
een bolwerk van burgerlyke zekerheid en veiligheid, waardoor de onschuld, door
waarschynlykheid in gevaar, nog gered kan worden; terwyl, in allen gevalle, het niet
zelden gebeurt, dat, in de ontkenning van den gevangenen zelve, geen gering bewys
van schuld te ontdekken is, welk de noodzaaklykheid der ondervraaging te zekerer
aan den dag legt.’ - Onze Regtsgeleerde drukt zig, over de noodzaaklykheid van
eigene confessie, te sterker uit, om dat hem een geval bekend is, 't welke hem
daartoe ten kragtigste dringt. - En oordeelt iemand dat deeze Regtspleeging onbillyk
genaamd mag worden, hy beweert integendeel, dat dezelve den naam eener billyke
strengheid verdient, waarover hy zig in deezervoege uitlaat.
‘Door het pleegen der misdaad heeft de Maatschappy immers recht tot de straf,
by de Wet bepaald, verkregen. Alwaar van de eene zyde een recht tot zekere daad
is, is aan de andere zyde eene verpligting, zich daaraan te onderwerpen, en alle
tegenstand of verhindering in de oeffening van dat recht, is daadelyk ongelyk. Wy
neemen het den aangeklaagden wel niet kwalyk,
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hun leven, door eene ontkenning, is 't doenelyk, te redden; dan wy begrypen tevens,
dat, wanneer nu de Aanklaager, met veel moeite, de bewyzen van de begaane
misdaad in zo verre bekomen heeft, dat de aangeklaagde gezegd kan worden,
overtuigd te zyn, deeze zich als nu aan zyn noodlot, en de gevolgen, uit zyne
vrywillige daad spruitende, onderwerpen moet. - Met betrekking van een waarlyk
schuldigen kan de Maatschappy dus onderrechting, wegens de gepleegde daad,
vorderen. Zy heeft recht te eischen, dat de te last gelegde daad, door de eigene
erkentenis van den schuldigen, tot eene volkomen zekerheid gebragt worde: terwyl
een waarlyk onschuldige, op schynbaare bewyzen van schuld aangeklaagd, nimmer
door eene waarachtige opgaave van het gebeurde, in eenig lyden komen kan.’
Zyn Ed. stelt zig egter iemand voor, die dit laatste ontkent, en oordeelt, dat een
onschuldige dus wel in eenig lyden zou kunnen komen. By voorbeeld. ‘Mordechai
is een man van slecht gedrag. Hy heeft met Levy een beding gemaakt, om by de
revue, of andere plaatzen, daar veel menschen by elkander komen, voor gemeene
rekening te gaan zakkerollen. Mordechai heeft een nieuwsgierig toekyker zyn
horologie behendig geligt. Hy verkoopt het, geeft by Levy voor, dat het geen goud
was, of doet hem in de opgaave van den verkoopprys te kort; althans Levy verbeeld
zich zulks. In een gemeene kroeg, daar volk van dit soort te samen komt, ontmoeten
zy elkander, en geraaken in hooggaande twist. Levy daagt zyn party uit, om hun
geschil met het mes te beslechten. Mordechai, vreesachtig van aart, weigert dit, by
herhaaling, doch, genootzaakt, geeft hy voor de uitdaaging aan te neemen Ze gaan
uit. Twee of meer getuigen hooren en zien het een en ander. Mordechai, op straat
komende, en niet willende vechten, begeeft zich op de vlucht. - De zelfde, of andere
getuigen, vinden, weinig tyds na dit voorval, Levy, doodelyk getroffen, op straat
leggen. Hy sterft onder hunne handen, zonder te melden, op wat wyze hy aan die
wond of wonden gekomen is. Indien Mordechai, hierop gevangen en ondervraagd
wordende, alle die byzonderheden erkennen of openbaaren moet, zal hy gewis
meer moeten erkennen, dan mogelyk bewezen zou kunnen worden. Althans dit is
zeker, dat hy, door zyn
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erkentenis, aan het zeggen van zeer verdachte getuigen te veel gewigt zal byzetten;
en dat de Rechter hen nu niet alleen volkomen gelooven, maar boven dien, als
zeker stellen zal, dat Mordechai en geen ander de daader van den gepleegden
manslag is.’ - De Heer en Mr. Calkoen erkent het gewigt deezer zwaarigheid; maar
ze komt hem nogtans meer schynbaar, dan wezenlyk, voor.
‘Stel, zegt hy, dat van alle deeze opgegeeve omstandigheden volkomen blyk was,
zonder de bykomende erkentenis van Mordechai; zou hy, in een gewoon
Rechtsgeding deswegens aangesprooken, als schuldig aan den manslag van Levy
veroordeeld worden? - Zo men ja antwoordt, behoeven wy de geheele zwaarigheid
niet te beantwoorden: want dan kan hem de buitengewoone wyze in geen meer
lyden brengen, dan waarin hy, door de gewoone, gebracht wordt. Zegt men:
Mordechai zou, in een gewoon Geding, niet kunnen veroordeeld worden, om dat
'er geen direct bewys van den gepleegden manslag is. Wy antwoorden: om die
zelfde reden zou Mordechai even min in een buitengewoon Geding veroordeeld
kunnen worden. Waarby nog een tweede reden komt, die in het gewoone geen
plaats heeft; te weeten Mordechai, erkennenende alle de byzondere omstandigheden
van het geval, doch den manslag zelven ten sterkste ontkennende, ontbreekt 'er
klaarblykelyk zyne erkentenis, welke het onmogelyk maakt, dat hy veroordeeld kan
worden; dewyl 'er in het buitengewoone Rechtsgeding geen veroordeeling plaats
kan hebben, dan op eene volledige erkentenis van 't geval; dat is, in het opgegeeven
voorbeeld, eene volledige erkentenis den manslag daadelyk begaan te hebben.
Zyne erkentenis mag, zo min in de buitengewoone als in de gewoone wyze van
Rechtspleeging, gesplitst worden: veel min mag, in het een en ander geval, dus
geredeneerd worden: “Daar gy alle die omstandigheden erkennen moet, en het dus
hoogwaarschynlykst is, dat gy de daader zyt, daarom houde ik u schuldig.” Waar,
op die wyze in de Crimineele Vierschaar geredeneerd, en van het mogelyke tot het
daadelyke besloten wordt, is de onschuld in gevaar, welke wyze van Rechtspleeging
ook gevolgd moge worden. Doch gelyk wy de misbruiken der gewoone
Rechtspleeging niet aanvoeren, en daar op de voorkeur aan de bui-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

519
tengewoone toekennen, zo vorderen wy ook hier, dat men onderstelle, dat de
buitengewoone, zonder misbruik, geoeffend worde, gelyk wy reeds aangemerkt
hebben. De buitengewoone Rechtspleeging stelt hem dus, klaarblykelyk, in nog
minder gevaar van in lyden te komen, dan de gewoone. Ten tweeden, wanneer
Mordechai, het zy in een buitengewoon, het zy in een gewoon, Rechtsgeding
aangesprooken, alle die omstandigheden erkent, staat de zaak gelyk. Hy doet dan
vrywillig, in het gewoone Rechtsgeding, het geen hy in een buitengewoon verpligt
wordt te doen. Ook staat de zaak gelyk, wanneer hy in beide gevallen ontkent. Maar
stel, dat hy, in een gewoon Rechtsgeding, alle die omstandigheden ontkende, zou
hem die ontkentenis niet veel meer in lyden kunnen brengen, dan zyne erkentenis,
in beide wyzen van Rechtspleegen? - Ik denk ja. - Want word het een en ander
beweezen, dan immers doet hy eene leugenachtige verdeediging, en hy loopt groot
gevaar, om, door zyne ontkenning zelve, in lyden te komen, en als schuldig
veroordeeld te worden. En dit bewyst al vry klaar, dat, zo al eene erkentenis van
deeze en geene byzonderheden, somtyds, een aangeklaagden in lyden zou kunnen
brengen, echter in het ontkennen van zaaken, die waar zyn, nog veel grooter
zwaarigheid ligt opgeslooten: ten minsten, dat de zwaarigheid, ter wederzyde, even
groot is. Wy zullen hier van afstappen, met de aanmerking, dat uit deeze onze redeneering
blykt, dat het Opperwezen, ons verpligtende der waarheid hulde te doen, zulks niet
uit willekeur of dwang, maar om redenen, uit ons eigen belang afgeleid, gevorderd
heeft. Ja, dat dit niet alleen in het dagelyksch leven doorgaat, maar dat het spreeken
en onbewimpeld te kennen geeven van de waarheid, ook in gevallen, waarover wy
hier handelen, het beste en zekerste middel is, om ons leven en eer, tegen alle
ongegronde beschuldigingen, te verdeedigen.’
By de overweeging van dit alles, dat het buitengewoone Regtsgeding begunstigt,
komt nogtans van de andere zyde de Pynbank, als haatelyk en afschuwelyk, in
aanmerking: de gewoone Regtspleeging heeft dezelve niet noodig; maar de
buitengewoone kan dezelve zomtyds niet ontbeeren; dit strekt, zegt men, grootlyks
tot haar nadeel. Onze Regtsgeleerde behandelt dit on-
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derwerp wat laager afzonderlyk, en zyne verdeediging van 't behoorelyk gebruik
van de Pynbank is met zo veel omzigtigheid en oordeel opgesteld, dat de hier uit
ontleen de zwaarigheid zo niet geheel kragteloos gemaakt, ten minste zeer verzwakt
worde. - Wy kunnen ons niet wel inlaaten in een verslag van 's Mans voorstellingen
desaangaande, zyne behandeling over dit onderwerp moet geheel geleezen worden;
en zy die dit onderwerp onder handen neemen, zullen wel doen, wanneer zy deeze
verdeediging van de geoorlofdheid der Pynbank met oplettendheid nagaan. Kunnen
zy, na de overweeging van het bygebragte, een beter middel, dat aan mindere
zwaarigheden dan de Pynbank onderhevig is, uitvinden, ter bereikinge van het
hoofdoogmerk, zonder de onschuld in gevaar te brengen, of de strafloosheid der
gruwelykste euveldaaden de overhand te doen neemen: ze mogen, volgens de
herhaalde betuiging van den Heer en Mr. Calkoen verwagten, dat zyn Ed., naar
zyne menschlievendheid, ten volle bereidvaardig is, om de Pynbank, hoe voorzigtig
ze ook hier te Lande in 't werk gesteld worde, hoe zeer hy dezelve beteugeld hebbe,
geheel en al op te geeven.

Verzameling van Historiesche en Politike Tractaaten, voorheen
uitgegeeven door den Historieschryver J. Wagenaar. Tweede Deel.
Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1780. In gr. octavo.
By de in het eerste Deel deezer Verzamelinge bewaarde losse Geschriften van den
geëerden Wagenaar, welken men door dit middel voor de verstrooijing poogt te
(*)
behouden , komen in dit tweede Deel nog eenige Stukjes van die natuur, welken
dit behoedmiddel niet minder verdienen; te meer, daar ze veelal naauwlyks op
zichzelven te bekomen zyn. Hier ontmoet ons in de eerste plaets het
Koffyhuis-praatje, met den daarnevensgaanden Patriot; twee Geschriften door dien
Vaderlandlievenden Schryver afgegeeven, in den jaare 1747; om, ware 't mogelyk,
een geest van gemaatigdheid in te boezemen; ter stuitinge van de wederzydsch
woelende driften; wel-

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letteroeff. V. Deel. bl. 452.
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ken, by gelegenheid der groote Staatsverandering in ons Gemeenebest, in die
dagen, by veelen een gevaarlyken rol speelden. Op deeze Stukken volgen 's Mans
ernstige Verdeediging-schriften, wegens het, door zommige Schryvers, beledigde
Karakter van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt; in welken die yverige
Voorstander van braave Mannen den roemwaardigen de Witt, op eene
onwederleggelyke wyze, van den hem diestyds aangewreeven blaam zuivert. Met
deeze ernstige Stukken zyn ook twee boertende Lofbazuinen verknogt, waarin hy
zyne Tegenschryvers, op eene by uitstrek geestige manier, bespotlyk ten toon stelt.
- Alle deeze schriften hebben dit wel met elkanderen gemeen, dat ze inzonderheid
opgesteld zyn, met betrekking tot byzondere tydsomstandigheden en persoonen.
Maar dit neemt niet weg, dat ze tevens van eene algemeene nuttigheid blyven;
gemerkt de Heer Wagenaar 'er eene menigte van denkbeelden ingevlogten en
ontvouwd heeft, welken altoos ter gegronder kennisse van 's Lands Geschiedenissen
en Bestuur kunnen strekken; als mede van dienst zyn, om de Lezeren de pligten
van een welmeenend Ingezeten, in verschillende tydsomstandigheden, op eene
treffende wyze te herinneren. En men kan, deeze Schriften dus by elkander geplaatst
vindende, niet nalaaten zich ten hoogste te verwonderen over 's Mans bekwaamheid,
niet alleen als Geschicht- en Staatkundigen, maar ook als een vernuftig Schryver;
die zyn geest en pen dermaate in zyne magt had, dat hy zyn denktrant en schryfwyze
ongedwongen naar den aart van 't onderwerp, en 't oogmerk dat hy voorhad, konde
inrigten. In 't Koffyhuispraatje heerscht eene natuurlyke lugtigheid; de Patriot behoudt
dat lugtige, maar met inmengsel van eene ongemaakte deftigheid, daar ze te stade
komt; in de Verdeediging van de Witt vertoont zich alomme een manlyke ernst, die
voor de tegenparty vernederend is; en de Lofbazuinen behelzen eene gansch
sneedige boertery. - Weinige Schryvers zal men te berde kunnen brengen, die in
zulke verschillende schryfwyzen tevens zo gelukkig geslaagd zyn. - Voeg hier by
nog zyne bekwaamheid, om, zonder zich schuldig te maaken aan laffe vleitaal, een
groot Man naar deszelfs verdiensten te pryzen, en zyne aandoeningen van
hoogagting voor hem indiervoege uit te drukken, dat het blyke, dat de Natuur
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spreekt. Men vindt 'er een voorbeeld van in 's Mans Schets van het leeven, den aart
en 't gedrag van den Heere Mr. Hermannus Noordkerk, Advokaat te Amsterdam;
met welk pryzenswaardig Stukje het tweede Deel deezer Verzamelinge beslooten
wordt. En hiermede was ook ons oogmerk dit Artykel te besluiten, nadien wy 't niet
noodig oordeelden op eenig byzonder Stuk uit het zelve staan te blyven; dan, by
het nederleggen van dit Deel, het nogmaals openslaande, viel ons oog op een blad
van den Patriot, het welk handelt over de natuur en de verscheidenheid van den
verstandlyken Smaak. Op het inzien der behandelinge van dit onderwerp, oordeelden
wy het niet ongevallig, den Leezer 's Mans bedenkingen deswegens nog mede te
deelen; vooral nadien men dezelven in dat Geschrift niet zou verwagten.
‘Een vermaard Geneesheer, onder myne Vrienden, dus vangt de Patriot aan,
vertoonde my en eenig ander Gezelschap, onlangs, in het hoofd van een versch
geslagt Schaap, het werktuig van den Smaak, op eene zeer klaare en bevattelyke
wyze. Hy deed ons, in de Tong, ontbloot van haare vliezen, en naderhand in het
Gehemelte, de verscheiden' ryen van tepeltjes opmerken, die, onderscheidenlyk
geprikkeld of aangedaan, onderscheidene beweegingen veroorzaaken in de Zenuwen
van het vyfde en negende paar, waar op de gewaarwording, welke wy Smaak
noemen, in de Ziel ontstaat. Hy beduidde ons, dat deeze Zenuwen kleine puntjes
hadden, die de holligheid der tepeltjes vulden, en hierom ligtelyk den indruk
overnamen, die, door spyze of drank, op de tepeltjes gemaakt werdt. Verders, zeide
hy, dat de welgesteldheid deezer tepeltjes niet alleen; maar vooral ook de gezondheid
van het speeksel, onder de voornaamste oorzaaken moest gerekend worden van
eenen naauwkeurigen, fynen en goeden smaak: dat te weinig of bedorven speeksel
maaken kon, dat dingen, die ons anders wel smaakten, eenen zeer kwaaden of
somtyds gantsch geenen smaak hadden. Hy gaf ons ook reden, waarom sommige
spyzen, met Zout, Limoensap, of Speceryen gebruikt, beter smaaken; aanwyzende,
dat deeze dingen, met de spyze vermengd, dezelve meer op de tong doen prikkelen,
dan zy op zig zelve zou hebben konnen doen. Hy maakte nog verscheiden' andere
aan-
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merkingen, welken ik niet allen heb konnen onthouden: doch het slot van zyn
Gesprek, over dit onderwerp, zal my niet ligt uit de gedagten gaan: Hoe zeer, zeide
hy, vertoont zig de wysheid en goedheid des Scheppers niet in het schenken van
dit Zintuig, den Smaak! Wy zouden, al waren wy gezond, dikwils zoo veel moeite
hebben, om voedzel te neemen tot ons onderhoud, als de zieken; indien ons de
spyze en drank niet smaakten. Nu spoort ons de Smaak aan, om naar voedzel te
haaken. En niet minder wyslyk is het werktuig van den Smaak in den mond geplaatst,
alwaar de Spys klein gemaakt, met het natuurlyk scheivogt, het speeksel, vermengd
moet worden.
't Gene ik hier gezien en gehoord had, zweefde my, nog eenen geruimen tyd, na
dat ik t'huis gekomen was, voor den Geest. Doch na dat ik 'er lang op gedagt had,
viel ik van deezen op eenen anderen Smaak, dien men den verstandelyken of
inwendigen zou konnen noemen, en die, in verscheiden' opzigten, met den
lighaamlyken, vergeleken kan worden. Ik wierp myne invallende gedagten, zonder
eenige orde, op 't papier, en ik ben gezind, om ze den Leezer tegenwoordig mede
te deelen.
Is 't aan de armoede van de taal, of aan onze onkunde van onzen eigen Geest
toe te schryven, dat wy van de werkingen en aandoeningen der Ziele geduurig
spreeken met woorden, die van de lichaamen ontleend zyn? Waarschynlyk aan de
eene en de andere oorzaak, en veelligt nog aan meer anderen. Wy spreeken van
eenen Smaak, die enkel verstandelyk is, met woorden, welken van den lichaamlyken
Smaak zyn afgenomen. Een Vers, eene Redevoering, een Kwinkslag smaakt ons.
Een welgeschikt gebouw is een bewys van iemants goeden smaak. De Patriot van
voorleeden Dingsdag heeft veelen niet gesmaakt. De Couranten zyn vervuld met
laffe aanmerkingen. Glycion bemint zoete en malsche verzen. Geene Poëzy smaakt
my, zegt Harpagon, of zy moet scherp en bytend zyn. Zo gemeen en oud is het,
van deezen verstandelyken Smaak te spreeken met woorden, die van den
lichaamlyken zyn ontleend, dat men 'er, zelfs in de gewyde Schriften, veele
voorbeelden van vind. Een Apostel wil, dat onze woorden met Zout, van een gezond
verstand, besprengd, en smaakelyk gemaakt zullen worden: en Job vraagt, zal niet
het oor de woorden proeven, gelyk het gehemelte voor zig de spyze smaakt?
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Van eene Wiskundige figuur, uitrekening of betooging zeggen wy zelden of nooit,
dat zy ons smaakt. Een waaragtig voorstel, waar in weinig of geene nuttigheid voor
ons legt, doet ook, indien ik zo spreeken mag, het Werktuig van onzen
verstandelyken Smaak niet aan. Nuttige waarheden zelve konnen onsmaakelyk
zyn, als zy ons opgedischt worden, zonder de aangenaame saus van schoone en
gepaste woorden, of als wy zelven ons in zekere ongesteldheid bevinden, die ons
nuttige waarheden, in goede orde aan ons voorgesteld, smaakeloos, walgelyk of
bitter doet keuren. In 't laatste geval zyn wy zieken gelyk, wien de aangenaamste
spys als zaagzel of gal smaakt. In het eerste geval is het waaragtig of nuttig Voorstel
te vergelyken by gezond en heilzaam voedzel; doch waar aan eene kruidige saus
ontbreekt, om met smaak gegeten te konnen worden.
Nuttige waarheden zyn het eigenlyk voedzel van onzen Geest. Zulk voedzel
behooren wy niet te versmaaden, al smaakt het ons somtyds niet. Het versterkt ons,
het geeft ons kragt en leeven. Maar zy, die anderen somtyds nuttige waarheden
voorhouden, schriftelyk of mondelyk, behoorenze zo schoon en sierlyk te vertoonen,
zo aangenaam en smaakelyk te maaken als hun mogelyk zy, op dat ze te meer
ingang vinden, en te vaster in den Geest gedrukt worden mogen.
't Is ons niet genoeg, dat wy gevoed worden; de spys moet ons ook wel smaaken.
't Is ons niet genoeg, dat wy een voorstel verstaan konnen en toestemmen; 't moet
onze verbeelding streelen of treffen: 't moet ons, door eene nieuwe en bevallige
wyze van voorstellen, of door de woorden zelve, met welken het voorgesteld wordt,
verrassen en inneemen, en deeze of gene aangenaame aandoening in onzen Geest
verwekken. Dan eerst smaakt het het ons, en anders niet.
De verstandelyke Smaak is zo verschillend als de lichaamlyke. Eenvoudige, klaare
voorstellen doen elk eveneens aan, en worden van elk op eene en dezelfde wyze
begreepen. Maar zo dra zegt men of schryft men niet iets van meer omslag; zo dra
zoekt men zyn zeggen niet bevallig te maaken, door de wyze of trant, op welken
men het zegt, of men vind, dat het sommigen wél, anderen kwalyk, smaakt. Somtyds
is 'er reden van deezen verschillenden Smaak te geeven: somtyds niet. En, in
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het laatste geval, geldt ook het zeggen, dat men over de Smaaken niet twisten moet.
Ik neem het Damon niet kwalyk, dat hem eene Lierzang best smaakt, mids hy my
vryheid geeve, om myn hert aan een Heldendicht op te haalen. Eutrapelus ga vry
te gast op een Blyspel; doch hy laate Semnus toe, zig te verkwikken, met de traanen,
die hy, onder 't leezen van een Treurspel, stort. Alciphron heeft in den Patriot geen'
smaak, dan wanneer hy schertst. Kato wordt niet aangedaan dan door ernstige
Vertoogen.
Of deeze verschillende smaak eene verschillende gesteldheid der Ziele, of der
onmiddelyke werktuigen van de Ziele onderstelle, laat ik de Natuurkundigen
onderzoeken. Maar my dunkt, dat Luiden, van een gezond verstand, zig moesten
wagten, van eenerlei soort van verstandelyk voedzel zo veel te gebruiken, dat hun
nu niets anders smaakt. Bavius wil een Dichter zyn. Hy leest dagelyks Poëzy. De
beste verzen smaaken hem ook best, of eeniglyk. Van de overigen steekt hem de
walg. Maar Bavius vind geen' smaak in de Natuurkunde, in de Historien, in de
Landbeschryving, in deftige Redevoeringen in onrym. Zyne onbedreevenheid in
deeze dingen is oorzaak, dat hy geen Vers maakt, of het zondigt tegen de gemeenste
Regels der Weetenschappen, in welken hy geen' smaak heeft. Bavius zal nooit een
groot Dichter worden. Men moet van veelerlei zaaken, die tot verbetering des
verstands en der zeden konnen dienen, een' fynen en goeden smaak zoeken te
verkrygen: en gene werken van vernuft voorallen afkeuren, om dat 'er onze
byzondere smaak niet in getroffen is.
Wanneer ik zwaarmoedig ben, smaaken my gene vrolyke en schertsende schriften.
Heden bevind ik my in een' blygeestigen luim, en lees met genoegen, met verrukking
zelve, 't gene my gisteren niet beviel. De spys, en de saus der spyze, is dezelfde;
maar myn gehemelte is anders gesteld. Ik wil niet meer zeggen, dat my iets morgen
niet smaaken zal, om dat het my heden niet smaakt: veel min dat het in zig zelven
en voor elk smaakeloos en laf moet zyn, om dat het in my gene aangenaame
aandoening verwekt.
De verstandelyke Smaak heeft zyne Mode, gelyk de lichaamlyke. My heugt, dat
weinige menschen hier te Lande smaak hadden in Koffy en Thee, die men,
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sedert, elkanderen voor lekkerny geschonken heeft. Wien heeft de eerste pyp tabak
wel gesmaakt? De oude Grieken en Romeinen hadden een gantsch anderen smaak
van de Dichtkunde, Bouwkunde, Beeldhouwery, Schilderkonst, Welspreekendheid,
en veele andere dingen, dan de Franken, Saxers, Deenen, Gothen en andere
Volkeren der Middeleeuwe. Sedert twee eeuwen, begint de goede oude smaak te
herleeven. Och hadden wy den Gothischen smaak, zo volkomen uit onze Schriften
in dicht en ondicht, als uit onze voornaamste Gebouwen en Schilderyen, weeten te
verbannen! De eenvoudige natuur, zedig opgetooid, zou ons, in een zuiver vers of
in een deftig vertoog, zo wel bevallen, als in een grootsch gebouw. Chrysippus
begint dit te zien. Chrysippus schildert met de pen: maar zyne beelden plagten zo
wild, zo zwierig, zo rykelyk gekleed te zyn, dat men hunne gedaante naauwlyks
bekennen kon. 't Gewaad stond hun ook flodderig, en ongeschikt. Sedert eenigen
tyd, vertoont hy ze meer in hunne natuurlyke gedaante. 't Sieraad, met welk hy ze
bekleedt, dient alleenlyk om hunne eigenaartige schoonheid leevendiger te doen
afsteeken. Elk begint nu smaak in zyne schriften te krygen. Men zegt, dat hy, al wat
hy wil, op de bevalligste wyze, zonder moeite, schryven kan. Doch ik weet van naby,
dat hy nu meer werks maakt van het beschaaven zyner Schriften dan voor deezen.
Zo veel meer konst en vlyt is 'er noodig, om de natuur wel na te bootsen, en op 't
eigenlykst af te tekenen, dan om de zelve, door vreemd en ontleend sieraad,
onkenbaar te maaken.
Een schrander en geleerd Man kan den Smaak van een gantsch Volk verbeteren.
Hy is een' Geneesheer gelyk, die lust tot gezond voedzel weet te verwekken, in
iemant die dezelve mist. Wie had, voor eenige jaaren, smaak in de Poëzy van den
Engelschen Digter Milton? Wie kende hem, wie las hem, zelfs in Engeland? De
Spectator heeft 'er de gantsche Natie, en veele Buitenlanders, smaak in doen krygen.
En dit is 't voornaamste niet dier dingen, in welken dit treffelyk Werk den smaak der
Natie verbeterd heeft. Hier gaat het ook zo. Niemant vond smaak in de schriften
van Hermogenes. Aristarchus zegt openlyk, dat ze fraai zyn, en in agt dagen
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moet 'er de Boekverkooper C..... een tweeden druk van aanleggen.
Ik hoor, met leedweezen, dat de schrandere Hilarius zynen smaak bedorven heeft,
door het leezen van de geestige Romans, en andere vernuftige Schriften. Bondige,
onopgesmukte redenkaveling, over de Philosophie of Theologie, smaakt hem niet
meer. Hy gelykt naar iemant, die, zig gewend hebbende aan het drinken van geestige
Liqueurs, den gezondsten wyn laf en smaakeloos vind. Sedert dat een beroemd
Hollandsch Dichter der voorgaande eeuw, Martiaal, daar hy slegtst is, navolgende,
eene menigte Puntdichten uitgegeven heeft, welker fraaiheid in bloote
woordspeelingen bestaan, hebben onze vernuften zig vermoeid, in vindingen van
zulk een' aart. Doch deeze wansmaak is zeer na verdweenen. De Verzen van een
of twee Lettergreepen hebben ook, geloof ik, den laatsten snik reeds gegeven.
De goede smaak is, uit de nabuurige Ryken, Vrankryk en Engeland, tot ons
overgekomen, na dat Boileau dien in Vrankryk, en de Spectator in Engeland, had
doen herleeven. Ik vertrouw, dat onze naauwe vereeniging met de Engelsche Natie
haar vernuft, haare leevendigheid, haar gezond oordeel, haare klaare en bondige
wyze van redeneeren hier meer en meer zal doen doordringen: terwyl ik hoop, dat
onze natuurlyke koelheid, ons, voor het aanneemen haarer woestheid en onbezuisde
oploopendheid, genoeg beveiligen zal.’

De Britsche Rhapsodist of Mengelschriften van Richard Steele en
anderen. Te Amsterdam, by W. Holtrop, 1780. Behalven de
Voorreden 948 bladz. in octavo.
Het Voorberigt, aan 't hoofd van deeze Mengelschriften geplaatst, leert ons, dat de
Uitgeevers zig bepaald hebben tot het byeenbrengen van zommige nog onvertaalde
Zedekundige Verhandelingen, of Vertoogen, zo van den beroemden R. Steele, als
van eenige anderen der beste Engelsche Schryvers, wier werken of geheel niet, of
slegts gedeeltlyk, in onze taal bekend zyn. - Dat het in zodanig eene onderneeming
voornaamlyk aankome op eene verstandige keuze is uit zigzelve blykbaar; en
wanneer men deeze, uit den inhoud der Stukken, alhier voorgedraagen, beoordeelt,
zal men vry gereedlyk tot de gunstige
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zyde overhellen. Ze zyn allen geschikt om den Leezer op te leiden tot een
eerbiedigen wandel voor Gods aangezigt, tot eene ernstige betragting der gezellige
pligten des Menschlyken Leevens, en tot een geregeld gedrag in alle
omstandigheden. De manier van uitvoering is gemeenlyk zeer wel ingerigt naar den
aart van het onderwerp, duidelyk, overtuigend en inneemend; en in de vertaaling
heeft men, om deeze en geene onderwerpen te verleevendigen, 'er, op eene gepaste
wyze, nu en dan. eenige dichtkundige bedenkingen van onze Nederlandsche Dichters
en Dichteressen ingevlogten, die meermaals aan de behandeling eene bevalligheid
byzetten. Men heeft des alleszins reden om dit Werkje te tellen, onder de leerzaame
Schriften, die een nutten invloed op het zedelyk character van den Leezer kunnen
hebben. Tot een voorbeeld hier van diene eene hoofdaanmerking wegens de
deugdzaame gemoedsgesteltenis, daar Apostel Petrus zyne tydgenooten toe
vermaant, als hy 1 Pet. III. 8. zegt: zyt met inn rlyke barmhartigheid beweegd.
‘Het geen onze Medeschepsels gevoelen, in onzen eigen boezem over te brengen;
ons zelven te onderstellen, geplaatst te zijn in hunne omstandigheden, en te
overweegen, hoe wij in denzelfden staat zouden aangedaan worden, is eene
gesteldheid, die, ons hebbelijk zijnde, de groote beweegveer is van alle gezellige
deugd.’ - De opsteller van dit Vertoog op deeze wyze aangevangen hebbende,
merkt verder aan, dat integendeel eene gansche reeks van ongeregeldheden, uit
gebrek van een beginzel van meewaarigheid, gebooren worden; 't welk, naar maate
dat het algemeener worde, ook des te meer wanorde in de maatschappy moet
veroorzaaken; des het voor allen van 't uiterste belang zy, naar des Apostels les
met innerlyke barmhartigheid beweegd te weezen, of te gevoelen met, zo wel als
voor, onze medemenschen. Ter kragtiger aanpryzinge nu van deeze zo beminnelyke
gemoedsgesteltenis bepaalt zig onze Schryver voorts, wel inzonderheid, tot het
ontvouwen van derzelver invloed op onze handelingen in de drie volgende opzigten.
‘Indien ze altijd behoorlijk werkte, zegt hij, zou ze ons leeren inschikkelijk te zijn,
omtrent die geenen, welke van ons in het stuk van den Godsdienst verschillen; zou ze ons geneigd maaken om de dwaalingen en zwakheden van onzen naasten
in een gunstiger licht te beschouwen; - en ze zou dat misverstand en die twisten
voorkomen, welke dikwils uit zeer beuzelachtige omstandigheden ontstaan, maar
doorgaans de bronnen zijn van veel kwaad en onheilen.’, - Ieder deezer opgemelde
hoofdaanmerkingen worden in dit Vertoog breeder ontvouwd; doch om niet te
uitvoerig te worden, zullen wy ons alleen tot de opgave der eerste bepaalen.
Indien wij, dus vervolgt onze Schrijver, indien wij eene hebbelijkheid hadden van
meegaande te zijn met anderen, zouden wij inschikkelijkheid gebruiken, ten aanzien
van hun, die in Godsdienstige gevoelens met ons verschillen.
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Want, van welke oorzaaken hangen onze Godsdienstige gevoelens af? Welke zijn
de omstandigheden, welke ons doorgaans de bijzondere denkbeelden doen vormen,
die de artikels van ons geloof uitmaaken? Zijn het niet de bijzondere oogpunten,
waaruit wij een onderwerp beschouwen? En zijn deeze niet dikwils grootendeels
aan de vooroordeelen der opvoedinge, aan de heerschende gesteldheden der ziele,
en zelfs somtijds aan eenen bijzonderen trein van denken, dien wij bij geval volgen,
toe te schrijven? En, gelijk deeze dingen bijna in elk bijzonder mensch verschillen,
zo moet het oordeel van bijna elk mensch in het bijzonder verschillende zijn. Hieruit
ontstaat de oneindige verscheidenheid van gevoelens, welke men aantreft onder
de bewoonders van den aardbodem. Hieruit is de ijdelheid van alle onderneemingen,
om de menschen tot één geloof te brengen, voortgekomen. Wat moet men dan in
deezen doen? Moet een vuurige ijver voor het geen wij de waarheid gelooven te
zijn, ons aanzetten tot het haaten, en zelfs tot het onderdrukken en vervolgen onzer
broederen, om dat zij in hunne denkbeelden van ons verschillen? Dit zou de
broederlijke liefde geheel vernielen, welke ons zo dier aanbevolen is, en zou de
aangenaamste van alle de Christelijke deugden volstrekt ondoenlijk maaken. Wij
behooren dan elkanderen te verdraagen, - met alle zagtmoedigheid en liefde, het
geen ons waarheid toeschijnt te omhelzen, en door niets, dan bedaarde
bewijsredenen, overtuiging trachten te weeg te brengen.
En de woorden van Petrus leeren ons een gemaklijk en krachtig middel om deezen
noodzaaklijken pligt te betrachten. Wij moeten ons gewennen met en voor anderen
te gevoelen; - wij moeten ons de kunst eigen maaken, van ons, voor een oogenblik,
in de bijzondere omstandigheden van anderen te plaatsen, - en overweegen, of die
omstandigheden niet een dergelijk uitwerksel op ons gehad zouden hebben, indien
wij altoos aan den invloed derzelve waren onderworpen geweest.
De artikels van het geloof van mijnen naasten zijn geheel verschillend van de
mijne. Sommige van zijne gevoelens komen mij ongerijmd voor, andere onteerende
voor Gods charakter en zedelijke regeering. Ik heb medelijden met zijne misvattingen;
maar kan daarom geene verachting of verontwaardiging voor hem voeden. Want
ik bedenk, dat zij vaste wortels in zijne ziel geschooten hebben, in zijne vroegste
jaaren. Zij werden hem, toen zijn verstand nog niet rijp was, geleerd, en ingeprent,
als heilige en onbetwistbaare grondbeginsels; zij groeiden te gelijk met hem op,
werden gekoesterd door de zorgvuldige, hoewel dwaalende hand der opvoedinge,
en hebben, door langheid van tijd, de kracht verkreegen van eene vastgezette
hebbelijkheid. Daar is, nogthans, binnen in hem een verborgen vermogen, dat tegen
derzelver invloed aanwerkt. Zijne daaden zijn beter dan zijne beginsels. Hij munt
uit door de groote deugden van het
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Christelijke leven, en, schoon zijn charakter, misschien, iets beter zou zijn, indien
zijne Godsdienstige gevoelens wat anders waren, is hij echter een tederhartig
nabestaande, een vreedzaam mensch, een eerlijk, vlijtig butger, en daarom een
waardig man. Wanneer ik hem in dit licht beschouw, - wanneer ik, op deeze wijze,
voor en met hem gevoel, - wanneer ik mij dus stel in zijne plaats, - en bedenke, dat
mijne geloofartikels onder dezelfde omstandigheden, waarschijnlijk juist dezelfden
zouden zijn geweest, zo verdwijnen alle ongunstige indrukken. Het krachtige beginsel
van zelfsliefde brengt iets, dat naar partijdigheid ten zijnen voordeele zweemt, voort;
en ik omhels hem, in weerwil van het verschil van zijn bespiegelend geloof, als
eenen vriend en broeder.
Dat is een van de natuurlijke uitwerkselen van de hebbelijke oefening dier
gesteldheid, welke ik nu aanprijze, welker voortrefselijkheid, wanneer zij in dit licht
beschouwd wordt, ik thans niet wijdloopig zal aantoonen; gemerkt zij van zelve
blijkt.’

De Geschiedenissen van Philippine Mienda, door haar zelve
beschreven. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by A. Stubbe.
1780. In gr. octavo 367 bladz.
Niet ten onregte zou men deezen Roman mogen noemen, de zegepraal van den
Godsdienst over de verzoekingen van 't Ongeloof. De Vader der Heldinne is een
Vrygeest van de slegtste soort, gehuwd met eene Godsdienstige Echtgenoote, die
geen invloed op hem had, zo min als op haar Zoon en oudste Dogter, ter
gedragsregelinge; maar de jongste Dogter, Philippine, volgde het voetspoor van
Moeder, ook na derzelver dood. Het lot van den Zoon, als een gevolg zyner
buitenspoorigheden, was een verhaaste dood: en de oudste Dogter, 's Vaders
neigingen en oogmerken volgende, zag zig eerlang in ongelukkige omstandigheden
gedompeld; waar uit ze egter door Philippine gered word. Dit nogtans wederhield
haar niet van vervolgens met den ondeugenden Vader zamen te spannen, om
Philippine te verleiden; om haar te beweegen en over te haalen, om den Ersprins,
in 't voldoen zyner lusten, ten wille te zyn: 't welk Vader en Zuster voor 't eenige
middel hielden, om haaren Vader, niet alleen uit netelige omstandigheden te redden,
maar ook, ten laatste, voor zelfsmoord in zyne gevangenis, of een schandelyken
dood, op het Schavot, te behoeden. Philippine wederstaat, op Godsdienstige
beginzels, alle de verleidingen, listen en mishandelingen, die de Vader, de Dogter,
en eene Fransche Gouvernante aanwenden en in 't werk stellen. Het gevolg van
alles is, dat de Zuster, en wat laater de Gouvernante, tot inkeer koomen; dat de
Erfprins van zyn schandelyk oogmerk af zie, en zig tot Godsdienstige beginzels
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keere; mitsgaders dat Vader, wiens doodvonnis in dat eener bewaaringe in eene
bergvesting veranderd is, ook op den weg der boetvaardigheid geraake. Wat
Philippine be reft, zy stond, met 's Vorsten bewilliging, en op deszelfs aanstaan, te
huwen met een O ersten; een Man van Adel; die haar al vroeger bemind, maar dien
zy, schoon hem niet ongenegen, altoos wederhouden had, om dat zy van burgerlyke
afkomst was. In deeze omstandigheden egter, daar dit onderscheid als over 't hoofd
gezien wordt, besluit zy eindelyk haare toestemming te geeven, op voorwaarde van
eenig uitstel; en geduurende dien tyd ontslaapt zy, in de vertrouwelyke hoop op
eene zalige opstanding. - In de uitvoering van dit alles is het natuurlyke en
welvoegelyke, naar den verschillen aart der characters, vry wel in agt genomen; en
de Godsdienst zegepraalt op eene treffende wyze. - By veele Leezers zal ongetwyfeld
het character van Philippine wat te sterk naar 't zogenaamde Piëtistische overhellen;
dan zy, die den Chistelyken Godsdienst in ernst omhelzen, zullen nogtans haar
voorbeeld hoog waardeeren: en zig gereedlyk kunnen voorstellen, hoe een
Godsdienstig mensch, ook op een ander Godgeleerd Zamenstel, zig, in zulke
omstandigheden, onder de Godlyke hulp, zou kunnen gedraagen, ter overwinninge
van verleidelyke aanzoeken.

Sophronisba, of de gelukkige Moeder. Door Mr. W. van Hogendorp,
Lid van het Zeeuwsch en Bataviaasch Genootschap. Te Rotterdam
1780. In groot octavo 110 bladz.
Een Roman, ter aanpryzinge van de Inëntinge der Kinderziekte. Sophronisba is
zeer sterk tegen derzelve ingenomen; te meer daar zeker Geneesheer zig 'er tegen
verzettede. Lysander, haar Echtgenoot, besluit de Kinderen, buiten haar weeten,
in te enten; geeft 'er haar vervolgens bedaardlyk kennis van; zy berust 'er in; een
ervaren Geneesheer neemt de Ingëente Kinders in agt, en alles slaagt naar wensch.
Midderwyl worden de Kinderen van den eerst aangeduiden Geneesheer natuurlyk
door de Kinderziekte aangetast; en alles valt, onder deszelfs opzigt, ten hoogste
ongelukkig uit. Dit is het hoofdonderwerp deezer Geschiedenisse, welke wyders
met bykomende voorvallen verleevendigd en gevalliger gemaakt wordt. De Heer
en Mr. van Hoogendorp schreef dit Stukje te Batavia, om de Moederlyke harten in
dat Gewest over te haalen tot het inënten der Kinderen en men heeft het, op zyn
goedvinden, naar den Bataviaaschen druk, met eenige veranderingen, ook hier
door den druk gemeen gemaakt. Het behoort, schoon het als een Roman
geschreeven zy, onder de melding dier aanmoedigende voorbeelden, welken daadlyk
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plaats hebben; en onze Schryver stelt het voorval in een by uitstek gunstig licht, ter
aanpryzinge van de Inënting. Zyn Ed. bedient zig, in 't gantsche beloop der
geschiedenisse, en byverdichtzelen, van een schryfstyl, en eene manier van
voordraagen, die zeer wel geschikt is, om, naar zyn oogmerk, invloed te hebben,
op het hart van tedere Moeders, die voor nadere overdenking van dit gewigtig
onderwerp vatbaar zyn.

De Scheepsdient, door J.H.v. Kinsbergen, Ridder, en Kapitein ter
Zee, uitgegeeven, door C.A. Verheul. Lieutenant by het Edelmogend
Collegie ter Admiraliteit van Amsterdam. Te Amsterdam by J. Allart
1780. Behalven het Voorwerk 223 bladz. in gr. octavo.
Men voege dit Geschrift, by een voorgaand Stuk van die natuur, 't welk ten tytel
heeft, Ordres en Korte Instructien, betreffende den Krygsdienst ter Zee, waar van
(*)
we onlangs gewag gemaakt hebben. Uit de Voorreden schynen wy te moeten
opmaaken, dat de gemelde Korte Instructien een opstel van vroeger datum zyn, en
dat het thans afgegeeven Geschrift, de laatere inrigtingen van den beroemden
Kinsbergen behelst, zo dat het hierin voorgedraagene inkome, als eene door de
ondervinding verbeterde schikking; waar over Zee-Krygskundigen best kunnen
oordeelen. Wat hier van zy, het Stukje ziet altans, volgens het berigt van den
Lieutenant Verheul het licht niet, dan na verkreegen verlof van den Kapitein
Kinsbergen, in wiens kunde zo wel als moed het Vaderland een groot vertrouwen
stelt.

The Winter-Evening, by J. Low M.A. Teacher of the English
Language in Utrecht. Vol. I. Utrecht, printed for A.v. Paddenburg
1780. In octavo 235 pp.
Om den geenen, die zig op het leeren der Engelsche taale toeleggen, te gemoet te
komen, heeft de Heer Low, Onderwyzer dier Spraake te Utrecht, goedgedagt eene
verzameling van leerzaame Historien, Fabels, enz. door den druk gemeen te maaken,
onder den tytel van the Winter Evening, zo veel als Wintersche Avond Tydverdryver.
Het tegenwoordig afgegeeven gedeelte behelst Stukjes in Prosa, en 't volgende
staat Dichtstukjes, zo als wy uit den tytel afneemen, te leveren. Hy bedient zig in
deezen van eene zuivere taal, en gemaklyken styl; waar door zyne verzumeling
zeer wel aan 't hoofdbedoelde beantwoordt, en voorts is zyne keuze van onderwerpen
indiervoege ingerigt, dat dezelve, terwyl men zig onder het doorbladeren gemaklyk
in de taal oesent, een leerzaam tydverdryf aan de hand geeft.

(*)

Zie boven bl. 399.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Vriend der Jonge Heeren in XVI Redenvoeringen, door den
Eerwaardigen Heere James Fordyce, Doctor in de Godgeleerdheid.
Uit het Engelsch vertaald. II Deelen. Te Amst. by Yntema en Tieboel,
1780. In 8vo.
(Berigt van het Eerste Deel. 308 bl.)
Een zo nut als aangenaam Lettergeschenk ontving Nederlandsch Jufferschap, toen
in den jaare 1767 FORDYCE's Vriend der Jonge Juffrouwen haar ter hand gesteld
werd; een Werkje, met verdiende graagte, gezogt, geleezen, en daar door uitverkogt
geraakt; waarom het, andermaal gedrukt, in 't voorleden Jaar het licht zag,
(*)
vermeerderd met een Derde Deeltje . In 't slot van 't Voorberigt des Vertaalers,
werd ons hoope gegeeven, dat de Eerw. FORDYCE, als Vriend der Jonge Heeren,
welhaast het woord zou voeren. Dit doet hy in het Werkje 't geen wy thans
aankondigen.
De Eerw. Schryver, overtuigd, dat het Onderwys van het opgroeiende geslacht
in de wezenlykste en beste kundigheden een stuk is van het uiterste gewigt, hadt,
in vroegeren tyde, als een Vriend der Jonge Juffrouwen gesprooken, en die
Redenvoeringen in 't licht gegeeven. ‘Het gunstig onthaal waar mede zy van het
Gemeen vereerd werden, heeft (gelyk hy in zyne Voorreden verklaart,) veelen, wier
oordeel ik altoos eerbiede, aangezet om zich by my te vervoegen, met de
verpligtendste wenschen, dat ik myne poogingen wilde inspannen, om tot de Jeugd
van myne eigene Sexe myne Aanspraaken in te richten. Dan het onderneemen hier
van werd eerst belet door ongezondheid, en, wanneer ik vervolgens dagt deeze
taak op my te neemen, stond ik lang in beraad, door het

(*)

Zie de Algem. Vaderl. Letteroefeningen, dit Deel, bl. 12.
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twyfelen aan eenen gelukkigen uitslag.’ De reden van twyfeling, door hem
opgegeeven, die hem eene reeks van jaaren te rugge hielden, heeft hy, gelukkig,
niet voor altoos laaten gelden, en moed ontleenende uit de herhaalde en opwekkende
aanzoeken der vriendlykheid, voerde hy voor zulke Jonge Heeren, als Deugds of
Welleevenheids genoeg bezaten om hem met aandagt te hooren, het woord, in
eenige opeen volgende Redenvoeringen, die hy voorhadt door den druk vervolgens
gemeen te maaken. Niets ongunstigs bejegende hem te dier gelegenheid. De
gewoone Vergadering groeide ten dien tyde aan, door een aantal van de zodanigen,
wier goedkeuring niet bemoedigender was dan hun opkomen geregeld, en met
blykbaare tekenen van ernst gepaard. Welk een wederkeerig genoegen moet zulks
in Spreeker en Hoorder gewrocht hebben! Op het doorleezen deezer
Redenvoeringen, is het ons voorgekomen dat 's Leeraars yvervuur van tyd tot tyd
sterker begon te gloeijen: en wy konden niet nalaaten ons de verdubbelde aandagt
van den kring zyner jeugdige Toehoorderen te verbeelden.
Negen Redenvoeringen beslaan dit Eerste Deeltje, en zy hebben de volgende
Opschriften. I. Over de Agting den Jongen Heeren verschuldigd. II. Over den Eerbied,
dien Jonge Heeren zichzelven moeten toedraagen. III. Over de Eer als een Beginzel
aangemerkt. IV. Over de Eer als eene Belooning beschouwd. V. Over de Begeerte
tot Lof. VI. Over het zelfde Onderwerp. VII. Over de Liefde. VIII. Over het zelfde
Onderwerp. IX. Over de Vriendschap. De Vertaaler zwaait den Schryver geen
onverdienden wierook van lof toe, als hy zegt, ‘de leevendige verbeeldingskragt van
FORDYCE, door bondig Oordeel begeleid, zet aan deeze verhandelde Onderwerpen,
hoe algemeen de Tytels ook mogen weezen, eene houding by, die trekt, uitlokt, en
de aandagt van den weetgierigen en pligtlievenden geketend houdt.’ ... ‘Komen 'er,
verklaart hy, nu en dan trekken in voor, die meer op de Engelschen dan op ons
Nederlanders passen, gelyk dit onvermydelyk is; over 't algemeen zullen ze op
beiden voegen. De Deugden, hier in een beminnelyk daglicht gesteld, de Ondeugden,
hier met de vereischte afzigtige verwen gemaald, blyven dezelfde; het
characteriseerende van onderscheide Volken maakt, in zommige byzonderheden,
en de toepassing alleen,
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eenig verschil. 't Is ons wel eens, onder het vertaalen, ingevallen, ten deezen opzigte
eenige verandering te maaken; maar de schroom, van het oorspronglyke te
verminken, heeft onze hand te rug gehouden, en doen besluiten het geheel in 't
Nederduitsch te verkleeden.’ - Wenscht, ondertusschen, onze Vaderlandsche Jeugd
dergelyke stoffen door een Vaderlandsche pen behandeld te zien, zy kan voldoening
vinden in de Redenvoeringen voor Nederlandsch Jongelingschap, in den jaare 1777,
(*)
by de Drukkers deezes, in twee Deeltjes, uitgekomen ; opgesteld, gelyk wy in het
Voorberigt van dit Boekdeeltje vermeld vinden, door den Eerw. Heer PETRUS LOOSJES
ADRIAANSZ. Leeraar der Doopsgezinden te Haarlem.
Om deezen Vriend der Jonge Heeren onzen Leezeren wat nader te doen kennen,
zullen wy, uit de Eerste Redenvoering, eenige stukken overneemen: als best geschikt
om 's Schryvers oogmerken, en tevens zyne Leeren Schryftrant, te ontdekken. De
beoordeeling van het IIde Deeltje zal ons gelegenheid schenken, om iets bepaalders
uit te kippen.
Naa betuigd te hebben, dat de hoogagting der Jeugd te verdienen, door hunne
vordering hunnen roem en hun geluk te bewerken, jaaren lang een voorwerp zyner
eerzugt is geweest, gaat hy dus voort. ‘Wilt, derhalven, na my luisteren als na een
Broeder en een Vriend, terwyl ik my benaarstig om vrymoedig en toegenegen,
gemeenzaam en teffens met nadruk, uwe aandagt te bepaalen op verscheide stoffen,
allernauwst aan uwe byzondere omstandigheden, en aan uwe grootste belangen,
verknogt. Ik eisch geen invloed dan dien der overtuiginge, ik vorder geen gezag
dan dat der waarheid. 't Is geenzins myn oogmerk bot te vieren aan alles berispende
vitzugt, of in 't algemeen uit te vaaren tegen ondeugd en dwaasheid, zonder eenig
onderscheid van Characters, of zonder de beginzels en zeden deezer eeuwe, in
aanmerking te neemen. Ik heb niet voor, uw geheugen te overlaaden met de
verveelende onderdeelen eener Schoolsche Leerwyze, of uw verstand te verbysteren,
met de smaak- en vrugtlooze uitpluizingen van Godgeleerde geschillen. Veel min
zal ik u zoeken te misleiden door

(*)

Zie de Hedend. Vaderl. Letteroef.
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het dwaallicht van verwilderde Geestdryvery, of uwe harten schrik aan te jaagen
met de naare spooken des Bygeloofs. Wel verre van te wenschen u eenig onschuldig
vermaak te ontzeggen, is myn doelwit u te toonen, door welke middelen gy, met de
daad, uwe geneugten zult vermenigvuldigen en met de grootste voldoening op 't
uitgebreidst en langduurigst, alles genieten wat met uwe natuur overeenkomt, en
aan uwen staat voegt.
‘Ons stelzel moge, desniettegenstaande, wat ouderwets schynen. Maar ik twyfel
niet, of ik zal, zo gy ons met uwe aandagt wilt verwaardigen, in staat weezen om u
te overtuigen, dat het weezenlyk niets laags, niets onwelleevends behelst, dat het
geen daad, geen woord, geen oogslag, geen gedagten vordert, over welke gy reden
kont hebben, om u, in eenig gezelschap, of by eenige gelegenheid, te schaamen.
Ik hoop desgelyks, dat gy ons, in het voordraagen van ons plan, niet strikt zonder
noodzaaklykheid, of streng zonder oorzaake, zult vinden. Wy zyn gereed, Jonge
Heeren, alle voeglyke inschiklykheid te betoonen voor de zwakheid der menschlyke
natuur, die wy zelve omdraagen, als die herdenken ook jong geweest te zyn.
Wanneer de duidelykste regels van pligt ons noodzaaken te bestraffen, en onze
waarschuwingen onderschraagd worden door de ontzaglykste staavingen van den
Godsdienst, zelf dan zullen wy tragten ons vermaan met tederheid te verzagten, en
u overhaalen onze leering aan te neemen, door edelaartige beweegredenen: altoos
zal het ons smerten, wanneer wy het noodzaaklyk vinden zulks aan te dringen door
min aanvallige bedenkingen: dan nooit zullen wy de houding van een strengen
Zedemeester aanneemen, of den styl voeren der zodanigen, “die over uw geloof
zoeken te heerschen, in stede van medehelpers te weezen tot uwe blydschap.”
Gy, myne geëerde Toehoorders, maakt eene groote, weezenlyke en zeer
aanmerkelyke hoofdtak uit van het Menschlyk geslacht. Gy zyt aan de Zamenleeving
verbonden, door duizend sterke en duizend tedere banden, en deeze staan te
vermenigvuldigen. De harten uwer Ouderen, Bloedverwanten en Vrienden, kloppen
op dat oogenblik van bezorgdheid uwenhalven. In uw lot is het lot van veelen
opgeslooten. Gy hebt het in uwe magt ontelbaare, onuitspreeklyke en onnadenkelyke
ze-
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geningen of onheilen te verspreiden. De uitwerkzels die uw byzonder gedrag zullen
voortbrengen, op de leevenswyze, de gesteldheden, de agting, de rust of het ongeluk
der andere Sexe, zyn onbeschryfbaar. Op u heeft uw land een onverduldig oog
geslaagen, verlangende in u haar hoop, haare bescherming, haar roem te vinden:
wel weetende dat het moet klimmen of daalen, naar gelange gy het ondersteunt en
verciert, of verdrukt en ontluistert. - Terwyl ik dus spreek, verbeeld ik my u
opgewassen te zien tot Vaders, Meesters, Mannen van bedryf, Beschermers en
Voogden der Jeugd, tot Geneesheeren, Regtskundigen, Godgeleerden, Overheden,
Regters, of, om 't al met één woord te zeggen, tot nutte Leden van een grooten
Burgerstaat, in alle de onderscheide rangen, tot welker vervulling de volgende tyd
uws leevens u zal roepen. Wanneer uwe Voorgangers dit tooneel verlaaten, wanneer
zy niet langer voor de woelige bedryven des leevens geschikt, of door den dood
weggerukt zyn, moet gy hunne plaats bekleeden; het beloop der wereldsche zaaken
gaat in uwe handen over. Ten opzigte van veelen is 'er reden om te veronderstellen,
dat het grootste tydperk uws leevens nog voor de deur staat. Maar wie kan zeggen,
hoe zeer de geneugten of de smerten daar van kunnen vermeerderd of verminderd
worden, door uw tegenwoordig gedrag? Wanneer de gebeurtenisvolle geschiedenis
een einde genomen heeft met uw leeven, zal ze wederom in uwe nakomelingschap
beginnen. Uw invloed, myne Vrienden, strekt zich uit tot volgende eeuwen.
Ontelbaare geslachten zullen, in geene geringe maate, hunne geaartheid en
character, en gevolglyk hun geluk of elende, ontleenen van het gedrag, 't geen gy
leidt, en van de beginzels die gy voortplant. Indien de naagedagtenis uwer naamen
de volgende tyden bereikt, zult gy als Weldoenders des Menschdoms gezegend,
of als Pesten van 't zelve gevloekt worden: en, om deeze bespiegeling te besluiten;
wanneer de wereld van uw gedrag en beginzelen niet langer zal hooren, wanneer
de wereld zelve niet meer zal zyn, zal de eindlyke uitslag, met betrekking tot u zelven
en millioenen uwer medeschepzelen, niet minder weezen dan een altoosduurend
verderf, of een eeuwig leeven.
Heeft de Almagtige u op zo gewigtig een post ge-
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steld, zo veele merktekens van Aangelegenheid verleent, is het dan mogelyk voor
ons daar door niet getroffen te worden? Terwyl Aarde en Hemel, terwyl sterflyke en
onsterflyke Weezens, op u het oog geslaagen houden in angstvolle opgetoogenheid,
zullen wy dan koele aanschouwers blyven? Aandoenlykheid, Menschlievenheid en
Godsdienst komen hier tegen op.’
‘'t Is reeds voor lang opgemerkt, dat, behalven het verschil van gedaante en
voorkomen, meest altoos genoegzaam zigtbaar, de onderscheide tydperken des
menschlyken leevens, van dien tyd af dat de Rede doorbreekt, doorgaans onderkend
kunnen worden aan eene zekere denk- en handelwyze, elk byzonder eigen. Dus
verwagten wy, onder anderen, natuurlyk in Jonge Heeren aan te treffen, eene
leevendige verbeeldingskragt, een vatbaar verstand, een vast geheugen, een kloeken
geest, een vuurigen aart en tedere aandoeningen, een ligtgeraakt gevoel van eer
en oneer, een onwederstandlyke zugt tot bedryven van eenen onderneemenden
aart, eene begeerte om verwondering te verwekken en lof te behaalen, bovenal van
wegen hunne braafheid, hunne dapperheid, hunne edelmoedigheid, hunne
goedaartigheid en andere Deugden van die soort, met eene veragting en
versmaading der tegenovergestelde Ondeugden. - In hun verwagten wy ook eene
sterke neiging tot uitspanning, gezelschap, en navolging, grooten smaak in 't leeven,
streelende hoop op geluk en verheeve denkbeelden van de wereld: opregtheid en
waarheidliefde, zelfs overslaande tot eerlyke eenvoudigheid en ligtgeloovigheid;
een geweldige trek tot vermaak; eene rustlooze begeerte tot de andere Sexe, met
een hevig verlangen om haare gedkeuring weg te draagen; eene onverduldigheid
tegen bedwang, en lust tot wysheid, weetgierigheid, gezetheid op het wondere, het
zeldzaame, het nieuwe.
Maar de menschlyke natuur is vol verscheidenheden. In een groot aantal
Jongelingen worden veele van deeze hoedanigheden geheel niet, of in eene zeer
geringe maate, gevonden, en by geen hunner komen ze te gelyk even sterk voor.
Zelf, daar wy ze in de volle kragt ontmoeten, zyn ze in zeer ongelyke maaten onder
hun verdeeld, en het character der hartsgesteltenissen, in onderscheide Jonge
Heeren te ontdekken, vertoont zich

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

539
onder eene groote verscheidenheid van gedaanten en zamenvoegingen, waar uit
eene daar mede overeenstemmende verscheidenheid in neigingen en zeden
gebooren wordt, die eene zorgvuldige onderscheiding cisschen, in de byzondere
wyze van elk te behandelen.
Ondertusschen is het aangenaam, in 't algemeen, op te merken, dat veele van
de straksgemelde hoedanigheden zeer heerlyke zaaden van verstandige, Zedelyke
en Godsdienstige vordering behelzen: terwyl, aan den anderen kant, de Vrienden
des Menschdoms niet kunnen nalaaten te beeven, op 't bezef van 't gevaar dat de
overige dreigen; een gevaar, oneindig vermeerderd door de ontelbaare en vreeslyke
valstrikken rondsom u gespannen, in kwaade gezelschappen, slegte boeken, snoode
gewoonten; het valsch belachlyke, de vleiende tong, leggen u laagen; de streelingen
van onwaardige doch listige Vrouwen; de slegte voorbeelden zomtyds uwer naaste
Bloedverwanten; de aantokkelingen van Rang en Overvloed, kunnen u doen vallen;
en, helaas! hoe dikmaals brengt een jammerlyk verwaarloosde of kwalyk geregelde
Opvoeding u in een allerhachlyksten stand! Hoe, in de daad, kan men zich
verwonderen, dat deeze alle het vuur en de leevendigheid, het vertrouwen en de
onervaarenheid, het gebrek aan agterdenken, en dus ook van waakzaamheid - zal
ik 'er byvoegen de onbedagte schiclykheid en de ongegronde waan, al te gemeen
by de Jeugd, uw toestand ten uitersten gevaarlyk en hachlyk maaken.’
Deeze gevaaren in 't breede voorgesteld hebbende, vraagt de ernstvolle Leeraar.
‘Wat moeten wy in deezen doen? Traagheid zal antwoorden: niets, of niets van
belang. Zwaargeestigheid zal inbrengen, dat 'er aan de Wereld geen helpen is.
Bygeloof zal, op een klaagenden toon, dezelve ter verdoemenis verwyzen. Dweepery,
op een verzekerenden trant, verklaaren, dat niemand kan behouden worden, zonder
het ingewikkeld Geloof in zeker geliefd Stelzel, met volkomene uitsluiting van alle
andere. - Maar uwe goede hoedanigheden, myne geagte Toehoorders, en het
bemoedigend vertrouwen op den Almagtigen Formeerder van het menschlyk hart,
bemoedigen ons, om eene andere taal te spreeken, en te hoopen, dat gy,
mettegenstaande de verschillendheid van begrippen in stukken van minder belang,
niet-
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tegenstaande duizend magtige verlokzelen, ‘om de menigte in 't kwaade te volgen,’
niettegenstaande de onrelbaare schoonschynende, maar slegte, keuzen, van welke
gy dagelyks getuigen zyt, zult kunnen overgehaald worden ‘om het beste deel te
kiezen,’ en, zonder uitstel, het eenig pad van veiligheid en eer te volgen.
‘Hier toe,’ dus besluit zyne Eerwaarde deeze Redenvoering, en wy daar mede
dit Berigt, ‘hier toe willen wy u aanmaanen en bidden. Indien de gevoelens van braaf
heid en uitmuntenheid, door den Hemel uwe tedere gemoederen ingeprent, agting
verdienen; indien het u voege uwe waardigste en kieschste aandoeningen te
koesteren; indien de zegepalm, grootmoedig gestreeken, u kan bekooren; indien
de lof der deugd uwe eerzugt kan opwekken; indien eerbaare liefde uwe wenschen
kan voldoen, of de gloed der vriendschap-uw hart ontvonken; indien een deftige en
manlyke rol te speelen, den voorrang hebbe van eene laage en verwyfde; indien
nederigheid betaamelyk en wys is: indien de Godsvrugt, de hoogste verpligting van
den mensch, zyne grootste vordering en sterkste zekerheid zy; indien 'er eenige
schoonheid steeke in aandoenlykheid, eenige zoetheid in braafheid, eenige edelheid
in een gul gedrag, eenige waare aantrekkelykheid in onbezoedeld vermaak, of
eenige leelykheid en afzigtigheid in misdaadige inwilliging; indien 'er iets uitlokkends
gevonden worde in eenen beminnelyken ommegang, in eene beleefde verkeering,
in de natuurlyke en verkreegene bekwaamheden van een Heer; indien kennis de
ziel behaage, en zugt tot wysheid meer dan een bloote klank zy, wil ik tot de
overweeging hier van, en van alles wat het bemoedigendst is in 't Geloof van den
Godsdienst, of roemrykst in de hoope der Onsterslykheid, uwe gevestigde aandagt
verzoeken. Over deeze onderwerpen, en andere daar aan onmiddelyk verknogt,
heb ik voor, op de beste wyze my mogelyk, en door de edelste beweegredenen
aangenoopt, tot u te spreeken. Dat het Opperweezen myne onderneeming zegene,
en my 't geluk schenke, om tot uw geluk mede te werken.
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Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het N.T.,
voornamelyk geschikt, om eenige donkerheden, misvattingen en
verkeerde werkzaamheden van min geoeffende Christenen te
verbeteren. Door C. Brinkman, Bedienaar van 't H. Euangelie te
Dirksland en Meliszand. Tweede Stuk. Te Dordrecht by P.v. Braam
1780. Behalven het Voorwerk 294 bladz. in gr. octavo.
In 't eerste Stuk bepaelde zich de Eerwaerde Brinkman tot de vier Euangelien, en
even zo schikt hy dit tweede ter mededeelinge eeniger ophelderingen over de
Handelingen der Apostelen, uit welken enige plaetzen op dezelfde wyze, ter
(*)
onderichting van min geoefenden, toegelicht worden. 't Zal des genoeg zyn, 'er
een enkel stael uit op te geven, waer toe we 's Mans opheldering van Hand. VII. 16.
verkiezen; alwaer de woorden van Stephanus dus luiden: Ende sy wierden over
gebracht na Sichem, ende geleght in het graf; 't welk Abraham gekocht hadde voor
een sonnne gelts, van de sonen Emmors [des vaders] van Sichem.
‘Deeze taal van den Geestvollen, en van hemelheerlykheid blinkenden,
(a)
Stephanus heeft zo veele en groote moeilykheden in zig, dat veele schrandere
Hoofden zig daarop afgesloofd hebben, zonder ten vollen gerust te zyn, dat zy den
egten sleutel, om dit geheim te openen, gevonden hadden. Wy hebben noch lust,
noch noodzaake voor ons bestek, om alles, wat met eenigen schyn door geleerde
mannen bygebragt is, te toetsen; maar wy zullen alleenlyk de voornaamste
zwaarigheden voorstellen, en die oplossing, welke ons de waarschynlykste voorkomt,
onzen Leezeren mededeelen.
De grootste zwaarigheden zyn dezen. I. Stephaus zegt: dat Abraham een graf
gekogt heeft van de Zonen Emmors [des Vaders] van Sichem. Maar Mozes verhaalt,
Gen. XXXIII. 19, dat Jacob, de Kleinzoon van Abraham, by de Stad Sichem, van
de hand der Zonen Hemors, des Vaders van Sichem, gekogt hebbe een deel des
velds daar hy zyne tente opgespannen hadde. In het slot van Josua's Boek, Hoofdst.
XXIV. 32, word dat zelfde niet al-

(*)
(a)

Hedend. Vad. Letteroef. VI D. bl. 146.
Hand. VI. 5, 8, 10 en 15.
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leen van Jacob verhaalt, maar ook aangeweezen, dat aldaar een begraafplaats
was. 2. Schynt men hier uit te moeten besluiten, dat Stephanus onder zyne aandacht
gehad hebbe het graf dat Jacob by Sichem gekogt hadde; hoe kan hy dan zeggen
(b)
dat ook Jacob overgebragt zy naar Sichem, en in dat graf gelegt zy, daar het uit
Gen. XLIX. 29, - 32. ontwyffelbaar is, dat Jacob begraven zy in de spelonke van
Ephrons akker tegen over Mamre, door Abraham gekogt van Ephron den Hethiter?
Zie dien koop van Abraham verhaalt, Gen. XXIII.
Onder alle de oplossingen van de eerste zwaarigheid, vinde ik de eenvoudigste
en de beste, welke edelmoedig belydt, dat hier verkeerdelyk geschreeven staat
Abraham, daar het toch waarlyk, volgens Moses en Josua, Jacob geweest is, die
by Sichem eenen akker van de Zonen Hemors gekogt heeft. Vraagt gy, hoe komt
die feil in den text? Wy antwoorden, naar onze gedagten, niet, door dat Stephanus
zig versproken hebbe, maar door dat een minkundig of onoplettend uitschryver zig
vergist hebbe, in te schryven Abraham, daar Stephanus of Jacob genoemt hadde,
of, zonder den naam te herhaalen, die vers 15 genoemt was, gezegt hebbe, in het
graf, 't welk hy (Jacob) gekogt hadde enz. Wy verblyden ons, dat ook onze
Bybelminnende en doorgeleerde Randtekenaars dit gevoelen hebben voorgedragen,
schryvende: ‘Gen. XXXIII. 19 en Jos. XXIV. 32. word uitdrukkelyk gezegt, dat Jacob
van de kinderen van Hemor, den Vader van Sichem, een stuk Lands gekogt heeft,
waarom sommigen meenen, dat het woord Jacob uit het voorgaande vers moest
(c)
herhaalt worden, en dat het woord Abraham eertyds in den text niet heeft gestaan .’
Ter wegneming van de tweede zwaarigheid, houde ik deezen weg voor den
regtsten en den besten. Dat men 1. vaststelle, volgens Gen. XLIX, dat Jacob
begraven zy, althans voor eerst, niet by Sichem in zyn eigen graf, maar te Machpela,
tegen over Mamre, in de spelonke

(b)
(c)

Hand. VII. 15, 16.
‘Deeze oplossing heeft ook de zeer geleerde Beza verkooren, gelyk ook de kundige Vertaaler
van Michaëlis Voorb. Godgel, in de Voorr. Bladz. XXI-XXIII in de aanteekening. Insgelyks de
wyze Doddridge.’
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door zynen Grootvader Abraham gekogt. 2. Dat men voorts opmerke - dat Stephanus
ook niet van Jacob verhaalt hebbe, dat die begraven zy by Sichem in Jacobs graf,
maar dit alleenlyk wilde verstaan hebben van onze Vaders, van wien hy onmiddelyk
voor deeze woorden melding gemaakt hadde. Eene onderscheiding, welke
Stephanus, door zyne stemsleiding, zeer wel aan zyne Hoorderen te kennen heeft
(d)
konnen geeven, schoon dezelve in het schryven niet uitschyne . Zeker is het uit
Josua XXIV, dat Joseths beenderen naar Sichem in den akker van Jacob overgebragt
zyn; dat wil hier ook Stephanus leeren, dat mede geschied is, omtrend andere Zonen
van Vader Jacob. Ook kan men, niet zonder waarschynlykheid, denken, dat Vader
Jacob wel eerst in Abrahams spelonke gelegd zy, maar vervolgens, even gelyk
Josephs beenderen, overgebragt zy, in zynen eigen akker by Sichem. Wat men ook
(e)
verkieze, de zwarigheid verdwynt ten volle .
Voor dat myn Leezer van deezen text afstappe, wilde ik gaarne, dat hy twee
nuttige Leeringen mede nam, 1. Wy hebben overgroote redenen om God te danken,
dat zyn dierbaar Woord zoo ongeschonden bewaart is, en dat de Oude Uitschryvers,
en onze Drukkers, zoo gelukkig bestiert zyn, dat de Feilen daarin weinigen zyn,
doorgaans in zaaken van minder belang, (getalen en eigen namen,) en niet
onherstelbaar. Daar zoude in alle Uitschryvers en Drukkers bykans een wonderwerk
moeten plaats hebben, indien hun lieder werk van alle misstellingen bevryd ware:
dewyl nu niemand dit beweeren zal, zoo kan zelfs de angstvalligste voorstander
van de ongeschondenheid des Bybels daar niet tegen hebben, dat men op enkele
plaatsen, die anders onredbaar zyn, een schryffeil er-

(d)

(e)

‘Daar zyn meer voorbeelden, dat volgende gezegdens niet gebragt moeten worden tot alle
de Personen, die te voren genoemd zyn. Zeer waarschynlyk behooren daartoe, Matth. XXVI.
8. vergel. met Johann. XII. 4. en Matth. XXVII. 44. vergel. met Luc. XXIII. 39-42.’
‘De geleerde Leezer kan hierover met vrugt inzien Wolfii Car. Phd. Leidekker de Republ.
Hebr. T.I. p. 106, 167. Spanheim in Hist. Jobi p.m. 185-191, en, dien ik voor allen hadde
mogen noemen, Baillii opus Hist. et Chion. L. II. Q. 16. p. 93-98.’
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(f)

kenne . 2. Hebben de Eerste Vaders zorgvuldig bestelling gemaakt voor hunne
begraaving in het Land van Canaan, uit een vast geloof, dat God zyne beloften, van
dit Land aan hun ten erve te zullen geeven, gewisselyk vervullen zoude, een Christen
zal wél doen, van te denken op en te zorgen voor zyne goede begraving, uit een
vast geloof op 's Heilands belofte, Joann. VI. 39 en 40. Ende dit is de wille des
Vaders, die my gezonden heeft, dat al wat hy my gegeven heeft, ik daaruit niet en
verlieze, maar het zelve opwekke ten uitersten dage. Ende dit is de wille des genen
die my gezonden heeft, dat een iegelyk die den Zone aanschouwt, ende in hem
gelooft, het eeuwige leven hebbe: ende ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’

Twaalf Leerredenen van C. Brinkman, Bedienaar van 't H.
Euangelium te Dirksland. Te Zwolle by S. Clement en Zoon. 1779.
Behalven het Voorwerk 405 bladz. in gr. octavo.
Ene verzameling van gemoedelyke Leerredenen, gedaen by gelegenheid van komste
tot, en scheiding van, Gemeenten, van bevestiging van Leeraeren, van bezoek aen
voorige Gemeenten gegeeven, van vernieuwing des jaers, en van afsterving van
beminde Vrouwen. Van ieder dezer soorten behelst deze bondel een dubbeld getal.

(f)

‘Niemand, die zynen Bybel opmerkend leest, zal nalaaten Drukfouten te ontdekken. Toen ik
over Hand. VI. 14. schreef, zag ik, dat in myn Bybel van Ravestein Ao. 1661 gr. 8vo stond,
“en dat hy de ZEGEN (maar het moet zyn ZEDEN) veranderen zal.” Onder de oude Schryffeilen
telle ik, met de beste uitleggers, 42 Jaren, 2 Chron. XXII. 2. in plaats van 22, 1 Kon. VIII. 26.
Jeremias Matth. XXVII. 9. in plaats van Zacharias Cap. XI. 12.’
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Leerredenen over 1 Cor. XVI. 23, 24. en Hand. XVI. 9. 10. door A.v.d.
Cop. Beroepen naar Leeuwarden, doch te Campen overleeden.
Met eene Opdragt en Voorbericht van A. Mandt, Predikant te
Campen. Te Amsterdam by J. de Groot 1780. Behalven het
Voorwerk 84 bladz. in quarto.
In de eerste dezer Leerredenen neemt de Eerwaerde van de Cop afscheid van zyne
Gemeente te Campen; en de tweede had hy geschikt tot ene Intreedreden te
Leuwarden, alwaer hy beroepen was; doch zyn Eerwaerde werd, voor zyn vertrek
derwaerds, door een Kramp-kolyk, op het onverwachtste afgesneden. Met derzelver
uitgave verleent nu de Eerwaerde Mandt, aen de ene en andere Gemeente, en
verder aen het Algemeen, ene gedachtenis van dezen braven Leeraer, die in ene
algemene achting in Nederlands Kerk deelde, en dezelve, naer uitwyzen dezer
Predicatien, in zyne leiding van gedachten, waerdig was.

De Schatten van een Christen, briefs gewyze voorgedraagen, door
Johanna Avinck, Huisvrouw van Hendrik Luden. Te Amsterdam
by L. Lambertsz en I. de Jongh, 1780. In drie Stukjes, behalven de
Voorberichten, te zamen 344 bladz. in groot octavo.
Een Christen als ryk beschouwd, in zyne vereniging met Christus, in zyne
gemeenschap des Heiligen Geestes, en in zyne kennis en genieting van God, is
het onderderwerp dezer Brieven; 't welk Mejuffrouw Luden, volgens hare denkwyze,
gemoedlyk en stichtlyk ontvouwt. Zie hier, tot ene proeve, het slot harer vergelykinge
van den ryken Christen, met den gelukkigsten waereldling; welke zy besluit met de
overweging hunner troostgronden.
‘Al wat hier op aarde, zegt zy, tot troost en verkwikking kan strekken, in de rampen
en ellenden, die dit ondermaansch leven vergezellen, zo het troostgronden zyn
buiten het Euangelium ontleend, zo zyn het enkel wankelende rietstaaven, welke
veelal gehaald wor-
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den uit een verdorven redebeleid, die of uit onkunde van God en zyn bestaan
gebooren worden, of voordvloeijen uit eene stoïsche ongevoeligheid. - Deze mogen
zomtyds door de verstoktheid van 't gewissen eenige schyntroost verschaffen, doch
het is maar schyn; het ware wezen ontbreekt 'er aan; dood en eeuwigheid konnen
zy niet verduuren. - Maar een Christen, die in God zelven de gronden van zyn
vertroosting gelegen vind, bezit een uitnemender voordeel, zyn troost heeft een
waar wezen, en blyft bestendig, - 't Is daarom, dat, hoe meer de dood naderd, hoe
meer en vaster hy de onbeweegbaarheid van zyne troostgronden vind; als hy dan
in 't levend geloof mag staan, ziet hy den dood met blydschap te gemoete. - Wanneer
een arme werreldling, by de bedenking van de naderende eeuwigheid, begint te
verbleeken van angst, en ziddert, by deze geduchte erinnering, “haast, haast nadert
dat vreeslyk oogenblik, dat ik voor myn ontzaggelyken richter zal verschynen, aan
wien ik hier zo weinig gedacht, en aan wiens gunst of ongunst ik my zo weinig heb
laaten gelegen liggen.” Ik herzeg, wanneer dezen door angst en vertwyffeling op
het felst gefolterd word, dan ryst de blydschap van myn geloovigen Christen ten
top; in die laatste uuren vliegt hy, als 't ware, den dood met verlangen in 't gemoet,
en omhelst denzelven met alle bereidvaardigheid; daar hy hem erkent, niet als een
vyand maar als een lieffelyke bode, met deze heuchelyke tyding, “dat hy hem nu,
nu haast staat over te brengen in de onmiddelyke nabyheid, en het zaligst genot
van dien God, dien hy hier booven alles heeft lief gehad, en naar wiens onmiddelyke
gemeenschap hy zo lang gereikhalst heeft.” Dus in den dood, den bangsten nood,
is Gods Zoon hem het leven! - O onberekenbaar gelukkig Christen; die in 't bezit
van zulke uitneemende schatten gesteld zyt; welke dood en eeuwigheid verduuren,
ja met den dood overvloedig vermeerderd worden.’
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Intrede te Batavia; nevens eene Inwydings-Redevoering tot de
openbare Lessen over de Wysgeerte en fraaije Letteren door J.v.
Iperen, M.L.A.Ph. Dr. Lid van verscheiden Genootschappen en
Predikant op Batavia. Te Amsterdam by J. Allart, 1780. In groot
octavo 124 bladz.
Naer aenleiding der Textwoorden 2 Tim. 1.7, is de Intreed-Leerreden geschikt ter
behandelinge van twee hoofdzaken. I Om den Evangelischen Godsdienst vry te
pleiten van die vreeze, welke ten allen tyde den sterksten invloed op het voortplanten
en handhaven der onvernuftige Bygeloovigheid had. God heeft ons niet gegeeven
den geest der vreesachtigheid. II. Om de bovennatuurlyke zielsvermogens op te
geven, door welken de eerste Euangelisten, Herders en Leeraers bekwaem gemaekt
waren, om de besten der stervelingen, uit alle volkeren en gezintheden, tot het
belyden en beleven van onzen allerheiligsten Godsdienst te bewegen en over te
halen. Maer God heeft ons gegeven den geest der kracht, der liefde en der
gematigtheid. De beschouwing van dit tweeledig onderwerp brengt zyn Eerwaerde
kortlyk over op den tegenwoordigen tyd; en laet zich voorts breder uit over zyne
byzondere omstandigheden, en ernstige oogmerken; waerop hy zyne Leerreden
voorts met de vereischte plichtplegingen laet afloopen.
Wat wvders de Inwydings-Redenvoering betreft, derzelver Programma luid aldus.
‘Alle Weetenschappen schakelen zich aan eenen Ketting. Men kan de eene Schalm
niet aantasten, zonder alle de andere eenigzints te roeren. Gelukkige tijden! Thans
kan men, zonder veel omslags, eene ALGEMEENE GELEERDHEID, die volstaan kan,
in de Samenleevinge, in den Godsdienst, en in alle Beroepen, zich aanschaffen en
magtig maaken; ten voordeele der MENSCHELYKE MAATSCHAPPY, en ter eere van het
CHRISTENDOM. Iets diergelyks, in openbaare Lessen, aan te toonen, en, in byzondere
Lessen, in te scherpen, zal, zoo God wil en wy leeven, met volle goedkeuringe der
HOOGE REGEERINGE, nu en dan, de welmeenende pooginge zyn van JOSUA van
IPEREN, Meester der Vrye Kunsten, Doctor in de Wysbegeerte en Predikant te
Batavia.’
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Achtervolgens dit Programma gaet zyne Redenvoering voornaemlyk over de gunstige
omstandigheden, de gelegenheden en middelen, in den tegenwoordigen tyd, boven
die van vroegere Eeuwen, ter aenkwekinge van alle Kunsten en Wetenschappen;
onder een aendrang van de voortreflykheid, en de meerdere geschiktheid ter
bevorderinge derzelver, van de Europische Christelyke Wysgeerte, boven de
Oostersche Wysheid zo der Heidenen en Mahumedanen, in 't algemeen, als wel
byzonder boven die der Chinezen, welke velen gansch ten onregte, gelyk hy doet
zien, ten hoogsten top verheffen. Onder het voordragen hier van meld hy tevens,
hoe hy, ter voortzettinge hier van te Batavia, alles zal aenwenden, wat in zyn
vermogen is; waervan hy zich een gunstigen uitslag belooft; onder de strelende
gegronde verwachting, dat alle Geleerden in dat Gewest, en byzonder de Leden
van het Bataviasche Genootschap, hem alleszins de behulpzame hand zullen bieden,
ter bereikinge van zyn heilzaem oogmerk. Te weeten, ‘eene merkelyke
vermeerderinge en beschaavinge van kundigheden, onder de aanzienlykste Leden:
eene beschaavinge, welke eenen merkelyken invloed zou kunnen hebben, op de
Zedelyke Opvoedinge der Kinderen, en op het vernuftig en geloovig beoeffenen en
uitbreiden van onzen gezegenden Godsdienst.’
In beide deze Stukken vertoonen zich alomme blyken van 's Mans bekwaemheid
en yver, die hem tot lof verstrekken. Ze zyn wel wat omslachtiger, en hier en daer
in een losser trant opgesteld, dan men gewoonlyk in ons Vaderland zou begeren;
maer veelligt komt die manier van voordragen te Batavia beter te stade. 't Is
intusschen te wenschen, dat zyn Ed. moedig voortga, en dat de vruchtgevolgen
zyner onderneminge hem bestendig aenspooren!

Verhandelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de
Zinspreuk: Servandis Civibus. Vyfde Deel. Te Amsterdam, by P.
Conradi, 1780. 228 bladz. in gr. 8vo.
Dit boekdeel behelst de drie ingekoomen Antwoorden, op de Vraag, door het
Genoodschap voorgesteld: In hoe verre kan een Longteering geneeslyk zyn, en uit
wel-
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ke tekenen is zy als zodanig te kennen? De Schryver van het Antwoord, 't welk met
den Gouden Gedenkpenning is bekroond, is de Heer C.L. CURTIUS, Geneesheer der
Stad Goch, in het Hertogdom Cleef. De Verhandeling aan het welk de Zilveren
Gedenkpenning is toegeweezen, heeft tot Schryver, de Heer P. WALCKIERS,
practiseerend Geneesheer te Leuven. Het Derde Antwoord is door den Heer C.
PEREBOOM, Geneesheer te Amsterdam, aan het Genootschap toegezonden. Ons
bestek laat niet toe den Inhoud deezer drie Verhandelingen, en de wyze, hoe de
Schryvers dit onderwerp behandeld hebben, mede te deelen. Het schynt ons
ondertusschen toe, dat voornaamentlyk de twee eerste Antwoorden zeer wel aan
het oogmerk van de Vraag voldoen; maar wy kunnen ook niet voorby, aan te merken,
dat wy op zommige plaatsen wel wat meerder juistheid, en duidelyke bepaaldheid,
gewenscht hadden. - Agter deeze Verhandelingen is nog gevoegd eene waarneeming
van den Heer JACOBUS VAN DER HOUT, Geneesheer te Haarlem, wegens eene
gelukkige Geneezing van eene Passio Hysterica, die, onder zonderlinge stuipagtige
toevallen, eene volstrekte Stomheid ten gevolge had. Deeze waarneeming is, zo
wel wegens de zonderlinge verschynselen, als ook wegens de gelukkige geneezing,
zeer merkwaardig.

Proeve van Wynroeykunde, door M. Muller, gepromoveerd
Ingenieur; Landmeter en Wynroeyer. Met een Voorrede van den
Heer A. Brugmans, Hoogleeraar in de Wysbegeerte en Wiskunde.
Te Groningen by H. Crebas, 1780. Behalven de Voorrede 44 bladz.
in gr. octavo.
Nademaal de Wynroeikunde, of wel, met eene algemeener benaaming, de Roeiof Peilkunde, door welke men den inhoud der Vaten meet en berekent, zo ten
aanzien van 't Land, als ten opzigte van de Kooplieden, 't zy in 't betaalen der lasten,
of in de aflevering en ontvangst, van een weezenlyk belang zy, zo is het wel der
moeite waardig, dat Wiskundigen 't 'er op toeleggen, om dezelve nog steeds tot
meerder volmaaktheid op te voeren. Vroegere poogingen zyn in dit geval van nut
geweest; en 't laat zig aanzien, dat eene
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thans vernieuwde pooging van den Heer Muller, in dit Geschrift gemeen gemaakt,
en door den Hoogleeraar Brugmans, als der algemeene goedkeuringe waardig,
(*)
aangepreezen, daadlyk kan strekken, om de peiling tot eene meerdere juistheid,
dan 'er anders gewoonlyk plaats heeft, te brengen.
De Heer Muller, naamlyk, bedient zig daartoe van den bekenden, doch hier op
vóór hem niet toegepasten, Conchois, of zogenoemden Schulptrek van Nicomedes;
als welken hy, onder de kromme lynen, die in dit geval in aanmerking kunnen komen,
den geschiktsten geoordeeld heeft, om de kromme gedaante der Duigen af te
tekenen. Ter ontvouwinge nu, en ter aanpryzinge, van deeze zyne nieuwe manier
van den inhoud der vaten te berekenen, bepaalt hy zig in dit geschrift, (1.) om de
natuur van den Conchois of Schulptrek door eene Equatie open te leggen: hierop
toont hy (2.) aan, hoe de inhoud der Vaten gevonden worde, waarvan de Duigen
volgens eene Conchoidale lyn gebogen zyn: en eindelyk (3.) bewyst hy door proeven,
dat de waare inhoud van een Vat, beter op deeze, dan op eenige andere, manier
gevonden wordt. 's Mans voorstellingen, wegens dit gebruik en de berekening, zyn
duidelyk voorgesteld, en de proeven begunstigen zyne manier, boven die zyner
Voorgangeren. Eene enkele vergelyking hier van zy genoeg, om de Liefhebbers,
als 't ware, tot eene verdere leezing van dit Geschrift, en nadere proefneemingen
deezer manier, aan te spooren. - Een Oxhoofd, welks inhoud, by bevinding, liep op
(†)
172 Kroezen, zou, naar de verschillende manieren van berekening der volgende
Heeren, by rekening aldus bepaald worden.
Volgens

(*)

(†)

Camus

181

Lambert

184

12

Lulofs

181

9

Kroezen: maakt 9
verschil

De aanpryzing van dit Stukje geeft den Hoogleeraar, by 't gewaagen van dit onderwerp,
aanleiding, om zig in zyne Voorreden beknoptlyk met nadruk uit te laaten over de nuttigheid
van het beoefenen der Wiskunde.
Een Kroes is eene maat te Groningen, welke de Heer Muller, na een zeer naauwkeurig
onderzoek, bevonden heeft, groot te zyn 75, 60385 Rhynlandsche taarlingsche duimen.
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Volgens

Klinkenberg

182

Tideman

179

7

Muller

175

3

Kroezen: maakt 10
verschil

Naar deeze vergelyking is de rekening van Muller naast aan de bevinding; en op
het bybrengen van meer proeven van die natuur in dit Stukje, grondt hy voorts de
volgende aanmerking, welke hier inderdaad van gewigt is. ‘De berekende inhoud,
zegt hy, welke der Methoden of Formulen men verkieze, is altoos wel grooter dan
de waare; dog in de onze alleen heeft dit verschil een zekere evenredigheid met de
waare inhoud. Een evenredigheid waar uit men, in alle voorkomende gevallen, het
verschil tusschen de berekende en waare inhoud zo veel kan verminderen, dat het
zelve van geen aanbelang meer zy; en dus het eene van het andere getrokken, de
berekende inhoud voor de waare mag gehouden worden.’ By voorbeeld,
Een Oxhoofd van 172 Kroezen is by berekening 175, verschilt 3
Een Spaansche Boot van 349 Kroezen

354

5

Een Stukvat van 451½ Kroezen

460

8½

Het verschil is na genoeg evenredig,
175:3 = 354:6 ruim. dus

348.

175:3 = 460:8 omtrent. dus

452.

Het onderscheid, dat 'er nu nog overblyft tusschen den berekenden en den waaren
inhoud, is zo weinig, dat het op zulke groote Vaten niet in aanmerking kan komen.

Beschryving en Afbeelding van een Tuimelschep-Machine, dienstig
voor allerhande Watermolens, vervaardigt, door A.F. Oortgyzen,
met octroi van H.E.G.M. de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland. Te Hoorn by J.v. Ophem, 1780. Behalven het
Voorbericht 42 bladz. in groot octavo.
In der Staaten Octroi, by dit Stukje gevoegd, wordt de reeds vervaardigde Machine,
en 't verdere bedoelde van den Uitvinder, beknoptlyk aldus beschreeven. ‘Hy,
Uitvinder, heeft een Machine vervaardigd, die, volgens zyne opgave, met weinig
kosten in de gewoo-
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ne Watermoolens geplaatst kan worden; door middel van welke, by harde winden,
het waater wel drie en een halve voet hooger, dan door middel van een Scheprad,
kan worden opgevoerd, en zonder eenige de minste tegenkanting, dewelke by een
Scheprad altoos plaats heeft, wordt uitgeslaagen. Deeze reeds vervaardigde Machine
bestaat in vier Scheppers of Tuimelschoppen, van dewelke ieder bevatten twee
cubiqsvoeten waater. Die Scheppers hangen aan hefboomen, en worden door
kammen en staaven opgevoerd over een schutsel, ter opvoering van het waater
voor hen gesteld, alwaar zy dan het waater uitgieten. Zy worden door tegenwigt,
zonder eenige kragt van de Moolen noodig te hebben, opgeligt, en behoeven alleen
die zwaarte boven haar tegenwigt, dat zy, van het waater ontleedigd zynde, weder
nederkomen in het op te voeren waater; 't welk door een klap agter in de Schop
loopt; ten welken einde de Scheppers stil hangen: 't geen de Moolen al wederom
van het doen van krachten ontlast, en ook aan een Moolenaar tyd laat, om, zonder
dat de Moolen behoeve stil te staan, of eenige verandering aan de Zeyling gemaakt
te worden, by verheffing of vermindering der wind, Scheppers af te neemen, en by
te voegen, na bevind van zaaken. Verders is de Uitvinder van begrip, dat een Moolen
zou moeten worden voorzien van twintig Scheppers; van dewelke vyftien zoo veel
waater kunnen uitslaan, als een Scheprad kan bevatten. Voorts kan het waater,
door 't verhaaken der Scheppers, waarvan 'er, met de minste wind, ten minste eenige
in beweeging kunnen blyven, mitsgaders door het verhoogen en verlaagen van het
daar voor te zetten schutzel, na bevind van zaaken, zelve ter hoogte van zeeven
en een halve voet worden opgevoerd, alles onder het maalen der Moolen zelve,
zonder dat die behoeve stil te staan.’
Eene uitvoeriger ontvouwing van dit alles, met aanwyzing hoe deeze Machine
geschikt zou moeten worden, om dezelve behoorelyk te doen werken, in een
gewoonen Scheprad-Molen van 75 a 80 voeten vlugt: en nadere verklaaring van
alle derzelver byzondere deelen, mitsgaders van hunne werking, verleent dit
Geschrift: waarby ook gevoegd is, eene naauwkeurige aftekening der Machine, zo
ten opzigte van ieder Stuk op zigzel-
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ve, als ten aanzien van den geheelen toestel in deszelfs werkzaamheid.
Naar het verslag dat de Heer Oortgyzen van zyne vervaardigde Machine met het
berigt van derzelver voordeelen, als ze in een Scheprad Molen geplaatst wordt, in
deezen voordraagt, is dezelve ten minste wel van die natuur, dat ze een nader
onderzoek van kundige Liefhebbers waardig zy. Zulks vervrymoedigt hem ook, om
alle de zodanigen uit te noodigen, ter beschouwinge en toetzinge zyner uitvindinge,
zo als dezelve, te Hoorn, ten zynen huize, dagelyks te zien is; verzoekende wyders
dat alle de zulken, ‘die vermeenen eenige verbeetering aan dit Werktuig te kunnen
toebrengen, hem zulks in Persoon of per Missive gelieven te laaten weeten:
betuigende, dat hy de verbeeteringen altoos met dankerkentenisse zal tragten te
beantwoorden.’

Inleiding tot de algemeene en byzondere Staatkunde van Europa,
door M.E. Tozen, Justitie-Raad en Hoogleeraar op de Universiteit
te Butzow. Tweede Deel. Van Grootbrittanje, Denemarken, Zweeden
en Polen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht, by B. Wild,
1780. In groot octavo 362 bladz.
Na het verslag van dit leerzaam uitgevoerde Werk, met de aankondiging van het
(*)
eerste Deel gegeeven , staat ons, nopens het beloop en de inrigting van dit tweede
Deel niets byzonders te zeggen; dan alleenlyk, dat de geagte Hoogleeraar Tozen,
in de Staatkundige beschryving van Groot-Brittanje, Denemarken, Zweeden en
Poolen, op dezelfde wyze, en met de eigenste naauwkeurigheid te werk gaat, die
hy, ten opzigte van Spanje, Portugal en Frankryk, aangewend heeft. Men vindt hier
des eene wel bestudeerde beschouwing van de opgenoemde Ryken, met een
oordeelkundig verslag van al het merkwaardige, dat geschikt is, om ons een geregeld
denkbeeld van de gesteldheid dier Staaten te leeren vormen. Ieder deezer
Koningryken levert ons een aantal van byzonderheden, die we den Leezer, tot een
staal van 's Mans schryf-

(*)

Zie boven bladz. 74-79.
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wyze, zouden kunnen mededeelen; doch om niet breed uit te weiden, zullen wy
slegts het oog slaan, op eene byzonderheid, met welker voordragt wy vertrouwen,
ten minsten nog al verscheiden onzer Leezeren, dienst te zullen doen: te weeten
het beknopte en duidelyke berigt, dat ons de Hoogleeraar geeft van 't Parlement
van Groot Brittanje.
Na aangemerkt te hebben, dat de Engelsche Regeeringsvorm haaren oorsprong
van de Angelsaxen heeft, wier Rykstanden, op zekere tyden, hunne vergaderingen
hielden, welken geschikt waren, om de Koninglyke Magt binnen de paalen der
Wetten te houden; meldt de Hoogleeraar verder, dat de Koninglyke Magt in
Schotland, op eene even dergelyke wyze, door den Adel bepaald was. Men had
des in beide deeze Ryken, zo lang ze ieder afzonderlyk beheerscht werden, zodanig
eene behoedende Vergadering, die den naam droeg van Parlement; een naam, in
oude tyden, in Frankryk, in dezelfde betekenis gebruikelyk. Maar toen deeze twee
Ryken, onder den naam van Groot Brittanje, geheel vereenigd, tot één Koningryk
gemaakt wierden, verkreegen beiden deeze Natien dezelfde regten en vryheden;
en, ingevolgen hiervan, werd, uit beide deeze Vergaderingen, met afschaffing van
(*)
het Schotsche Parlement, een gemeen Parlement opgeregt ; 't welk zedert het
Parlement van Groot-Brittanje genoemd is.
‘Dit Parlement bestaat, zegt de Hoogleeraar, uit den hoogen adel, de hooge
geestlijkheid, en de afgevaardigden der graafschappen en steden; of, korter: uit de
geestlijke en waereldlijke Lords, en de Gemeenen. Om die reden word het parlement
in het huis der Lords, [of het huis der Pairs] en het huis der Gemeente, of, gelijk
men gemeenlijk zegt, in het hooger- en laager Huis verdeeld. In het Hoogerhuis
(a)
hebben alle geestlijke en waereldlijke Engelsche Lords , en zestien Schotsche
(b)
Lords ,

(*)
(a)

(b)

Men zie het verdrag van vereeniging by DU MONT Corps Diplom. T. VIII P. 1. p. 199.
‘De geestlijke Lords zijn de Aartsbischoppen van Kanterbury en York, en 24 Engelsche
Bischoppen. Het getal der waereldlijke Lords is onzeker, wijl de Koning 'er zo veelen kan
maaken, als hy wil. Daar zullen 'er omtrent zoo zyn.’
‘Zo veelen zyn 'er, uit kragt van het verdrag van vereelging, in het parlement van Groot-Brittanje
ontvangen.
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zitting; in het Laagerhuis de afgevaardigden der graafschappen, steden en vlekken
(c)
in Engeland en Schotland . De Koning beroept het parlement op zulk een tijd, en
(d)
op zulke plaats , als het hem behaagt. De Engelsche geestlijke en waereldlijke
lords worden, ieder door eene bijzondere koninglijke aanschrijving, beroepen, en
de afgevaardigden der Engelsche graafschappen, steden en marktvlekken, op
voorafgegaan koninglijk bevel, verkoozen. Het zelfde geschied in Schotland, alwaar
niet alleen de afgevaardigden der graafschappen en steden, maar ook de zestien
(e)
lords, door verkiezing benoemd worden . Op den dag, die tot de eerste zitting des
(c)

‘De Engelsche leden van het
laagerhuis zyn de
afgevaardigden
Der 40 graafschappen

80

Der steden en marktvlekken

389

Der universiteiten Oxford en
Kambridge

4

Der agt zeehavens (the
barons of the cinque ports)

16

Der 12 graafschappen van het
prinsdom Wales

12

Der 12 steden in het zelve

12
_____
513.

De Schotsche leden van het
laagerhuis zijn, uit kragt van
het verdrag van vereeniging,
de afgevaardigden
Der 33 graafschappen

30

Der 65 steden en vlekken

15
_____
45
_____
Zamen 558.’

(d)
(e)

‘Zedert eenen geruimen tijd in het oud koninglijk paleis in Westmunster.’
‘Van elk graafschap (Shire) in Engeland worden twee afgevaardigden (knights of the Shire),
van elke stad (City) twee, welke Citizens, van elke kleine stad (town) of vlek (borough) twee,
die burgesses genoemd worden, doch van eenige weinigen dezer laatsten maar één, gekozen.
De stad Londen zend vier afgevaardigden in het parlement. De 16 Schotsche lords worden
van de gezamenlijke Schotsche pairs, de 30 afgevaardigden der graafschappen van de lairds,
uit derzelver midden gekozen. Tot de 15 afgevaardigden der steden kiest Edenburg 'er éénen.
De ande re 14 worden van de andere steden en vlekken gekozen, zo dat 3, 4 of 5 te zamen
'er éénen benoemen. MIEGE, P. II. Ch. 12. p. 380. De verkiezingen der parlementsleden
geschieden dikwijls niet zonder groote verwaaringen, wijl de geest van partijschap en de
kuiperijen daarin medewerken. Zie LE BLANC, T. III. Lettr. 68 et 83.
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parlements bepaald is, verschijnt de koning in zijn koninglijk gewaad, met de kroon
op het hoofd, in het hoogerhuis, waarin hy de leden der gemeente laat roepen, en
(f)
door den kanselier bevelen , hunnen spreker te verkiezen, en hem denzelven binnen
twee of drie dagen ter bevestiginge voor te stellen. Dit geschied zijnde doet de
koning zijne aanspraak van den throon aan de beide huizen, waarin hij hun zulke
zaaken voordraagt, als hij nodig oordeelt, en daarop volgt een schriftelijk dankadres
van elk huis in het bijzonder. Het parlement op die wijze geopend zijnde, komt de
koning niet weder in het parlements huis, ten ware dat hy zeer géwigtige zaaken
had voor te stellen, of om zijne toestemming tot de gemaakte parlementsakte te
(g)
geven, of de zitting te verschuiven, of aftebreken, of het parlement te ontbinden .
Aanstonds na de verzameling des parlements, en voor dat 'er iets verhandeld word,
ja zelfs voor dat de verkiezing eens spreekers geschied, zijn de leeden van het
(h)
(i)
laagerhuis verpligt, den eed van getrouwheid , dien van opperhoofdigheid , en den
(k)
test

(f)
(g)

(h)
(i)
(k)

‘Dit geschied nogthans zomwijlen door den kanselier alleen, uit kragt eener volmagt des
konings, wanneer dezelve niet in persoon in 't parlement verschijnt.
‘Dit alles kan de koning ook door gevolmagtigden doen. Wanneer hij het parlement voor een
langen tijd laat scheiden, heet het to prorogue the parliament: en als hij de zittingen van het
zelve alleen voor eenige dagen uitstelt, dan noemt men dit to adjourn the parliament. Het
laatste kan ook ieder der beide huizen doen. Voorts heeft de Koning, als boven gezegd is,
ook de magt om het parlement te ontbinden, to dissolve the parliament; en als dan word het
laagerhuis geheel gescheiden, en tot het nieuw parlement moet eene nieuwe verkiezing
gedaan worden: het welk ook met de 16 Schotsche pairs geschied. Voor het overige kan de
koning een parlement niet langer dan zeven jaren laaten zitren.’
‘Oath of allegiance, welken het parlement in 't jaar 1606 ingevoerd heeft. RAPIN, Vol. VIII. p.
262.’
‘Oath of supremacy, die in 1534 ingevoerd is. RAPIN, Vol. VII. p. 385.’
‘Deeze eed voerde het parlement in 1674 in, om de Roomschgezinden van de openbaare
bedieningen uit te sluiten. RAPIN, Vol. XI. p. 395, 398, 402, 409.’
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(l)

af te leggen, en daarenboven den pretendent af te zweren . De beide laatste eeden
worden ook door de pairs afgelegd. Elk lid van het hoog- en laagerhuis, gelijk ook
de koning zelf, heeft het regt om iets voor te stellen, op dat daarvan eene akte
(m)
gemaakt worde . Zulk een schriftlijk opgestelde voorslag word eene bill genoemd.
Wanneer dezelve driemaal gelezen, overwogen, en door de meerderheid in het één
huis goedgekeurd is, word dezelve naar het andere gezonden, om daar toegestemd
te worden; en deze toestemming volgende, word zij aan den koning ter goedkeuring
(n)
voorgelegd . Na deze goedkeuring heet de bil eene parlementsakte (act of
parliament), en krijgt de kragt eener wet. Eene bill behelst of bijzondere of algemeene
zaaken, of geldbewilligingen. In het eerste geval word zij eene private-bill, in het
tweede eene public-bill, en in het derde eene money bill genoemd, en volgens dit
(o)
onderscheid zijn ook de koninglijke goedkeuringen onderscheiden . De spreker
van het laagerhuis moet een man van groote bekwaamheden en ervarenheid zijn,
inzonderheid in parlementszaaken. Zonder hem kan het laagerhuis niets doen. De
kanselier is de spreker van het hogerhuis, in het welk ook de twaalf regters van
(*)
Engeland tegenwoordig zijn, op dat de lords hen, in

(l)
(m)
(n)
(o)

(*)

‘Deeze eed is zedert 1702 in gebruik. TINDAL's continuation of RAPIN. Vol. III. p. 246.’
‘Men zie The constitution of Engeland, by J.L. de LOLME. B. II. Ch. 4. p. 207.’
‘Hij kan ze egter afkeuren, doch dit gebeurt zelden.’
‘Bij eene public bill heet het; le roi le veut: bij eene private bill; soit fait comme il est desirê:
bij eene moneij bill; le roi remercie ses loijaux Sujets, accepte leur benevolence, et aussi le
veut. Maar wanneer de bill den koning niet behaagt, heet het; le roi s'avisera; het welk als
eene volstrekte, schoon beleefde, weigeting word aangemerkt. Daar door is zulke bill
vernietigd.’
Nopens deeze twaalf regters van Engeland deelt ons de Autheur wat laager, na dat hij van
de gemeene Regtbanken gewag gemaakt had, het volgende onderrigt mede, ‘Van deze
regtbanken kunnen de zaaken voor de koninglijke hooge geregtshoven getrokken worden,
waar van 'er drie zijn. 1. Het hof van des konings regtbank, daar lyfstraflijke en andere zaaken,
waarin de kroon partij is, gevenuisd worden. 2. Het hof der gemeenen pleideoijen, 't welke
de zaaken tusschen de onderdaanen bepleit. 3. Het hof van den Exchequer; waarin alle
zaaken, de koninglijke inkomsten betreffende, beslist worden. In elk zijn vier regters, welken
te zamen de twaalf regters van Engeland genoemd worden. Deeze hooge geregtshoven
houden hunne zittingen te Westmunster, en viermaal in het jaar. De twaalf regters doen, twee
en twee, alle jaaren eene reis door alle de graafschappen des rijks, welk daarom in zes
gerigtskreitzen (circuits) verdeeld is, en houden daarin regtdagen, welken men the Assizes
noemt. In dezelven worden zo wel de zaaken, die in de vierdendeeljaarsche regtdagen
onbeslist zyn gebleven, als andere burgerlijke en lijfstraflijke zaaken, door hun en twaalf
gezworenen afgedaan. Zie CHAMBERLAYNE, P. 1. B. II. Ch. 13. p. 125, 126. MIEOE, P. 1. Ch.
37. p. 261, 262.
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gewigtige zaaken, om raad zouden kunnen vragen. De pairs hebben het voorregt
om hunne stem door gevolmagtigden (proxies) te geven. De leden van het laagerhuis
stemmen naar hun goeddunken, zonder de toestemming van hun, die hen
afgevaardigd hebben, nodig te hebben. Want zy verbeelden niet enkel dezen, maar
te zamen de geheele natie. Gedurende de zitting van het parlement kunnen zij om
geen oorzaak, uitgezonderd hoogverraad en andere groote of halsmisdaaden,
gevangen gezet, ook niet in regten vervolgd worden. De Engelsche afgevaardigden
(p)
moeten op eigen kosten leven; maar die van Schotland krijgen daggelden . Het
laagerhuis maakt het grootst getal in het parlement uit, en deszelfs gezag is daarin
(q)
van groot gewigt .’

Verhandelingen over het Burgerlyke Rechtsgebied, onder de
regeering der Graeven uit de Huyzen van Holland, Henegouwen
en Beijeren. Door Mr. Pieter van Spaan. Griffier in den Raede en
Leenhove van Braband en Landen van Overmaeze. In 's
Gravenhage by J.A. Bouvink, 1780. In groot octavo 126 bladz.
Op de overweeging van het Hooge Rechtsgebied, dat de Heer en Mr. van Spaan
in eene voorige Verhande-

(p)
(q)

‘Over het parlement in 't gemeen, zie CHAMBERLAYNE, P. 1. B. II. Ch. 11. en MIEGE, P. 1. Ch.
3.’
‘Zie LE BLANC, Tom. I. Lett. 21. p. 261.
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(*)

ling beschouwd heeft, volgt in deeze de naspooring van het Burgerlyke
Rechtsgebied, onder de regeering van die zelfde Graaven; welk onderwerp zyn Ed.
met die eigenste oplettendheid en onpartydigheid behandelt. De hoofdzaaken,
welken hier omtrent in aanmerking komen, schikken zig natuurlyk naar de
verscheidenheid der Rechters, ingevolge van het onderscheid der geschillen, welken
in het Burgerlyke voorvielen. Uit dien hoofde maakt zyn Ed., met de voorstelling van
zyn bedoelde, gepastlyk eene vyf- of wel zes ledige verdeeling. ‘Twistzaeken, zegt
hy, van eenige aengelegenheid, ten platten Lande voorvallende, wierden door de
Hooge Vierschaeren; die van minder belang door de plaetselyke Rechters, afgedaen.
De stedelyke Overheid beoordeelde de rechtsgedingen hunner poorters. Zy, aen
wien het toeverzicht over de Dyken met den aenkleeve van dien was aenbevolen,
oeffenden desweegens recht. Eyndelyk hadden de Geestelyken zommige
weereldlyke zaeken, welke tot den Godsdienst eenige betrekking hadden, aen hunne
uitspraek onderworpen. - Het rechtsvermogen dier opgenoemde Gerechtsbanken
uit 's Lands oude Handvesten na te spooren, en dan de algemeene regelen, welke
in de Burgerlyke Rechtsvordering des tydes in acht genomen moeten worden, op
te geeven, ['t welk het zesde Hoofdstuk deezer Verhandelinge uitmaakt,] is het
‘gewichtig stuk, het welk ik thans naar vermogen zal trachten uittewerken.
Naar deeze inrigting, geeft zyn Ed. eerst een afzonzonderlyk verslag van ieder
der vyfopgenoemde Gerechtsbanken, op zigzelven; met aanwyzinge van derzelver
gezag en uitgebreidheid. Hierop volgt dan ten laatste eene beknopte ontvouwing
van de voornaamste vereischten der Burgerlyke Rechtsoefening hier te Lande in
de vroegste tyden. En wat voorts het geene betreft, dat de Lyfstraflyke en Burgerlyke
Rechtspleeging met elkanderen gemeen hadden, hieromtrent beroept hy zig op
zyne voorige Verhandeling; waarmede dit Stuk volledig is. Alleenlyk zou hier nog
te overweegenstaan, volgens welke Wetten en Rechten oudtyds hier te Lande recht
gesproken werd; ‘dan daer de Heer van de Spiegel, zegt

(*)

Zie bo ven, bladz. 339.
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hy, in het tweede en derde Hoofdstuk van zyne treffelyke Verhandeling, over den
Oorspronk en Historie der Vaderlandsche Rechten, dit stuk reeds voldongen heeft,
acht ik zulks ten eenen maele onnodig.’ - Het doorbladeren deezer Verhandelinge
zal, den Liefhebberen onzer oude Vaderlandsche Geschiedenissen, geen minder
genoegen geeven, dan de voorgaande over het Hooge Rechtsgebied. Eene
geleidelyke ontvouwing van 't Burgerlyke Rechtsgebied toch is niet minder
opmerkenswaardig; en de Heer en Mr. van Spaan heeft dezelve op zodanig eene
wyze uitgevoerd, dat ze daadlyk, in verscheiden byzonderheden, ter ophelderinge
van dit onderwerp strekke. Om dit een weinig nader onder 't oog te brengen, zullen
wy den Leezer hier mededeelen, den hoofdzaaklyken inhoud van 't geen zyn Ed.
voordraagt, ten opzigte van de Stedelyke Overheid; doch om dit Artykel niet te
breedvoerig te maaken, zallen wy het meerendeel van 's Mans bewyzen, voor zyne
ontvouwde byzonderheden, agterwegen laaten; verwyzende den onderzoekenden
Liefhebber daaromtrent tot het Geschrift zelve.
Met den aanvang gemeld hebbende, hoe blykbaar het zy, dat de Graaven aan
de Stedelingen een Rechtsgebied over Burgergeschillen verleenden, toont hy verder
aan, hoedanige schikkingen zy beraamden om den Steden het duurzaame genot
daarvan te verzekeren.
Ten dien einde werd, gelyk zyn Ed. in de eerste plaatze opmerkt, in de Steden
een Schout aangesteld. Deeze Amptenaar was, by den aanvang zyner bedieninge,
gehouden met plechtigen Eede te staaven, dat hy der Steden voorrechten bewaaren,
en een iegelyk recht zou doen. Ook hebben de Graaven, by onderscheiden
Handvesten, zorg gedraagen, dat de Schout in allen deele zyn plicht zou volbrengen,
en den Steden niet hinderlyk zyn. - Naast den Schout, vervolgt onze Autheur, waren
de Schepenen, aan wien, als de oudste Stedelyke Overheid, de macht gegeeven
was, om, benevens hem, Keuren tot welzyn van de Stad te maaken, die egter maar
voor een jaar, (en zomtyds slegts voor een half jaar,) duurden, en nimmer tegen
(*)
het recht der Graaven stryden mogten . Byzonder was aan deeze Schepe-

(*)

‘De bewyzen van dit stedelyk voorrecht, om, behoudans het Graeffelyke gebied, keuren te
maeken, zyn in menigte aengehaeld in de Observ. over DE GROOTS Inl. d. 1. bl. 12 en d. 4.
bl. 191. Intusschen schynen de Graeven in laetere tyden begeerd te hebben, dat hunne
Schouten geene Keuren, door de Gerechten der Steden gemaekt, zouden goedkeuren,
voorenaleer zy die aen den Graef en zynen Raed aengebracht hadden. Men zie de gifte van
het Schout Ambacht te Delft; 26 Juny 1408. by MIERIS Charterb. d. 4 bl. 105. Men leeze en
herleeze voorts op dit Stuk de uitneemende aentekening van den Heer V.D. WALL. op de Priv.
van DORD. bl. 23.’
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nen het Rechtsbestier aanbevolen, en zy spraken, ter manisse van den Schout,
recht over alle twistgedingen, tusschen hunne poorters voorvallende.
Voorts lieten de Graaven, gelyk Mr. v. Spaan verder meldt, ook niets onbeproefd,
om het gezag dier Stedelyke Rechtbanken te styven: eene geregelde Rechtspleeging
in de Steden was hun hoofddoel. - Zy verboden daarom alle schadelyke
tweegevegten, de bronnen van zoo veele verwarringen in de middeleeuw. De
wederspannigheid tegen Schepenen, hen te lasteren, of op hunnen eed te spreeken,
wordt in de Stedelyke Privilegien als geen gering wanbedryf aangemerkt. Ook waren
de Schepenen der Steden, ten aanzien van hunne rechtsoefening, in de onmiddelyke
bescherming der Graaven, die hen voor alle geweld en overlast, in de bediening
van het recht aangedaan, kragtdaadig beveiligden. En eindelyk ging het Stedelyk
Rechtsgebied den Graaven zo zeer ten harte, dat zy, wanneer het zelve te kort
schoot, al hun magt en gezag, ter handhaavinge van 't zelve, gaarne te werk stelden.
Met zulke luisterryke voorrechten begiftigd, vervolgt zyn Ed., waren de Steden
van den Rechtsdwang der Hooge Vierschaaren in Burgerlyke zaaken, zo ras zy
Stadsgerechtigheid bekomen hadden, ontheven. En men zou met grond mogen
gissen, dat, wanneer in de Handvesten der Steden, by voorbeeld van Rotterdam,
12 Aug. 1412. § 8. (Zie MIERIS Charterb. d. 4. p. 211.) gezegd wordt: ‘Item soo sal
onse gewaerde Rechter, [dat is, de Schout,] ter Vonnisse van Schepenen binnen
onser Stede berigten, na den regt van onzen Stede, alle saken, die binnen onser
Stede gevallen of geschien mogen, ook wat sake dat zyn, sonder hem iemand
anders
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hem daeraf te bewinden,’ wel degelyk daarmede ook bedoeld wordt, de uitsluiting
van het Rechtsgebied der Hooge Vierschaaren over Burgergeschillen. En hierom
beoordeelden ook de Stedelyke Rechtbanken die twistgedingen, welken, op het
platte Land voorvaliende, ter kennisse van de Hooge Vierschaaren, en niet van de
Nederrechters, stonden.
Wat wyders den stand der Persoonen betreft, hieromtrent kon, zegt onze Autheur,
in de Steden weinig of geen verschil vallen, daar ieder poorter een vry Man was:
en het verkrygen van Stadsrecht bevrydde de Ingezetenen, tegen het opbrengen
van eene jaarlyksche somme gelds, en het leveren van eenige Manschap, van alle
Hofdiensten. Ja de Graaven bevorderden zelfs zo zeer den aanwas en bloei der
Steden, dat zy een dienstman, die jaar en dag ongemoeid in eene Stad gewoond
had, vry verklaarden. - Indien 'er egter over den stand of geboorte der poorters eenig
verschil viel, zal zulks, buiten twyfel, door Schepenen beoordeeld geweest zyn.
De Heer en Mr. v. Spaan telt verder onder de voorrechten der Stedelingen, boven
die van het platte Land, in deeze dagen, de volgende byzonderheden. - Het toeverzigt
over der Weeskinderen goed, en de berechting van de kwaade behandeling, door
derzelver Voogden hun aangedaan, op het platte Land aan de Hooge Vierschaaren
aanbevolen, werd door de Graaven aan den Stedelyken Rechter oudtyds mede
toegekend. - Veel minder waren de poorters der Steden genoodzaakt, om tegen de
aanspraake, die men op hun onroerend goed maakte, zig buiten de plaatze hunner
wooninge, even gelyk de Opgezetenen van het platte Land, voor de Hooge
Vierschaaren te verdeedigen; daar in de Steden vastgestelde Rechtdagen bepaald
waren, op welken over den eigendom van Huizen en Erven gedingd werd. - Het
was ook in de magt der Stedelyke Overheid, om hunne poorters betering van het
ongelyk, en den hoon, zo zy dien geleeden hadden, te doen erlangen. En het is uit
dien hoofde, dat in de onderscheidene Handvesten op iedere schampere bejegening
niet slegts eene breuke voor de Hooge Overheid, maar ook eene boete, ten
voordeele van den beleedigden, vastgesteld werd. Was een poorter gekwetst, de
begrooting der smerte, hem
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daardoor aangedaan, en welke vergoeding hy ter dier zaake vorderen kon, werd
door Schepenen zyner maalstede beslist. De naauwkeurige Mr. Jan Matthysse zegt
daarom te recht ‘smarten van buten grooten alleen in der Steden die Scepenen
(*)
ende Mannen te Lande .’ - Zo zeker was het, dat alle die Burgergeschillen, welken,
op het platte Land, door de Hooge Vierschaaren berecht werden, in de Steden by
Schepenen Vonnisse geeind werden: want, of wel by geen uitdrukkelyk Handvest
aan de Steden de kennisneeming over het verzuim der poorters, om, des ontbooden
zynde, ter Heirvaart te komen, toegekend worde, vloeide zulks nogtans uit den aart
der zaake zelve voort. Daar de Steden, by haarlieder Handvesten, verpligt waren,
om den Graaf met een zeker getal van Manschap te dienen, moest het dus aan de
Stedelyke Overheid vrygelaaten zyn, hunne onwillige poorters daartoe te
noodzaaken: 't welk ook eene oude Keure der Stad Haarlem van 8 April 1393. ten
volle bevestigt. Zie van OOSTEN de BRUYN Gesch. der Stad Haarlem. d. 1 bl. 175. Hierbenevens hadden de Graaven, door verscheiden Voorrechtsbrieven, behoorelyke
schikkingen gemaakt, tot bevordering van den Koophandel, die in de Steden
voornaamlyk gedreeven werd; als mede om te bezorgen, dat de poorters des te
gereeder aan hun deugdlyk agterweezen, 't welk zy van buitenlieden te eischen
hadden, geraaken konden. Ook waren 'er, tot meerder gerief voor de poorters, en
om de invordering der onderlinge inschulden hun des te gemaklyker te maaken, in
zommige Steden drie of vier Jaargedingen ingesteld, waarin, over allerhande schuld,
kort en onvertogen recht gedaan werd. - Deeze was de treflyke inrigting van het
Burgerlyk Rechtbestier in de Steden van Holland en Westvriesland; en, daar het
houden der Hooge Vierschaaren, door onwilligheid van Welgebooren Mannen, om
het

(*)

‘Pol. Reg. der Stad Brielle bl. 255. waer hy met veel oordeel onderscheid maekt, tusschen
het bezien der Wonden door den Chirurgyn, en het bepaelen der vergoeding voor de geleedene
pyn door den Rechter, welke laerste hy smarten van buten noemt. Men zie ook het Handvest
aan Leyden 1266. by MIERIS Charterb. d. 1 bl. 344.’
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Rechterampt waar te neemen, niet zelden vertraagd werd, mogten de Stedelingen
zig boven de Landlieden op eene welgeordende en spoedige Rechtspleeging
beroemen. - Voeg hier by, dat, althans in de vroegste tyden, de Burgergeschillen,
door de Schepenen der Steden, by eindoordeel afgedaan werden, en dat 'er van
hunne gewysdens geen beroep viel.
Op eene hieruit ontstaane gedagte, dat de Poorters der Steden, uit hoofde van
dit voorrecht, aan de Stedelyke Rechtbanken gegund, gevaar liepen, om door
onkunde der geenen, die het vonnis streeken, in hun goed recht benadeeld te
worden, brengt eindelyk zyn Ed. ons, ten dien opzigte, het volgende nog onder het
oog.
By de Graaflyke Handvesten was zorg gedraagen, dat, waar, in moejelyke
Rechtszaaken, der Schepenen kunde en wetenschap faelde, zy, door den raad van
wyzeren, in de uiting van het Vonnis voorgelicht konden worden: by voorbeeld, die
van Gouda door die van Leyden, die van Schiedam door die van Dordrecht, en zo
ook in meer andere Steden. Deeze gewoonte, om in duistere geschillen andere
Rechters, door hunne meerdere Rechtskunde beroemd, raad te pleegen, was ook
in die tyden volstrekt noodzaaklyk. Daar men in alle zaaken, in de Handvesten niet
uitgedrukt, 's Lands oude herkomen en costumen volgde, is het ligt te begrypen,
dat de Rechters der oudste Steden daarin ervaarener waren, dan die van zodanige
plaatzen, welken eerst met Stadsrecht begiftigd werden. Het is des niet te
verwonderen, dat men, in de vroegste tyden, zelfs tot vreemde Rechters zyne
toevlugt name; zonder dat egter daardoor eenige onderwerping aan hun
Rechtsgebied erkend werd. Dit ging zelfs zo verre, dat, niettegenstaande de
Schepenen der Steden of Dorpen hun Vonnis by hoofdleering elders gehaald hadden,
het nogtans op hunnen naam uitgesproken werd. - Het beroep uit hoofde van
Rechtsweigering, in de middeleeuw anderzins zo zeer gebruikelyk, kon in de Steden
minder te passe komen, daar Schepenen telken jaare met heiligen eede belooven
moesten, ‘Recht te tuigen, recht te zegelen, recht te wyzen, tusschen twee Man,
taal, na inhoud der Handvesten,’ en dat niet na te laaten, om liefde, nyd,
heerschapsgebod, noch angst van den lyve. En een poorter, aan
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wien recht geweigerd was, mogt alle Rechtspleeging doen staaken, tot tyd en wylen
hem recht gedaan ware. - Vergat iemand der Stedelyke Rechters zo zeer zyn eed
en pligt, dat hy uit eigenbelang en om geldsgewin een onrechtvaardig vonnis gaf,
ook daar tegen kon men by den Graaf herstel erlangen. Immers hebben de Graaven,
van welken de Steden hier te Lande, zo als elders in het Fransche en Duitsche
(*)
Ryk , haar rechtsgebied ontleenden, by derzelver Handvesten diergelyke gevallen
aan zig voorbehouden. En, na dat de Vorsten uit den Huize van Beijeren de regeering
deezer Landen bekomen hebben, schynt ook de beroepelykheid der Stedelyke
Vonnissen, ten minsten de gewoonte, om, zo men zig daardoor merkelyk verongelykt
(†)
rekende, die ten Hove nader te doen onderzoeken, allengskens ingevoerd te zyn’ .

De Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, van wylen
den Hooggeleerden J.L. Mosheim, Kanselier der Hoogeschoole
te Gottingen, van den Aanvang der Tegenwoordige Eeuwe, tot aan
het zes- en zevenstigste jaar derzelve, vervolgd; of Proeve eener
volledige Kerk Historie der Achttiende Eeuwe. Door J.A.C. van
Einem, Predikant te Genthin en Rotzdorf. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Tweede Deel. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg, en te
Amsterdam, by W. Holtrop. In gr. 8vo. 517 bladz.
Ons verslag van het Eerste Deel deezer Proeve eener Kerkgeschiedenisse van de
(*)
Achttiende Eeuwe , heeft onze Leezers genoegzaam den aanleg en aart daar van
vertoont. Het toen aangemerkte geldt ook omtrent dit Tweede Deel, in 't welk de
beleezene VAN EINEM denzelfden voet houdt, en op veele plaatzen niet van
langdraadigheid kan vrygesprooken worden: welker verdrietlykheid vermeerdert
door eene vertaaling, die vloeibaarheid, cierlykheid, en, niet zelden, duidelykheid
ontbreekt. Hier van voorbeelden op te haalen, zou weinig moeite kosten; doch

(*)

(†)
(*)

‘Over deeze stoffe verdient nageleezen te worden de keurige Verhandeling van den
vermaarden A. CONRING de Urbibus Germaniae. §. 73, 106, 110, 118, 119 en 127. En in de
Handvesten, ten opzichte van Holland en Westfriesland, zyn de bewyzen daarvan overvloedig
voor handen.’
‘Zie de keurige Aantekening van den Heer V.D. WALL op de Priv. van Dord. bl. 24.’
Zie onze Algem. Vaderl. Letteroeff. hier boven, bl. 298. enz.
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wy zullen 'er ons niet mede ophouden. Maar liever den Hoofdinhoud van dit Deel
aanwyzen, en één enkel scuk ter Proeve mede deelen.
VAN EINEM, in het voorgaande Deel, de Algemeene Kerkgeschiedenis, of derzelver
Voor- en Nadeelige Lotgevallen, geschetst hebbende, gaat, met dit Deel, over tot
de Geschiedenis der Byzondere Kerken, en vestigt eerst het oog op de Vroegere
Kerken, waar onder de Roomsche Kerk de eerste plaats, en verre het grootste
gedeelte deezes Boeks, beslaat.
Van de Paussen, die, in deeze Eeuwe, den Roomschen Kerkzetel bekleed hebben,
vinden wy een tamelyk breed berigt: als mede van den toestand der Monnik en
Klooster Orden: waar in de Lotgevallen der Jesuiten, in onze Eeuw zo opmerkelyk,
naar eisch, behandeld worden. - De Plegtigheden en Kerkgebruiken; de Kerktugt;
de uiterlyke wasdom en gelukkige lotgevallen der Roomsche Kerke, vermeldt onze
Geschiedschryver: ons tevens eene Schets geevende van de Geleerdheid,
Geleerden en voornaamste Schryvers onder de Roomschen; van de verbetering
der Schoolen; en der Universiteiten. - De vermindering der Roomsche Kerken,
benevens de Poogingen door de Roomschen aangewend, om de Protestanten op
hunne zyde te brengen, en ontwerpen van vereeniging, maaken geen onaangelegen
gedeelte deezes Werks uit. - De vervolging der Dissidenten in Poolen en der
Protestanten in Frankryk, krygt haare beurt, en voeglyke verf van haatlykheid. - Den
Inwendigen Staat der Roomsche Kerke beschryvende, brengt VAN EINEM ons onder
't ooge de Kerkvergaderingen; het Leerstelzel; de welspreekenheid op den
Predikstoel; de Zedeleer en Geschilkunde; de Bybelwerken; het Leeven en den
wandel der Roomschen. - De Geschillen in de Roomsche Kerk gevoerd, verhandelt
onze Kerkgeschiedschryver, met eene breedvoerigheid, welke dezelve voor den
Protestantschen Leezer verveelend maakt; doch tevens strekt, om ons, in veele
gevallen, met verwondering te vervullen, over de domen dwaasheid, noch
heerschende in eene zo verlichte Eeuwe als de onze.
In het Tweede Hoofdstuk, geeft VAN EINEM ons de Geschiedenis der Grieksche
en Oostersche Kerke, en beschryft eerst den Toestand der Grieksche Kerke, onder
de gehoorzaamheid der Turken, vervolgens onder de Russen; en eindelyk de
Onregtzinnige Kerk, of Secten. - ‘Ten opzigte van dit gansche gedeelte der
Geschiedenisse, merkt onze Schryver op, dat van de Grieksche en Oostersche
Kerk, by gebrek van menigvuldige en echte berichten, minder is te leezen, dan een
Liefhebber haarer Historie wenscht te leezen; doch mogelyk zo veel, als ter
voldoeninge van het grootst gedeelte onzer Leezeren genoegzaam is’ Dan eene
beknopter behandeling van het Eerste Hoofdstuk, en een ruimer gebruik van de
echte bronnen tot het Tweede, die hy zelve aanwyst, zou aan het werk eene
voeglyker houding, en meerder een-
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paarigheids bygezet hebben. Maar wy herinneren ons, dat de Geleerde VAN EINEM,
in het eerste Deel, reeds nederig verklaard heeft. ‘Wy willen ons den titel van
Historieschryver niet aanmaatigen. Die is voor ons te groot en te eerwaardig. Wy
willen slegts het onze tragten toe te brengen, om een goed fondament voor eene
goede geschiedenis onzer tyden te leggen. Anderen mogen 'er vervolgens een
gebouw op stigten, 't welk meer evenredigheid, bevalligheid en sraaiheid heeft.’
Het lust ons, ter Proeve uit dit Deel, een stuk van algemeenen smaak uit te kiezen
en, met onzen Schryver, den Staat der Geleerdheid in de Roomsche Kerke te
beschouwen. Hy laat zich dus hooren: ‘Wat betreft de Weetenschappen en
Geleerdheid in de Roomsche Kerk; men kan niet ontkennen, dat ze, in zeer veele
deelen, tot een veel grooter volkomenheid, dan ooit in deze eeaw, zyn gekomen
Men kan dit wel van de geheele Roomsche Kerk niet zeggen. Spanje, Polen, en
andere Landen, wierden nog met eene groote duisternis en ongemeen bygeloof
bedekt. Doch ook in deze Landen komt men, allengs verders, en wy hebben het
beleefd, dat de Koningen van Spanje en Portugal Academien der Weetenschappen,
der Historie en Kunsten, in hunne Landen hebben opgeregt. In Spanje zyn opgeregt,
de Koninglyke Spaansche Academie, de Koninglyke Academie der Historie; de
Koninglyke, zo genoemde Ferdinandische, Academie der drie edele Kunsten, der
Schilder Beeldhouw en Bouwkunde; en de Koninglyke Academie der Artzen te
Madrid. Deze geleerde Genootschappen steeken, even als in andere Roomsche
Landen, byna meer uit dan de Universiteiten. Ontbrak het in Spanje niet aan de
vryheid der Drukperste, en aan de onafhanglykheid van de Censuur der Inquisitie,
dan zou de Geleerdheid nog veel hooger klimmen. Maar nu worden, door deze
gebreken, de werken van vernuft en oordeel onderdrukt, of te eenemaal bedorven.
Men staat 'er meer over verzet, dat de Spanjaarden in de Kunsten en
Weetenschappen, nog zo verre gevorderd zyn, dan dat men zig verwonderen zoude,
waarom zy niet verder zyn gekomen. Elk Boek moet ten minsten drie vergunningen
hebben, vóór dat het onder de Pers gelegd wordt. Gemeenlyk wordt het van even
zo veele beoordeelaars van Boeken geleezen, en van alles, dat hen niet aanstaat,
naauwkeurig gezuiverd, vóór dat het onder de oogen der Menschen verschynt. De
Classische Schryvers, die een geleerd Man, in de Kouinglyke Bibliotheek te Madrid,
opsloeg, hebben alle, op den titel, de woorden van dien banbliksem, Author
Damnatus (een veroordeelde Schryver.). Geheele Voorredens zyn doorgehaald.
Veele Spanjaarden belyden zelve, dat de verboden Boeken, doorgaans, de
leezenswaardigste waren. Welke stormen hebben menige Spaansche Schryvers
moeten doorstaan! Wie weet, by voorbeeld, niet, dat de beroemde JOANNES DE
MARIANA tot eene twintigjaarige gevangenis veroordeeld wierdt, en, uit vrees van
iemand te beledigen, zyne Historie niet heeft mogen vervolgen?
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En wat moet men daar by denken, dat de Koning zynen Onderdaanen volstrekt
verboden heeft, de Historie van CAREL DEN V te schryven?’
Wy vertrouwen, dat 'er zulk een Verbod van den Spaanschen, Monarch is, schoon
VAN EINEM ons geen bewys daarvoor opgeeft, trouwens dit ontbreekt by wel meer
byzonderheden; doch het dunkt ons vreemd dat de Vertaaler, dit te boek stellende,
niet geweeten of zich niet herrinnerd hebbe, 't geen in Spanje onlangs, ten opzigte
van ROBERTSON, is voorgevallen: dit hadt eene Aantekening verdiend, en wy zullen
het hier ter eere van den smaak der Spanjaarden opmerken. ROBERTSON, die, in
zyne Geschiedenis van America, beweert, ‘dat de Spaanschen langzaamer hand
edelmoediger en onbekrompener gevoelens dan die hunner Voorvaderen beginnen
te vertoonen’, levert hier van een doorslaand bewys op, immers melden Brieven uit
Madrid, dat, op den achtsten van Oogstmaand des Jaars 1777, eene Vertaaling
van eenige stukken uit Dr. ROBERTSON's Geschiedenis van America, benevens eene
Beoordeeling van dit Werk, in eene Vergadering van de Koninglyke Academie der
Geschiedkunde voorgeleezen zynde, deeze Academie hem, met eenpaarigheid
van stemmen, tot Medelid verkooren heeft (het eerste Protestantsche Lid zeker
deezer Academie:) eene eere hem beweezen, ‘ter betuiginge (dus luidt de verklaaring
der Academie zelve) van haare goedkeuring voor den yver en moeite, met welke
hy zich op de Studie der Spaansche Geschiedenis heeft toegelegd, en als eene
belooning voor zyne verdiensten, van zo veel toegebragt hebben, om dezelve op
te helderen, en de kennis daar van te verspreiden, onder vreemde Natien, zo door
zyne Historie van Keizer CAREL DEN V, als door die van de Ontdekking en Verovering
van America: twee tydstippen, welke, in de Spaansche Jaarboeken, de
gedenkwaardigsten zyn, en de vrugtbaarste in ongemeene Gebeurtenissen. Wyders
heeft de Academie een haarer Leden benoemd om zyne Geschiedenis van America
in de Spaansche Taale over te zetten.’ - In de voorige Eeuw, luidt de gepaste
aanmerking van zeker Schryver, zou zyn verhaal van het begin en den voortgang
der Hervorminge, en zyn verslag van de wakkere poogingen der Castiliaanen, tot
verdeediging hunner Vryheid, genoeg geweest zyn, om zyne Historie van CAREL
DEN V te doen veroordeelen, en door beuls handen te laaten verbranden, en de
menigte van scherpe aanmerkingen, over het Geestlyk, Handeldryvend en Burgerlyk
Bestuur van Spanje, in het beheeren der Spaansche Volkplantingen, zouden ten
minsten zyne Geschiedenis van America eene plaats hebben doen krygen, op de
(*)
lyst der Verbodene Boeken .

(*)

Zie het Voorberigt des Vertaalers van ROBERTSON's Geschiedenis van America, waar hy, van
dien vermaarden Man, eene Leevenschets geeft.
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Zodanig iets hadt den Vertaaler, die zomtyds Byvoegzels maakt, niet behooren te
ontglippen; doch hy schynt, op 't geen hedendaagsch voorvalt, niet zeer te letten,
anders hadt hy van GANGANELLI, in 't breede spreekende, ook zeker diens Brieven
en 't geen daaromtrent getwist is, met eene Aantekening verwaardigd. Dan, wy
schryven geene Berisping des Vertaalers, en gaan voort met het verslag des
Geschiedschryvers, door deezen noodigen buitenstap afgebrooken.
‘Te Lissabon wierdt, in het Jaar 1721, door Koning JOANNES V eene Academie
opgeregt; die de Historie moet beoefenen. - In Polen begint men de
Weetenschappen, in onze tyden, insgelyks sterker te oefenen en de Schoolen te
verbeteren. Onder de Poolsche Kerklyken en groote Heeren, zyn eenige, by
voorbeeld de Graaf ZALUSKI, met zyn Broeder, welke het bygeloof en de onkunde
tragten te verbannen, en licht en kennis in veele dingen te ontsteeken en te
bevorderen. - In andere Landen der Roomsche Kerke, inzonderheid in Frankryk en
Italie, zyn de Weetenschappen, in onze tyden, nog hooger geklommen. En het is
eene bekende zaak, dat de Roomsche Kerk, in deze eeuw, op een tamelyk groot
getal van geleerde, welspreekende, en bekwaame Mannen roemen kan. Doch alle
Weetenschappen zyn niet, op dezelfde wyze, beoefend. In Frankryk legt men zig,
inzonderheid, alleen toe op de fraaije Weetenschappen, eenige takken der Historie,
de Natuur- en de Medicynkunde. - In Italie, zyn de Geschiedkunde en de Oudheden
byna het eenige, wat mag beoefend worden. Eenige Weetenschappen zyn van die
natuur, dat ze, volgens de gronden der Roomsche Kerke, voor- en omzigtig moeten
behandeld worden. De Godgeleerde Weetenschappen kan men daar zo niet
behandelen, als onder de Protestanten. Want men moet zich hoeden, iets te zeggen,
het geen tegen de oude geloofsleer zou aanloopen. Dus moet, in deze
Weetenschappen, de verbetering zeer gering zyn. By de Rechtsgeleerdheid zyn,
in de meeste Roomsche Landen, mede niet vele veranderingen voorgevallen. En
zulks is ook niet wel mogelyk. Het Kerklyk Recht is 's Pauzen bolwerk; en het zoude
hem kwalyk bekomen, die 'er eenige verandering in maaken wilde. Gevolglyk moet
het by het oude blyven. De Franschen alleen hebben, in het Kerklyk Recht, meerder
vryheden genomen, dan de overige Roomschen. Het Burgerlyk Recht biedt het
Kerklyk de handen, en hierom moet het, in de Roomsche Kerk, insgelyks in zynen
ouden staat blyven.
Maar in de Wis- en Medicynkunde, in de Historie en Natuurkunde, mitsgaders in
de fraaije Weetenschappen, ziet men groote veranderingen in onze tyden. Zo lang
als het Ketter gerecht nog alle zyne magt hadt, en de Pauzen nog alles konden
heveelen, wat zy wilden, zo lang moesten de Wiskunstenaars, Starre- en
Natuurkundigen, by de voordragt hunner Leerstellingen, zeer groote omzigtigheid
gebruiken. In de voorgaande Eeuw,
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geraakte de beroemde Florentynsche Wiskunstenaar en Starrekundige GALILAEUS
A GALILEIS, deswegen in banden der Inquisitie, en in groote moeijelykbeden, om dat
hy opentlyk beweerde, dat de Zon stil stondt, en de Aarde rondom dezelve draaide.
Dergelyke stellingen noemde men toen nog Ketteryen. De Groot Hertog van Florence,
in wiens dienst deze Man was, hadt veel moeite om hem uit deze moeilykheden te
redden, en GALILAEUS moest, wilde hy zyne vryheid we ierkrygen, zyn stelling
herroepen. Maar hoe zeer zyn de tyden veranderd! Thans staat het elk vry, zyne
gedagten in deze Weetenschappen te uiten, zonder dat hy, wegens zyne
leerstellingen, verdrietlykheden behoeve te duchten.
Met de Wysbegeerte is het, byna, op dezelfde wyze, gelegen. In de voorige Eeuw
moest men, Frankryk uitgezonderd, nog gestaadig, naar de oude schoolwyze
philosopheeren; maar in onze tyden, heeft men van deze strengheid afgezien, en
men heeft hoope, dat de Philosophie, ook in de Roomsche Landen, veel hooger
trappen zal beklimmen. - In Duitschland, begint men de oude Philosophie te
verstooten, en de meer zuivere te bevorderen, hoewel het eene bekende zaak is,
dat zig de Protestantsche en Roomsche Landen, zeer merkelyk, door licht en
duisternis, zelfs in andere Weetenschappen, onderscheiden. P. ANDR. GORDON, een
Benedictyner Monnik, en Hoogleeraar in de Wysbegeerte te Erfurt, stelde de
nieuwere Tolfiaansche Philosophie boven de Schoolsche, hoewel by, deswegen,
verkeerde oordeelen van zyne Medebroeders moest verdraagen. In Beijeren, tragtte
ook de Keurvorstlyke Academie de nieuwe Philosophie uit te breiden. In Frankryk
philosopheert men, gelyk bekend is, vry. In Italie werpt men, in het Venetiaansche
en Florentynsche, meer en meer de oude banden af. In de Landen van den Paus,
gaat men nog omzigtig te werk. Allengs zal men, denkelyk, de Aristotelische
slaaverny verbannen. Inmiddels blyft nog ongemeen veele onkunde in alle
Weetenschappen in de Roomsche Kerk overig. En men moet zig verwonderen, dat
aan den éénen kant eene menigte van kloeke, bekwaame, en schrandere Mannen
opkwamen, maar aan de andere zyde er een nog grootere menigte van blinde,
onkundige, en bygeloovige Mannen in deze Kerke zy. Dit kwaad ontstaat meestal
van de Roomsche Academien, die nog de moeder der onkunde in de Roomsche
Kerk zyn. Zo lang als deze voedsters der weetenschappen en geleerdheid geene
meer zuivere en voedzaame melk aanbieden, zo lang zal de geleerdheid maar een
zwak kind gelyk blyven. Men laat het nog meestal, by het onde berusten, hoewel
men niet ontkennen kan, dat men eenige Roomsche Universiteiten, van welke wy
vervolgens zullen spreeken, veranderd en verbeterd heeft. Meerendeels zyn die
deelen der Geleerdheid, welke in de Roomsche Kerk geoefend worden, niet op de
Universiteiten, maar door andere geleerde en kloeke Mannen, verbeterd geworden.
De
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voornaamste Universiteit, in de Roomsche Kerk, is wel die van Parys. Doch men
heeft daar nog niet zo veel roemwaardige schreeden gedaan, als men hadt moeten
doen. Die het hart hebben, nutte veranderingen en nieuwigheden te maaken, hebben
ongemeen veel verdriet. In onze tyden, heeft zig de beroemde ROLLIN toegelegd,
om de Welspreekenheid en Weetenschappen op eenen beteren voet te brengen.
Hy heeft ook met groote goedkeuring geleeraard. Maar zyne Amptgenooten hebben
hem ook vervolgd, en, hadt hy geen sterken arm aan 't Hof gehad, dan zou hy,
zekerlyk, in groote moeilykheden zyn geraakt. Dit voorbeeld maakt de overige
Professoren om- en voorzigtig. Zy leeraaren daarom even zo als hunne Veorvaders
deeden. En even als te Parys, zo is het ook met andere Roomsche Universiteiten
geiegen. De voornaamste rede daarvan is, dat de oude Academische wetten, die
tevens de leerwyze voorschryven, nog meestal haare kragt behouden. Dewyl er zig
de Professoren naar moeten schikken, zo kunnen zy niet beter en wyzer leeraaren.
Deze oude wetten nu kunnen niet wel eer worden afgeschaft, vóór dat men den
Paus, onder welken de Hoogeschoolen staan, de magt daaromtrent allengs beneemt,
gemerkt, ze als een gedeelte der Geestlykheid beschouwd worden. En te Rome
heeft men dit armhartig grondbeginzel, daar moet niets worden veranderd.’

C.F. Gellert's Zedenkundige Grondstellingen gevolgd, in eene
Zedenleer voor Kinderen. Twee Deel n. Te Amsterdam by M. de
Bruyn, 1780. Behalven het Voorwerk 618 bladz. in gr. octavo.
Reeds één en andermael ons uitgelaten hebbende, over het nut van GELLERT's
(*)
voortreflyke Zedenkundige Lessen , zal 't niet noodig zyn op nieuw daervan te
gewagen; alleen staet ons, met de afgifte van deze Zedenleer voor Kinderen met
een kort woord te melden, het gebruik dat men in dit Geschrift van 's Mans
Grondstellingen gemaekt heeft; en verder een stael van de uitvoering zelve te geven.
Gemerkt de Hoogleeraer zich in zyn Zedenkundig Werk inzonderheid de
studerende Jeugd voorstelde, zo is men, de algemene nuttigheid van het zelve
inziende, te rade geworden, het enigermate in een anderen vorm te brengen, om
het ook voor min geoefenden, en zelfs voor Kinderen, dienstig te maken. Met dat
bedoelde heeft de Schryver van dit Stuk het 'er op toegeleid, om het ligtste uit het
zelve by een te zamelen, en dat op ene nieuwe en gereed bevatlyke wyze voor te
dragen; ten einde dus ene volledige Zedenleer ten voorschyn te brengen;

(*)

Zie Hedend. Vader, Letter-Oef. II. D. bl. 38. en III D. bl. 458.
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die wel met de grondstellingen des Hoogleeraers instemt, maer tevens met vrucht
door min kundigen gebruikt, en door Kinderen gevoeld en betracht kan worden. Als
zodanig een Geschrift maekt by het, vooral ten gevalle van hun, dien de zedelyke
opvoeding der Kinderen, (een stuk zekerlyk van 't grootste gewigt!) recht ter harte
gaet, gemeen; met ene beknopte aenwyzing, op welk ene manier Ouders,
Leermeesters enz. 'er een nuttig gebruik van kunnen maken; om den Kinderen
vroegtydig de kennis der Deugd in te boezemen, en hen tot derzelver betrachting
op te leiden. - Wat de uitvoering betreft, dezelve is zeer wel geschikt ter bereikinge
van dit lofwaerdig oogmerk; en men mag des deze Zedenleer voor Kinderen met
regt houden voor een nuttig Huisboek; waervan men zich, naer de aenmoedigende
lesse van Salomo, Spr. XXII. 6, Leert den jongen de eerste beginzelen, naer den
eisch zynes wegs; als hy ook oud geworden zal zyn, zal hy 'er niet van afwyken,
met ene gegronde hoop op een gewenschten uitslag kan bedienen. - Men oordeele,
wegens de manier van uitvoering, eenigzins uit het volgend verslag van den inhoud
der voorstellingen nopens de Neigingen; een onderwerp, dat, zo omtrent Kinderen
als Bejaerden, wel ene ernstige opmerking vordert.
Met derzelver aenvang word ons eerst opgeteld ene menigte van
gewaerwordingen, die in onze ziel voortgeplant worden, als daer zyn schrik, vreugde,
vrees, hoop, zagtmoedigheid, wreedheid, enz. enz. enz. De Autheur merkt
daeromtrent verder aen, hoe het gestel van lichaem en ziel in dezen zamenwerke;
als mede dat het ene, naer de geschapenheid der zake, meer in 't lichaem, en 't
ander weder meer in de zielligge. Het ontvouwen van 't geen 't lichaem betreft voor
de Geneeskundigen overlatende, bepaelt hy zich inzonderheid, om na te gaen, hoe
het inwendig in de ziel 'er mede gelegen zy; 't welk, gelyk hy kortlyk toont, een stuk
van ongemeen veel belang is. Dan, ter duidelyker voordragte hiervan, oordeelt hy
't dienstig, nog eerst de voornaemste uitdrukkingen, die des aengaende in de
Zedeleere voorkomen, op te helderen.
‘Wie, zegt hy, tot zekere der bovenopgenoemde dingen, bijzonder geneigd is,
van zulk een mensch zeggen wij, dat hij eene Neiging heeft voor deze of geene
zaak. Gaat deze neiging zeer verre, zo ontstaat daar uit de Drift of de Hartstogt, bij
welk woord men zich eene hevige begeerte na eene zaak voorstelt. Drift bevat
derhalven eene sterke neiging in zich. Daaruit kunnen wy besluiten, dat de neiging
kan toeneemen. Dit doet zij, en wel geschiedt dit door eene geduurige gewoonheid;
wanneer ik de zaak bestendig onderhoude, en daardoor zulk eene vaardigheid 'er
toe verkrijge, die immer grooter, en op die wyze tot een drift word. Zo heeft iemand
eene sterke drift tot het spel. Zijne vaardigheid wordt 'er immer grooter toe; maar
de drift ligt in de begeerte na winst.
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Verder doet de Schryver ons gadeslaen, dat die velerleie neigingen goed of kwaed
zyn, naer de zaken, omtrent welken zy verkeren; dat zommigen openbare
ondeugden, anderen zwakheden zyn, en dat 'er ook driften voor het goede gevonden
worden; doch dat men gewoonlyk onder drift iets kwaeds verstaet; als zynde in 't
algemeen eene te sterke aendryving van zekere krachten. “Wanneer, naamlijk de
neiging, (gelyk onze Autheur vervolgt,) te verre gaat, wanneer men haar te sterk
aanzet, even als een boog, dien men overspant, en die eindelijk springen moet; zo
kan zij ook zo verre gaan dat wij haar niet beteugelen kunnen. De drift tot het goede
kan alzo dweperij worden; en deze kan iemand op verscheiden en allerleie zijdwegen
afleiden, zo als dit de ondervinding leert. Het is des altoos het beste haar in evenwigt
te houden, en nimmer tot eene drift te laten aangroeijen.”
Uit deze voorafgaende aenmerkingen, oordeelt hy, is 't nu genoegzaem blykbaer,
wat men bedoele, als men zegt, die mensch is zeer tot schrik, tot zachtmoedigheid
of tot liefde, en dergelyken meer, geneigd. Te weten, men heeft daer mede het oog
op eigenschappen, die onze ziel in zich heeft, welken goed of kwaed zyn: en als
iemand ene Drift of Begeerte naar enige zaek heeft, zeggen wy, Hy heeft ene Neiging
tot dit of dat. Hier uit leid hy af, dat de woorden Neigingen, Driften of Begeertens
weinig onderscheidende woorden zyn; en dat ene hevige Drift, ene grote Begeerte,
ene sterke Neiging dat gene uitdrukt wat wy Hartstocht noemen. Nopens deze
Neigingen nu, laet hy zich, ter verdere enderrichtinge, aldus uit.
Alle die menigvuldige Neigingen, welken zich bij de menschen vertoonen kunnen,
zijn niet gelijklijk bij ieder mensch: ten minsten zo veel kunnen wij met zekerheid
staande houden, dat zij niet bij alle van gelijke sterkte zijn. Wanneer men zichzelven
aandachtig onderzoekt, zal men tweeërlei soorten in zich ontdekken. Voor eerst,
zijn 'er zekere neigingen, die bijzonder in ons opkomen, en tot welke wij liefst
overhellen. Ten tweede vindt men 'er, die ons geheelenal eigen, of om zo te spreeken
natuurlijk, of van de natuur zelve ingegeeven zijn, en welke in ons ontstaan, zonder
dat wij het bespeuren. De neigingen daarom, die wij het liefste voldaan hebben, zijn
geliefkoosde Neigingen. Die neigingen welke wij zo ligt en met lust volgen, en die
ons als bestendig vergezellen, liggen in de natuurlijke inrichting eener eige byzondere
gesteldheid, of in de natuur onzer ziele, zo dat zij ons niet zwaar vallen, maar zich
ongezocht vertoonen; dit worden Neigingen van van het Gestel genoemd.
Is er een onder u, Kinderen! dat, zo haast het eenen armen hulp behoevende
gewaar wordt, terstond buitergewoon getroffen, en t'onvrede is, dat het niet terstond
hulp bewijzen kan, dat aan zulke lieden gaarne alles geeven zoude, dat tot zijne
Ouderen vliegt, en met allen ernst voor den armen om eene gift bidt, zo

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

574
wordt u dit van de natuur ingegeeven. Is 'er een ander onder u, dat het tegendeel
betoont, dat den armen hard afwijst, zich niet laat vermurwen, door zulk een gezigt,
maar de deur 'er voor toesmijt; zo ziet gij dat de neigingen niet gelijk zijn. Het eene
gestel was weldaadige gezindheid en medelijdend gevoel; het ander gestel was
ongevoeligheid. Het eerste is edel, het andere verachtelijk. Het edele kan te verre
gedreven worden, en het onedele ook, zo dat het beide eene hartstocht wordt, die
minder of meer schade toebrengt. Stelt het geval, dat uw 's Vaders gestel en
geliefkoosde neiging de weldaadigheid was, maar dat hij die te verre dreef, en alles
weg gaf, zich en de zijnen 'er van beroofd, en daardoor zich zelven, zijne Vrouw en
kinderen, aan den bedelzak, en in de ellendigste omstandigheden bragt. Is dit nu
geene verkeerde hartstocht, die tegengegaan moet worden? Want ik gaa mij zelven,
en de mijnen gaan mij meer aan, dan vreemden. Ik moet niet de laatste gelukkig,
en de eerste ongelukkig maaken. Maar wie den armen niet zo veel als hij in staat
is, of geheel niets geeft, wie zijn oor voor hunne klagten toesluit; die maakt zijn
gemoed steeds harder, hij verdelgt de menschenliefde, en wordt van tijd tot tijd
geduurig meer tot een schandelijk welgevallen aan wreedheid vervoerd. Is 'er een
Kind, dat voor zijne Ouderen groote tederheid koestert, dat die tederheid aan hen
niet genoeg weet te betoonen, alle ogenblikken dezelve met vleiende liefkoozingen
overlaadt: zo vertoont zich dit als een natuurlijk goed van het gestel. Zijn 'er andere
die dit niet hebben, die knorrig, stuurs en hoosaartig zijn, die geene waare liefde
voor de hunne gevoelen, die hen geenen vriendelijken opslag geeven: zo heeft dit
Kind weder een geheel ander gestel. Vindt men een Kind, dat bestendig leeren wil,
alles tragt te weeten, na alles vraagt, reeds met de vroegste jeugd allerlei nuttigen
arbeid begint te onderneemen, bestendig in de boeken zit, en zich door niets daarvan
laat afleiden; zo wijst dit reeds, eene bijzondere geliefkoosde neiging tot oeffening
aan.
Om kort te gaan; hier uit ziet gij, hoe onderscheiden de neigingen der menschen
zijn, en hoe wij die, naar haare verscheidenheid, te verklaaren en te beschouwen
hebben. Geef maar op u zelven acht, en dan zult gij veel ontdekken, dat hier op
dienen kan. Vindt gij iets waar toe gij eene bijzondere neiging hebt; zo vraagt u
zelven, vraagt uw Geweeten, of het goed dan wel kwaad zij? Zoekt het eerste immer
meer te verbeteren, en het laatste geheel te onderdrukken. Wanneer gij het nu daar
op toelegt, zult gij u verwonderen, hoe verre gij het, alhoewel gij nog zo jong zijt,
hier in brengen kunt. Gij zult u verheugen, wanneer gij eene kwaade neiging
verdreeven, en in haare plaats eene goede aangenoomen hebt. Gij zult het bevinden,
dat het niet het zelve is wat men doet. Gij ziet dat uit de neigingen onze handelingen
ontstaan; naar dat de eerste goed of kwaad zyn,
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worden het ook de laatste. Hebt gij derhalve goede neigingen, zo zullen daar uit
voorzeker goede handelingen volgen: en zo is het ook weder omgekeerd. Aan zulke
onderzoekingen is onbegrijpelijk veel gelegen.’
Om dit Geschrift voor Kinderen des te gevalliger te maken, heeft men 'er ook
eenige leerzame Dichtstukjes bygevoegd, waervan het volgende, dat ten tytel heeft,
Algemeene Gelukzaligheid, in dezen nog ter proeve kan strekken.
Het voorregt dat de Deugd dien geeft,
Die naar heur wet en voorschrift leeft,
Dat geeft zij ook aan ieder een,
Die haar maar zoekt in 't algemeen.
Niets aardsch stond ooit in ons geweld,
Ons lot wordt zonder ons besteld;
't Verkrijgen van geluk kost tijd,
En, bovenal, gelegenheid.
Geboorte alleen brengt ons ten trap
Van doorzigt en van wetenschap.
Niet ieder een komt dit te baat,
God gaf niet elk een grooten staat.
Vermogen, rijkdom, goed en eer
Was aller deel ook nimmermeer!
Daar deeze in hutten ned'rig leeft,
Een ander wêer naar hoogheid streeft.
Gezondheid, 't aller grootste goed,
Wordt ook niet overal ontmoet:
Deez' weigerde natuur dit heil,
Die had het voor de wellust veil.
Doch doen wij 't geen de Deugd gebiedt,
Heerscht over ons de hartstocht niet,
En zwijgt de drift in ons gemoed,
Zijn wij te vrêen bij weinig goed;
Dan hebben wij een Hemelrijk!
Hiertoe staat ieder een gelijk.
Noch rang, noch stand moet buiten staan
Dit heil gaat alle menschen, aan.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

576

Brieven aan een Jong Edelman, na dat hy de Schoole verlaten
hadt, door Dr. Bolton. Deken van Clarislen. Uit het Engelsch
vertaald. Te Utrecht by M.v. Loopik 1780. In groot octavo, 190
bladz.
Jonge'ingen, welken, van de kindsche opvoeding der Ouderen ontslaagen, in eene
mindere of meerdere maate, als op zigzelven beginnen te staan, en hunne eigen
openbaare verkeering in de Waereld aanvangen, mogen deeze Brieven wel eens
leezen en herleezen: weinigen zullen 'er gevonden worden, die 'er geen daadlyk
nut van kunnen trekken. Zelfs zyn ze van die natuur, dat ze, schoon inzonderheid
voor de Jeugd geschikt, egter ook een aantal van Lessen behelzen, die, Ouder van
dagen, zig nog wel eens leevendig mogen herinneren, of die zy, wanneer ze hun
vroeger niet voorgesteld mogten weezen, wel eens met oplettendheid mogen nagaan;
meerendeels zal het met vrugt kunnen geschieden. Bi-schop Bolton schryft als een
oordeelkundig Zedenleeraar, zo ernstig als, en niet strenger dan, onze redelyke
Christelyke Godsdienst vordert: daarbenevens is zyne schryfwyze duidelyk en
inneemend; hier en daar met gepaste voorbeelden en characters doorvlogten; 't
welk de leezing voor veelen veraangenaamt.
Een voorafgaande Brief, welke als ter inleidinge strekt, behelst eene aanpryzing
van den Godsdienst in 't algemeen, en gaat wel byzonder over den invloed, dien
dezelve natuurlyk op het menschlyk hart behoort te hebben. Verder maakt de
Bisschop, in tien agtervolgende Brieven, 'er zyn werk van, om den jongen Heer te
wapenen tegen alle verleidelyke Gezelschappen, waarin hy mogte vervallen; om
hem zig te doen wagten, voor eenige verbindtenis met kwaad Gezelschap, en in
tegendeel te noopen, tot een opwekkenden omgang met Menschen van weezenlyke
kunde en deugd. Zyne nadruklyke lessen over dit onderwerp besluit hy zeer gepast
in deezervoege. - ‘Indien standvastig ons te houden in onzen pligt de beste dienst
zy, welke ons gedaan kan worden; - indien zy, die onze Vrienden zyn, ons daar in
dienstig zyn willen; - indien de deugdzaamen alleen onze Vrienden zo zyn kunnen,
zo moet onze verkeering vooral met deugdzaamen weezen: alle gemeenzaamheid
met ondeugenden moet vermyd worden; hen, die onze deugd zoeken te bederven,
moeten we voor onze vyanden, voor onze ergste vyanden houden, zo lang zy ons
pogen te beroven van den grootsten zegen, welken het in onze magt is te verkrygen.’
By deeze onderrigtingen, nopens de Verkeering in de Waereld, komt wyders nog
eene tweeledige soort van Verhandeling over de Onmaatigheid in 't Eeten en Drinken.
Na eene beknopte ontvouwing van 't geen de Maatigheid, zo ten aanzien van de
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hoeveelheid als van de hoedanigheid der spyzen en dranken vordert, dringt de
Autheur de volgende redenen ten kragtigste aan, welken by uitstek geschikt zyn,
om een ieder van de Onmaatigheid in deeze af te schrikken.
Hy, die zyner neiginge ter Brasserye den teugel viert, maakt zig schuldig aan een
zeer grof misbruik van de milde gaaven der Voorzienigheid, en verlaagt zig zelven
op de laagste en schandelykste wyze. Daarbenevens heeft zodanig een de lastigste
ongemakken en ziekten in 't algemeen, en een spoedig verval zyner kragten, aan
zyne onmaatigheid te wyten. Zulks raakt het Lichaam; dan, 't geen nog verder gaat,
de onmaatigheid heeft insgelyks een nadeeligen invloed op de Ziel: ze verhindert
dikwils het gebruik van onze edeler vermogens, en is in staat, dezelven op 't laatst
merkelyk te verzwakken. Voeg hier by, dat de bekrompenheid en engte, tot welken
veelen niet zelden daardoor gebragt worden, hen wel eens tot wanbedryven doet
vervallen, van welken zy anderzins het uiterste afgryzen gehad zouden hebben.
En deeze dingtaal tegen de Brassery pleit niet minder sterk tegen de
Dronkenschap. Zy toch geeft hem, die zig er aan schuldig maakt, eene veragtelyke
vertooning. Zo dra wy ons te buiten gaan in 't onmaatige gebruik van geestryke
Dranken, kunnen anderen weinig vertrouwen op ons stellen, in zaaken, die
geheimhouding vorderen; en eerlang zullen Guiten en Bedriegers een groot en
gevaarlyk voordeel over ons hebben. Ook staan wy, vroeger of laater, bloot voor
de kwaade uitwerkzelen, die deeze toegeevenheid aan den trek tot Drank op ons
Lichaam en onze Ziel kan hebben: waar by nog komt, dat de Dronkenschap ons tot
veelerleie ondeugden en misdaaden geschikt en geneigd, en tot de grootste
Schelmstukken bereid, maakt. - Aan het voorstellen deezer drangredenen hegt de
Schryver verder eenige Lesssen, voorhun, die zig gaarne van de Dronkenschap
wagten willen, welken hy tot de zes volgenden brengt.
‘1. Mydt zorgvuldig het gezelschap der genen, die zich daaraan overgeven.
2. Zit niet lang onder de genen, die in een losbandig leven bestendig voortgaan.
3. Indien gy dikwils bevonden hebt, dat gy u zelven niet meer meester zyt, wanneer
gy een weinig te veel drank gebruikt hebt, moet gy wel toezien, van u zelven altyd
veel binnen die maat te houden.
4. Houdt den sterken drank niet voor een noodzaaklyk middel tot uwe verkwikking.
5. Neem daar nimmer uw toevlugt toe, om u te verzetten, wanneer gy u in zorgen
of droefheid bevindt.
6. Weet u zelven altyd eenig werk en nutte bezigheid te verschaffen, of eene
onzondige uitspanning te verzorgen, op dat de tyd u nimmer tot eenen last worde’.
Ieder deezer Lessen breidt de Autheur beknoptlyk uit; en ge-
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merkt het ons voorgekomen is, dat de vierde en vyfde Les aan veelen onzer
Vaderlanderen, bovenal, niet te veelvuldig ingeprent kan worden, zo kunnen we
ons niet wel onthouden van derzelver uitbreiding hier nog te plaatzen.
‘Houdt, zegt onze Zedenleeraar, houdt nooit eene zehere hoeveelheid van sterken
drank voor eene hartsterking, of een noodzaaklyk middel tot uwe verkwikking. De
reden, waarom ik deze vermaring zeer dienstig achte, is, om dat, indien de
hoeveelheid van drank, zonder welke wy niet zyn kunnen, in den beginne zeer
gemaatigd is, dezelve waarschyulyk al baast grooter zal worden, en op 't laatst zo
groot wezen, dat zy ons 't ergste moet doen vreezen. De oorzaak, waarom de
hoeveelheid vermoedelyk grooter worden zal, is, om dat een weinigje drank, door
het gewoon en dagelyksch gebruik, zal ophouden onze Geesten op te beuren; en
gevolglyk, wanneer met het drinken van denzelven toch bedoeld wordt de Geesten
op te beuren, zullen wy dat op 't laatst zoeken te doen, door eene veel grootere
hoeveelheid van drank, dan die in 't eerst tot dat einde nodig was.
Vorder kan deze waarschouwing dienen, ten einde wy nimmer onzen toevlucht
tot den sterken drank mogen nemen, als eene hulp, om ons, in eene droefgeestige
luim, onder de zwarigheden, of kwellingen, wat te verzetten. Van vrees en zorgen,
van verlegenheid en te leerstellingen, van onrust en moejelykheden is niemant vry.
Een onbedachtzaam mensch is ongeduldig, hy begeert eene spoedige hulp, of
verligting; en, dewyl de geestryke dranken daartoe van dienst kunnen zyn, wordt
hy te rade derzelver kragt te beproeven.
Dan, hoe onvoorzichtig zy handelen, die door zulke middelen hun gemoed zoeken
te bevredigen, is allerklaarst. Immers wordt door ons zelven te verzetten, - door op
onze rampen niet te denken, - door onze gedachten daarvan af te wenden, - de
grond en oorzaak van ons verdriet geenzins weggenomen. In veele gevallen maakt
men het kwaad, 't welk wy, door 'er niet op te denken heelen wilden, door die
levenswys zelve, veel eiger, dan het anders zoude geweest zyn; ja zomtyds geheel
red en hulpeloos. In alle gevall n, hoe minder ons Brein verhit is, en hoe meer rust
en bedaardheid wy behouden, des te beter zyn wy geschikt om ons zelven te redden;
das te bekwaamer om ons tegen alle zwarigheden te verzetten, om voor te komen,
dat wy daar niet worden ingewikkeld, of, zo dat niet zyn kan, ons zelven daar spoedig
uit te ontwikkelen.
De verligting, welke men door den Drank verkrygt, is slechts die van eenen Droom;
wanneer wy wakker worden, zyn wy wederom dezelfden; in den eigen staat en
omstandigheden, als te vooren, of misschien in eiger. Wat zal dan de volgende stap
wezen? Zo ras de verbazende uitwerkingen van den éénen Drank gedaan zyn,
moet 'er een ander genomen worden; waarvan het zeker gevolg is, dat men 'er
dermate aan gewennen zal,
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dat men de begeerte tot dezelve te vergeefsch zal trachten te overwinnen, ofschoon
zelfs de eerste aanleiding daartoe niet meer voorhanden zy. Om hiertegen op zyne
hoede te zyn, gelyk het voor ons allen, en een ieder onzer in 't byzonder, van de
uiterste aangelegenheid is, zo is ook daartoe alleen de zekere weg, door zulk eene
begeerte terstond in 't begin zelfs tegen te staan en te stuiten; door in ongevallen,
of eenigerhande zwarigheden, nooit tot den drank onzen toevlugt te neemen, maar
alleen tot zulke middels, welken de Reden en de Godsdienst aan de hand geeven;
de eenigen, in de daad, tot welken men zich wyslyk, en met een goed gevolg, in
alle nooden en benaauwdheden, begeven kan, en welke dikwils krachtig bevonden
zyn, om 'er ons uit te helpen, wanneer het 'er met ons zelfs 't wanhopigste uitziet.
Een wys Man moet nimmer zichzelven verlaten. Daar zyne eigene kragten te kort
schieten, kan de waakzaame zorg van eene allesbeheerschende Voorzienigheid
tusschen komen, en hem uit zyne nooden redden. Maar hulp en steun tegen ons
verdriet uit den Drank te halen, is eene geheele verlating van ons zelven, 't is zo
veel, of men onzen staat, als gantschelyk verloren, opgaf; - 't is even, als of men
zyne eigene voorzienigheid, en teffens alle hoop op den godlyken bystand, liet
varen.’
Wyders verledigt zig de Autbeur nog, ter verzwakkinge en afwyzinge van 't
voornaamste, dat zommige onmaatige Lieden, gewoonlyk, ter hunner verschooninge
inbrengen; en voorts besluit hy zyne laatste afdeeling, met eene aanpryzing der
soberheid onder de Christenen, uit de geregelde Wetten veeler ongeloovige Volkeren
desaangaande gemaakt. - In deeze laatste afdeeling waarschuwt hy ook nog
inzonderheid dezulken die juist zo veel en zo lang niet drinken, dat zy hun verstand
verliezen; maar die intusschen meer drinken, dan ter hunner verkwikkinge dienstig
is, en zyne aanmerking deswegens mogen wy wel by de bovenaangehaalde Lessen
voegen. Daar laatende het geen hy zegt van de verkwisting van tyd en middelen,
met de nevensgaande nadeelige gevolgen op Lichaam en Geest, die 'er by voortgang
uit ontstaan, komt de aanmerking, die wy inzonderheid bedoelen, hierop uit.
‘Wanneer wy meer drinken, dan genoeg is om onze Geesten op te wekken, worden
onze driften aangestoken, zo dat wy niet langer onder den invloed blyven van die
zachte en bedaarde gemoedsgestalte, welke onze eenige veilige Raadgever is. De
naaste stap, buiten en boven eene verkwikking, is die tot vrolykheid, welke ons veel
vrye en onbedachte woorden doet voortbrengen, en tot verscheidene onvoorzichtige
daaden vervoert; - welke onzen kostbaren tyd vernielt, niet alleen terwyl wy met
drinken bezig zyn, maar, naardien zy ons hoofd in wanorder brengt, en ons tot alle
inspanning, en opmerking, tot bezigheden, - tot eene stille en naauwkeurige overwee-
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ging van eenige ernstige zaken, ongeschikt maakt. Zo dra onze Geesten boven
hunne juiste hoogte zyn opgestegen, vinden wy alle ontwerpen van vermaak en
tydkortingen goed: wy zyn voor ernstige zaken onbekwaam, en de gedachte van
zich daarin bezig te houden, kan 'er daarom niet lang huisvesten. - Bovendien, vallen
onze Geesten naderhand wederom neder, naatmate zy in de hoogte zyn
opgeklommen geweest. 't Is ligtelyk te vermoeden, dat men dan, wanneer men ze
dus neergellagen ziet, op nieuw zynen toevlucht nemen zal tot dat gene, 't welk
men, als een beproefd middel tegen zulk eene bezwaarnis, bevonden heeft; en
hierdoor zal men verleid worden, zo niet tot eene overdadigheid, welke ons van
onze Reden berooft, nochtans tot eene hebbelykheid, tot eene gewoonte van
overdadig drinken, welke veelligt verdere schadelyke gevolgen met zich sleept. Zo wy ons dikwils en by aanhoudenheid tot drinken begeven, als noch onze dorst,
- noch de vermoeidheid, - noch ons lichaamsgestel dit vordert, hebben wy zekerlyk
te vreezen, dat wy ons, tot de ergste uitsporigheid toe, aan den Drank gewennen
zullen. Door dikwerf Drank te gebruiken, wordt onze geneigdheid tot denzelven veel
sterker, tot dat wy op 't laatst niet zo veel op ons zelven vermogen, dat wy de Fles
verlaten zouden, zo lang wy in staat zyn dezelve op te ligten.’
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Inleiding in de Godlyke Schriften van het N. Verb. door J.D.
Michaëlis, uit het Hoogduitsch in 't Nederduitsch vertaald, onder
het opzigt van F.G.C. Rutsch, Hoogduitsch Leeraar der Luthersche
Gemeente, in 's Hage. II. D. II. St. In 's Gravenhage by J.H.
Munnikhuizen en C. Plaat, 1780. In groot octavo 548 bladz.
In het voorige Stuk maekte de Hoogleeraer een aenvang van zyne beschouwing
der Schriften des Nieuwen Verbonds, van ieder op zichzelve, ten einde den Lezeren
een oordeelkundig verslag te geven, van deper soonen door welken, den tyd
wanneer, de gelegenheid waerby, en 't oogmerk waermede, dezelven geschreeven
zyn; mitsgaders enige aenmerkingen over derzelver inhoud, en zommige
byzonderheden daerin voorkomende, mede te deelen. Met de uitvoeringe hiervan
bragt onze Schryver het in dat Stuk reeds ter overweginge van enige Brieven van
Apostel Paulus; en dezelve word in het tegenwoordige achtervolgd. Op de
afhandeling hiervan gaet hy, naer de gebruikelyke rangschikking der Boeken des
Nieuwen Verbonds, over, ter soortgelyke beschouwinge der Algemeene Brieven,
te weten één van Jacobus, twee van Petrus, drie van Joannes en één van Judas;
waerby ten laetste ook nog komt de Openbaring van Joannes. Nopens ieder dezer
Schriften, van Paulus en de andere Schryvers, deelt zyn Hoogeerwaerde, gelyk hy
gewoon is te schryven, vrypostig zyne gedachten mede; die hy verder aen den toets
van oordeelkundigen overlaet: 't welk in dezen nog al te meer plaets heeft, gemerkt
zyn Ed. omtrent verscheiden stukken, hierin behandeld, tot geen genoegzame
zekerheid heeft kunnen komen, ja wel eens geen trap van waerschynlykheid heeft
kunnen vinden, op welke hy zich betrouwde: terwyl hy zich echter over andere
stukken meer stellig uitlaet. Onbevooroordeelde Lezers, die alles vry-
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moedig durven onderzoeken, zullen des hier boven al een ruimen voorraed vinden,
om hunne onderzoeklust arbeid te verschaffen; zo ze des Hoogleeraers twyfelingen,
gissingen of stellige gedachten nagaen. - Zie hier, tot ene proeve, een stukje van
de laetste soort, dat, by andere behandelingen van dit onderwerp, wel gade geslagen
mag worden. Het betreft naemlyk de vergelyking der Leere van Paulus en Jacobus,
over de rechtvaerdiging door het geloof zonder de werken, of door het geloof en de
werken te gelyk. De Hoogleeraer is van oordeel, dat de gewoone vereenigingen
der beide Apostelen niet gegrond zyn, in derzelver Schriften: en 't komt hem voor,
dat men die Apostels zelven maer moet hooren spreken, om alle tegenzeglykheid
te zien verdwynen.
‘'t Is klaarblijklijk, zegt hy, dat PAULUS, wanneer hy beweert, wij worden door 't
geloof rechtvaardig, niet het geloof aan eene iegelijke menschelijke of Theologische
waarheid verstaa; by voorbeeld, niet het geloof, dat ALEXANDER bij Arbela de
overwinning hebbe behaald, of dat 'er Engelen zijn, of dat de Waereld door God
geschapen zij; maar het geloof in CHRISTUS en in zyne offerhande. Niemand, die
het derde Hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen leest, kan daaraan twijfelen,
alwaar PAULUS, kort van te vooren v. 22, het geloof, waarvan hij spreekt, uitdrukkelijk
het geloof in JEZUS CHRISTUS, v. 25 het geloof in zijn bloed, en v. 26 het geloof in
JEZUS genoemd hadde.
't Is even zo duidelijk, dat JACOBUS, in 't tweede Hoofdstuk van zynen Brief, v.
14-26, van zulk een geloof niet spreekt. Het onderwerp (objectum) van zijn geloof,
dat ter rechtvaardigmaaking ontoereikend is, is niet CHRISTUS en zijne offerande,
maar de leere van een éénigen God. Deeze zaak blijkt duidelijk uit het 19 vers.
JACOBUS beroept zich, om te bewijzen, dat het geloof zonder werken ter zaligheid
niet genoeg zij, op het voorbeeld der Duivelen, die niemand zalig zal noemen: zij
gelooven, zegt hij, dat 'er maar één God is, en zij sidderen. De dubbelzinnigheid
der Duitsche taal verleid hier menigen leezer, die de woorden, dat 'er een God is,
van Gods bestaan verstaat; vermits nochtans veel meer één, als een telwoord, moet
geschreeven en uitgesprooken worden, en de stelling, daar is één God, der veelheid
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van Goden tegenoverstaat. Men zal de meening van JACORUS, en de kragt van zijn
bewijs, vollediger inzien, wanneer men zich te binnen brengt, dat, volgens de
gewoone uitlegging, welke de Jooden van den afgodendienst maakten, en dewelke
PAULUS ook 1 Cor. X. 19, 20, 21, goedkeurt, de Duivel in de afgoden gedient worde.
Deeze gedachte was met de natuur van den afgodendienst zeer gepast. De Heidenen
stelden zich hunne afgoden niet als den allerhoogsten, oneindigen, en als zulk
eenen God voor, die van alle onvolmaaktheid vry was, maar als Geesten, die in 't
midden tusschen Hem en ons zyn, omtrent even gelijk wij over de Engelen denken;
en noemden ze ook δαιμόνια. Nu moet dat, buiten tegenspraak, een booze, een
van God afgevallen Geest of Engel zijn, die van de menschen godlijke eere eischt,
of zonder de sterkste afkeuring aanneemt. Deeze Duivels, die als Goden gëeerd
worden, zegt JACOBUS, zyn volkomen overtuigd, dat 'er maar één éénig God zij: ze
zijn in dit stuk zoo rechtgeloovig, als men zich ABRAHAM eenigzins kan voorstellen:
maar hunne werken stemmen niet met hun geloof overeen. Zy hebben vermaak in
den afgodendienst der menschen, en laaten zich gaarne aanbidden. 't Is 'er dus
verre van daan, dat zij door hun geloof zouden zalig worden; het vergroot slechts
hunne schuld, en zij sidderen voor dien God, die hunne leugenachtige godheid
verstooren, en hen zelven wegens de verleiding der menschen zal straffen.
Dat dit geloof rechtvaardig maake, dat is, dat iemand reeds daarom een recht tot
Gods genade en het eeuwige leven hebbe, dewijl hij een Orthodoxe Jood zij, zulks
had PAULUS nooit geleerd. JACOBUS moet zekerlijk eenige menschen kennen, die
zulks leeren, want anders zou hij tegens deeze dwaaling niet zoo ijverig strijden:
(a)
maar dat zijn geen leerlingen van PAULUS, maar van de Jooden . Deezen spraken
zekerlijk ook bij

(a)

‘Het zou overtollig zijn plaatsen uit Rabbijnsche Schriften aan te haalen, maar ik zal 'er uit
PHILO, die met JACOBUS in éénen tijd leefde, een paar bijbrengen. In de Mangeijsche uitgaave
D. II p. 442. Daarom wordt gezegd, dat hij het eerst Gode beloosd hebbe: want hij had het
eerst de vaste en onbeweeglijke stelling, dat 'er ééne hoogste Oorzaak zij, en dat deeze voor
de Weereld, en alles in de Weereld zorge. - En zo ook p. 602, 603.’
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Gen. XV. 6. en op andere plaatsen, van het geloof, als het welk rechtvaardigt en
(b)
zalig maakt, en zelfs MUHAMMED heeft dit van hen overgenoomen : maar hun geloof
heeft alleen de zuivere leere van God, of misschien van de toekomende Weereld,
tot een voorwerp. Wanneer nu JACOBUS ontkent, dat dit geloof zonder de werken
de kracht hebbe van rechtvaardig te maaken, zoo doet hij niets meêr, dan het geen
PAULUS, in het tweede Hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen met andere
woorden gedaan heeft: want dees beweert, tegen dezelfde dwaaling der Jooden,
dat niet de hoorders der wet, maar de doenders, voor God rechtvaardig zijn, en dat
de kennis der waarheid de zonden der Jooden maar in een hoogeren trap strafbaar
maakt.
Even zoo verschillend bedienen de beide Schrijvers zich van het ander hoofdwoord
der strijdig schijnende stelling, rechtvaardigen. Dit kan beteekenen iemand, die te
vooren gezondigd heeft; voor rechtvaardig en niet meer strafwaardig verklaaren,
dat is, hem de zonden vergeeven. In dien zin gebruikt PAULUS het baarblijklijk Rom.
III, en dan blijkt het, dat ons, uit hoofde van onze goede werken, welke wij buiten
dien verpligt zijn te doen, de straffe der voorige zonden nog niet vergeeven is, dat
immers niet eens voor menschelijke vierschaaren geschiedt; en even zoo min konden
de werken der Livietische wet, en het offerbloed der dieren, vergeeving der zonden
uitwerken. Ons, die wij veel meer aan PAULUS Schriften en uitdrukkingen, dan aan
die van JACOBUS, gewoon zijn, schiet doorgaans slechts de beteekenis van het
woord rechtvaardigen te binnen, welke bij PAULUS gebruikelijk, en in onze Theologie
overgenoomen is: maar zij is daarom niet de eenigste. Het kan immers ook dat
oordeel van God beteekenen, waardoor Hij iemand voor moreel rechtvaardig, dat
is, voor

(b)

‘Geloovigen, wien hij de eeuwige zaligheid pleegt te belooven, zijn bij hem die genen, die de
éénheid van God benefsens de Orstanding der dooden gelooven, en ongeloovigen (Cafirin)
die één van deeze twee Artikelen ontkennen.’
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een heiligen en vroomen man verklaart. Bij voorbeeld, wanneer Hij van JOB zegt,
hij zij geen huichelaar, en dat zijns gelijken met op aarde zij, slecht en recht,
godvreezend, en die het kwaade mijde. Wie kan JACOBUS verbieden, om dat woord
in deeze beteekenis te neemen? En in deeze neemt hij het inderdaad, vermits hij
het door de bijvoeging, en hij is een vriend van God genaamd geweest, verklaart.
Maar alsdan is niets gegronder dan hij v. 22 beweert, dat geloof en werken samen
ABRAHAM tot een rechtvaardigen gemaakt hebben, toen hij zijnen Zoon IZAAK offerde.
Want hadde ABRAHAM, bij al zijn geloof in God, dit groote werk der gehoorzaamheid
geweigerd, zoo zou hij niets minder dan een rechtvaardige zijn; hadde hij in tegendeel
zijnen zoon, zonder geloof in God, of in de almagt van God, welke hem van den
dood kon en zou opwekken, geofferd, zoo zou hij of een moordenaar, of een
schender van het altaar, of nochthans in zijn hart een godslasteraar geweest zijn.
Want hij hadde God voor meineedig moeten houden, die gezwooren had, hem in
ISAAKS nakomelingen wel te doen, en nu ISAAK, eer hij nog nakomelingen had, tot
een offerande nam.
Uit het geen, dat tot dus verre gezegd is, volgt nu ook, dat JACOBUS oogmerk, bij
het schrijven van deezen Brief, geenzins, zoo als men dikwerf voorgeeft, geweest
zij, de valsche verklaaring van PAULUS leere voor te komen. Want het is in het geheel
niet de verdraaide leere van deezen Apostel, maar de gewoone leer der Jooden,
dewelke hij even zoo goed, als PAULUS anders pleegt te doen, betwist. En dit
betwisten van hunne dwaaling was niet eens het oogmerk van zijnen Brief, maar
hij komt bij gelegenheid daar op te spreeken, toen hij voor zekere zonden, als voor
het onduldige klaagen jegens God in 't lijden, en voor de verachting der armen
gewaarschouwt, en daar bij ingescherpt had, dat het niet genoeg zij de wet te weeten,
maar men moest dezelve ook doen en houden. Het zou inderdaad een vreemde
manier zijn, om het misbruik of de verdraaijing van eene waare leere voor te komen,
wanneer men zich zoodanig uitdrukte, dat het den leezer moest toeschijnen, als
beweerde men juist het tegendeel van die leere welker valsche uitleggingen men
slechts wilde verwerpen. Wie dat oogmerk heeft, en niet vijandig wil schrijven,
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die zal zich wel wachten, van geene uitdrukkingen te verkiezen, welke den schijn
eener tegenzeggulijkheid opleveren; en de leere, welker misbruik hem slechts
mishaagt, bepaalen of naauwkeuriger verklaaren. Onze JACOBUS mag de oudere
of de jongere zijn, zoo zal hem wel geen leezer van de Handelingen der Apostelen,
zelfs geen Ongeloovige, zulk eene geheime vijandschap tegen PAULUS ten laste
leggen, dat bij zijne uitdrukkingen met opzet zoodanig zou ingericht hebben, als of
hij PAULUS leer veroordeele, wanneer hij voor derzelver misbruik waarschouwen, of
veel meer van eene geheel andere leere, welke onder de Jooden bekend was, wilde
spreeken.
Dan ik ga nog eenen stap verder. Ik kan mij niet voorstellen, dat JACOBUS zodanig
zou geschreeven hebben ingeval hij ooit den Brief aan de Romeinen geleezen of
PAULUS gewoone spreekwijze en tropus paediae gekend hadde. Hij zou denkelijk
wel dezelfde waarheden voorgedraagen, maarze met andere woorden gegeeven
hebben; bij dewelke hij niet den schijn hadde, van eene waarheid te ontkennen,
dewelke PAULUS als eene grondwaarheid voordraagt. Want men kan toch den schijn,
en den zeer grooten schijn, der tegenzeglijkheid, niet ontkennen, vermits, zoo veel
ik ten minsten weet, de vereenigende verklaaring, dewelke ik in 't voorgaande heb
voorgedraagen, zoo weinig door de uitleggeren is opgemerkt.’
Met opzicht tot het denkbeeld, dat JACOBUS het oog gehad zou hebben, op het
misbruik der Leere van PAULUS, in zijnen Brief aan de Romeinen, komt hier wyders
nog in aenmerking, of niet de Brief van JACOBUS vóór dien van PAULUS geschreven
zy? Indien dit bewyslyk ware, zou het algemene gevoelen geheel vervallen, en 't
zou dan van zelve spreken, dat JACOBUS dien Brief niet gelezen hebbe. De
Hoogleeraer zich, wat lager, in dit Werk, over dat Stuk uitlatende, beweert, dat de
gronden zeer zwak zyn, op welken men den schryftyd van den Brief van JACOBUS
in 't jaer 60 of 61 bepaelt, en dus ongeveer twee of drie jaren, na dat PAULUS, omtrent
het einde van 't 58ste jaer van CHRISTUS, zynen Brief aen de Romeinen schreef. Het
komt hem in tegendeel waerschynlyker voor, dat deze Brief vroeger geschreven zy,
en wel vroeger dan PAULUS onder de
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Heidenen uitgegaen is, aen zulke Gemeenten, die nog gene plichten der broederlyke
liefde, omtrent geloovig geworden Heidenen, hadden waer te nemen. ‘Hij mag, zegt
hij, van den ouderen of jongeren JACOBUS geschreeven zijn, zoo zet ik hem nochthans
voor Hand. XIII. en denkelijk ook nog voor het sterfjaar van den ouderen JACOBUS,
die naauwlijks tien jaar na CHRISTUS Hemelvaart, en dus, misschien in 't jaar 43 of
44, onthoofd is geworden.’
‘De eenigste twijfeling, vervolgt zijn Ed., dewelke ik mij zelven hier tegens maak,
is, of PAULUS dat gene wel zou geschreeven hebben, wat wij Rom. III en IV leezen,
wanneer de Brief van JACOBUS reeds destijds ware in 't licht geweest? en of hij niet
zou getracht hebben, door eenige uitdrukkingen, den schijn der tegenstrijdigheid
nog meer te vermijden? Dan ik denk ook, het zij mooglijk, dat dees Brief, die maar
aan gemeenten in Egijpten, Cijrenen, Sijrien en Cijprus gericht was, (want in deeze
gewesten was misschien het Christendom destijds verspreid,) te Romen niet bekend
was; waarom PAULUS minder oorzaak kon hebben, van te zeggen, dat hij eenen
Brief niet tegenspreeke, van welken de Romeinen niets wisten; voornaamelijk vermits
toch op 't einde bleek, dat hij niet van 't geloof in een éénigen God, maar van 't geloof
in CHRISTUS bloed, sprak.
Alle die genen, welke onzen Brief aan den ouderen JACOBUS toeschrijven, moeten
in de omstandigheden des tijds behalven dien met mij overeenstemmen; ik haal
gevolglijk niemand van hen met naame aan. Maar ik wil niet ongemerkt laaten, dat
BEDA, schoon hij onzen JACOBUS voor even denzelfden houde, van wien PAULUS
Gal. II spreekt, nochtans gelooft, de Brief zij kort na den dood van STEPHANUS aan
hun geschreeven, die van Jerusalem vertrokken, of, zoo als de Handelingen der
Apostelen C. VIII. 4. spreeken, verstrooid waren. Hij stelde dus de dagtekening van
den Brief insgelijks zeer vroeg. Men vindt de plaats, welke mij in haar geheele
verband te lang is om af te schrijven, in zijne Expositio super Epistolam Jacobi bij
C.I.I. in 't vijfde deel zijner werken pag. 673. (naar de uitgaave van Keulen.)
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Museum Haganum Historico-Philologico-Theologicum. Tomi IV.
p. 1.
et
Symbolae Litterariae Haganae. Cl. II. Fasc. II. Hagae, apud J.
Munnikhuizen et C. Plaat 1780. In octavo.
Ieder dezer Verzamelingen, welker onderscheiden inrichting reeds bekend is, behelst
weder een aental van Verhandelingen, die zeldzaem afzonderlyk te erlangen zyn,
en nieuwe medegedeelde stukken; gaende over leerzame onderwerpen, die den
oefengragen ter nadere overdenkinge aengeboden worden.
Met den aenvang van 't Museum word ons onder 't oog gebragt ene geleerde
naspooring van den Eerwaerden Biel, over het Hout uyt Libanon, tot den Tempelbouw
(*)
geschikt, volgens 1 Kon. V. 6-10 en 2 Chron. II. 8. De onzekerheid der vroegere
Oostersche benamingen van Planten en Gewassen, enz. baert, gelyk bekend is,
meermaels verschillende gedachten over onderwerpen van die natuur in de
Bybelbladen gemeld; en 't komt 'er niet zeer op aen, aen welke betekenis men zich
houde; dan 't is echter voor hun, die der Philologische Studien toegedaen zyn, niet
ongevallig te onderzoeken, wat men 'er waerschynlykst van moge bepalen. Volgens
het gene nu de Eerwaerde Biel, nopens dit Hout uit Libanon, bybrengt, ziet men ten
minste, dat 'er vry goede reden zyn, om te beweren, dat  םױראCederen, םישׂורכ
Cypressen, en  םימונלאPynboomen aenduiden. Het navorschen hiervan strekt in
deze verhandelinge, ter ophelderinge van deze en gene byzonderheden en
spreekwyzen der gewyde en ongewyde Schryveren, tot dit soort van Boomen
betrekkelyk. - Hieraen volgen Opmerkingen van den Hoogleeraer Hagenbuchius,
wegens de lofspraek der Bereers, als edeler dan die van Thessalonica, Hand. XVII.
II: welk getuigenis hier zeer onderscheiden oor-

(*)

Deze Exercitatio BILII de lignis ex Libano Hierosolymitanum aedificandum petitis, word ook
afzonderlyk uitgegeven, ten gevalle van hun, die 's Mans hooggeschatten Thesaurus
Philologicus bezitten.
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deel- en taelkundig ontvouwd word. Aen 't hoofd van dit geschrift ontmoet men in
de Inleiding ene opheldering der benaminge Hugenooten, die men 'er niet gezogt
zou hebben, waerom wy 'er een kort verslag van zullen mededeelen.
Ene zeldzame afleiding van 't woord Hugenooten ᾽απὸ τῶν ἐυγενῶν, als waren
ze, even gelyk de Bereers, ἐυγενέστεϱοι edeler dan anderen, of wel als waren ze
dus genoemd, om dat ze het edele Huis van Bourbon voorstonden, doet den
Hoogleeraer enigzins uitweiden over den oorsprong dezer benaminge. - Het geen
(*)
hy deswegens uit Hafnerus bybrengt, komt in dit geval vry voldoende voor . Deze
naemlyk maekt gewag van een Fransch Geschrift ener Geestlyke Dame te Geneve;
welke in dat Geschrift, op het jaer 1530, van deze party sprekende, zegt, men noemt
dezelve Eugenot, c'est a dire en Francois Bon Allié, zo veel als Goede Bondgenoot.
Uit dit gezegde leid Hafnerus af, dat de Savoyaerden, het Hoogduitsche Eydtgenosz,
in 't Nederduitsch Eedgenoot niet wel kunnende uitspreken, in stede van Eydt, Eu,
en in plaets van Genosz, Genot, gezegd hebben; waerdoor dan Eydtgenosz in
hunne spraek verbasterd zy tot Eugenot. De reden, vervolgt hy, waerom die van
Geneve Eydtgenosz genaemd werden, zal geweest zyn, om dat ze diestyds
verbonden waren met de Eydtgenoszische Staten van Bern en Freyburg. Van hier
is 't ook, dat deze Dame wat lager, op het jaer 1532, van deze verbintenis
gewagende, zegt, dat die van Geneve beslooten, zich te houden aen hunne alliance
Eugenote, dat zeggen wil aen die verbintenisse, welke zy als Eedgenooten
aengegaen hadden. Gemerkt nu Calvinus meerendeels te Geneve zyn onderwys
gegeven heeft, en zyne Leerlingen van daer in Frankryk gekomen zyn, terwyl ook
de Lyonsche Kooplieden dikwerf door Genevetoogen; zo is 'er geen rede om te
twyfelen, of de benaming Hugenot is oorspronglyk uit het Hoogduitsche woord
Eydtgenosz; 't welk de Franschen in den aenvang niet verstaen, of niet behoorlyk
gade geslagen zullen hebben.

(*)

FR. HAFNERUS in Theatro Salodurensi, germanice edito a. 1666. T.I. p. 451, 452.
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- De Hoogleeraer Hagenbuchius beweert, in gevolge hiervan, niet oneigen, dat
Calvinisten, Geneefsche en Hugenooten gelykluidende benamingen zyn, ter
aenduidinge van hun die het met de Zwitschersche Eed, of Bondgenooten hielden,
waer onder ook die van Geneve waren, welken de gevoelens van den Geneefschen
Leeraer Calvinus omhelsden. En overeenkomstig hier mede noemde men, gelyk
hy vervolgt, de aenhangers van den Zurichsen Leeraer Zuinglius met de benamingen
van Zuinglianen, Zurichschen en Sacramentarii, dat, zynes oordeels, dan het zelfde
zegt als Hugenooten; ter aenduidinge van dezulken, die zich, door een algemenen
Eydt of Sacrament als Eed- of Bondgenooten, met de Zwitschersche Verbintenisse
vereenigd hadden, of aen dezelve toegedaen waren.
Wyders behelst dit Museum, buiten een Geschrift, dat de in later tyd beroemde
Spanheim in zyne jeugd opgesteld heeft, ter verdeediginge van de oudheid der
Hebreeuwsche Sprake, boven andere Talen, nog een beknopt verslag van de
onderscheiden gedrukte Boheemsche uitgaven der Bybelschriften. Dit Stukje,
vervaerdigd door den Eerwaerden Elsnerus, dient ter vervullinge van de gebreklyke
meldingen, die 'er tot nog in de Letterkundige Historie van gemaekt zyn. Buiten het
geen de latere dagen betreft, leeren wy, onder anderen hier uit, dat de Boheemsche
Broeders, op het uitvinden der Boekdrukkunste, mede al vroeg de hand aen 't werk
geslagen hebben, om de tot dien tyd geschreven gewyde Bladen, door de drukpers,
algemener te maken. Le Long had dit, op het voetspoor van anderen, gebragt tot
het jaer 1506, houdende de Boheemsche uitgave te Venetie, in dat jaer, voor de
eerste. Dan latere onderzoekingen hebben getoond, dat deze Venetiaensche reeds
de derde was; als zynde zulks voor de eerstemael geschied, te Praeg in 't jaer 1488;
en vervolgens ten tweede mael in 't jaer 1489, in civitate Cutnae horae, [vermoedelyk
het tegenwoordige Cuttenberg in de Czaslauwer kreits.]
Betreffende voorts de tweede verzameling, of de Symbolae Litterariae, hierin
komen ons eerstelyk voor: Bedenkingen van den Eerwaerden Rutz, over de
gewoonlyk aengenomen Wysgeerige bepaling van een Beeld in 't gemeen. Veelal
houd men zich aen de volgende bepa-
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ling. Het beeld ener zake is iets, dat aen die zaek gelyk is, en met dat oogmerk
voortgebragt is, op dat het aen dezelve gelyk zoude zyn: of, met andere woorden,
die eenter in de zaek op het zelfde uitkomen: Een beeld is een wezen, dat aen een
ander wezen gelyk is, en tot dat einde gemaekt is, op dat hetzelve het andere wezen
zoude vertoenen. Dan deze bepaling voldoet zyn Eerwaerden niet; waerom hy zich
bevlytigt, om te toonen, dat dezelve geenzins volledig, rechtmatig noch gegrond is;
en verder te doen zien, wat men in acht hebbe te nemen, om ene juiste bepaling
van een Beeld in 't gemeen te geven. Langs dezen weg komt hy eindelyk tot ene
bepaling, welke, volgens zyn inzien, den keurigsten redenkundigen toets kan uitstaen;
welke aldus luid. Een beeld is een wezen, dat gelyk is aen een ander wezen, met
opzicht tot deszelfs onderscheidende kentekens, die, wel voornaemlyk volstrekt en
op zichzelve, mitsgaders op ene andere onderscheidende wyze, aen 't zelve
oorspronglyk eigen zyn; en 't welk ten dien einde gemaekt is, op dat een verstandig
wezen zich, door middel van hetzelve, een rechtmatig denkbeeld kunne vormen,
van het wezen, dat die kentekens oorspronglyk bezit. Uit den aenvang en 't verdere
beloop van dit Geschrift kunnen wy vermoedelyk afnemen, dat de Eerwaerde Rutz
het zelve opgesteld heeft, als ene soort van voorbereiding tot ene Verhandeling
over den Mensch als het Beeld van God, ter ophelderinge van het voorstel van
Mozes, dat God den mensch naer zyn beeld en gelykenis gemaekt heeft, Gen. I.
26, 27; van waer hy den naem voert van Gods Beeld, 1 Cor XI. 7. Het gebreklyke
der bepalinge van een Beeld in 't gemeen heeft, zo 't hem voorkomt, het zyne
toegebragt tot de verschillende Godgeleerde gedachten over dit Stuk, en hy schynt
zich enigermate te vleien, met het denkbeeld, dat zyne voorgestelde bepaling min
of meer geschikt kan zyn, om den weg te banen, tot vereffening van dit Godgeleerd
verschil. Of dit van enig verder gevolg zal zyn dan niet is onzeker; maer 't zal, zo 't
ons voorstaet, terwyl wy 's Mans redenkundige bepaling ten volle goedkeuren, 'er
grootlyks op aenkomen, om duchtig te bewyzen, dat Mozes zo bepaeld redenkundig
de woorden Beeld en Gelykenis gebruikt heeft. De vraeg is in dit verschil niet, ‘in
welken zin de Mensch Gods Beeld genaemd kan worden;’ dit kan, in een gezonden
zin, op velerleie wyzen geschieden;
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maer de vraeg is bepaeldlyk, in welken zin zegt Mozes, dat God den mensch naer
zyn beeld en gelykenis gemaekt heeft? Men heeft hier, als men 't Stuk onpartydig
beschouwt, zo veel wy zien, niet zo zeer een Dogmatiek of Leerstellig als wel een
Exegetisch of Uitlegkundig verschil; waerin des Schryvers gewoone denkwyze en
styl bovenal in aenmerking komen.
Nevens dit weluitgevoerde Redenkundige Geschrift levert men ons hier nog, ene
achtervolgende verklaring van den XXXVIsten Psalm, door den Eerwaerden
Medhurst, mitsgaders van Bileams Godspraken, bepaeldlyk de derde Godspraek,
Num. XXIV. 3-9, door den Eerwaerden Swaving. Hunne Eerwaerden, hierin op
denzelfden voet voortgaende, als zy deze hunne opheldering dier Bybelstukken
aengevangen hebben, verleenen ons verscheiden oordeel, en taelkundige
aenmerkingen, die men met genoegen nagaet, en welken duidelyke blyken van der
Schryveren oplettende beoefeningen van dezen tak der Geleerdheid onder 't oog
der Lezeren brengen. Voorts komen hier by nog twee Brieven van den geachten
Alberti aen den beroemden Biel, in den jare 1738; waeruit men kan afnemen, dat
deze twee Geleerde Mannen ten hoogste met elkanderen ingenomen waren: als
mede een van den vermaerden Andala aen de Schryvers der Acta Lipsiensia, in
den jare 1715, wegens ene verkeerde voorstellinge zyner Leere, door hen op het
Papier gebragt. En eindelyk ten slot enig Letternieuws, met hier en daer bygevoegde
beknopte oordeelkundige aenmerkingen, van den geleerden Uitgever dezer
Verzamelingen, den Eerwaerden Barkey; die door zyn aenhoudende vlyt, met het
uitgeven van zodanige Stukken, de Lief hebbers van oefening aen zich verpligt
maekt.
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Specimina Philologica Critica, seu Nova Versio Cap. I. et II.
Vaticiniorum Jesaiae. Harderovici Gelrorum. Excudit J. Mooien.
Absq. Praef. 64 pp. in quarto f.m.
Het inzien van de nieuwe vertaling der Godspraken van den Propheet Jesaia, door
den Hoogeerwaerden Lowth, met nevensgaende aenmerkingen, in 't Engelsch
uitgegeven, die de Liefhebbers van Bybeloefening met ene algemene gretigheid
ontvangen hebben, heeft den Harderwykschen Hooglceraer Scheidius bewoogen,
om met den Eerwaerden Zutphenschen Leeraer van der Bank te overwegen, of het
niet raedzaem zoude zyn, ene Latynsche uitgave van dat Werk te ondernemen, en
dezelve, met enige verdere bygevoegde aenmerkingen, door de drukpers het licht
te doen zien. Dit nu heeft voorts aenleiding gegeven, tot het opstellen dezer
Academische Proeven, in welken de Hoogleeraer Scheidius, naer 't opgemelde
voorbeeld, enige stalen verleent van ene nieuwe vertolking der Godspraken van
Jesaïa, met bygevoegde aenmerkingen. 'Er is ons een drietal van dezelven ter hand
gekomen, gaende over de twee eerste Hoofdstukken dier Godspraken, welken door
de Heeren v. Kroon, Muller en Mahlstede, Studenten in de Godgeleerdheid, op
afzonderlyke tyden, ter nadere onderzoekinge, op de Harderwyksche Academie,
voorgesteld zyn. Ongetwyfeld zal de uitvoering den Liefhebberen welgevallen; en
zulks zal den Hoogleeraer, hoopen we, aenmoedigen, om zynen beoogden arbeid
voort te zetten.

Het Hooglied van Salomo, verklaard door J.B. Luderwald, Dr. der
H. Godgel. Hertogl. Bronswykschen Superintendent, en eersten
Leeraar te Vorsfelde. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met
aantekeningen verrykt. Te Franeker, by D. Romar, 1780. Behalven
het Voorberigt 196 bladz. in gr. octavo.
Zints enige jaren hebben verscheiden Uitlegkundigen zich meer dan voorheen
toegeleid, op de Verklaring van Salomo's Hooglied, om den letterlyken zin daervan
na

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

594
te spooren, en ten dien einde bovenal na te gaen, de gelegenheid by welke, en 't
oogmerk waermede, die Vorstlyke Dichter het zelve geschreven heeft. Dan tot nog
kan men niet zeggen, dat men 'er groote vorderingen, ten beteren verstande van
deszelfs geheele beloop, mede gemaekt hebbe. Ten aenzien van deze en gene
byzondere spreekwyzen op zichzelven, heeft men ons nu en dan meerder lichts
verschaft, door bepaelder het oog te vestigen op de gewoonten en spreekwyzen
der Oosterlingen, en met oplettendheid gebruik te maken van 't geen bekwame
Reizigers door 't Oosten deswegens aengetekend hebben. Maer als 't 'er nu op
aenkomt om den zin dezer spreekwyzen gezet over te brengen op het bedoelde in
dit Lied, naer 't oogmerk des Schryvers, verlenen ons de latere uitleggingen
genoegzaem geen licht, waerop men met enige gerustheid kan afgaen. Zo vele
Uitleggingen zo vele Vooronderstellingen, die, zelfs van de beste zyde beschouwd
zynde, niet hooger klimmen, dan tot het Problematique, of Stellingen, die Voor- en
Tegenspraek onderworpen zyn. In dit algemene lot der Schriften over dit onderwerp,
deelt ook deze Verklaring van den Eerwaerden Luderwald. Zyne vertolking van den
text, en letterkundige aenmerkingen of uitbreidingen, mitsgaders de door den Vertaler
daerbygevoegde aentekeningen, zyn gemeenlyk wel gepast; maer de
Vooronderstelling, op welke alles overgebragt word, is, naer ons inzien, verre van
overtuigelyk, of als van ene meerdere waerschynlykheid, dan die van anderen,
aengedrongen.
Volgens de gedachten van dezen Schryver heeft men dit uitnemend Dichtstuk te
beschouwen, als een Lied, waerin Salomo de Liefde van God jegens Israël, en van
Israël jegens God, onder ene doorloopende Allegorie of Gelykspreuk, ontleend van
de liefde in een kuischen Egt, opzingt. Salomo gevoelde zich hier toe opgewekt,
door de beschouwing van den uitnemenden gelukstaet zynes Volks, dat onder zyne
Regering op de luisterrykste wyze bloeide; waeruit hem ontegenzeggelyk bleek, dat
God zyne Regering, tot heil van zyn Volk, met zynen dierbaren zegen achtervolgde;
waerdoor die Vorst ook by uitstek deelde in de achting en genegenheid van zyn
Volk. Onder zodanig ene beschouwing dichtte Salomo, volgens onzen Uitlegger,
dit Lied, wel bepaeldlyk,
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om daarin voor te stellen de Liefde Gods jegens Israël, en Israëls jegens God, ook
in 't byzonder jegens eenen van God aan dit volk geschonken goeden Koning, met
byvoeging tevens van alles, wat de Israëliten van God ontvingen, en voor welke
natuurlyke zegeningen zy hem te roemen verschuldigd waren.’ - Naer deze
vooronderstelling gaet de inhoud van dit Dichtstuk grootlyks over den gelukstaet
van Israël, onder de regering van Salomo, en de grootheid der Godlyke gunste daer
in op te merken. Overeenkomstig hier mede is ook dit Geschrift van den Eerwaerden
Luderwald, ter ophelderinge van dit Lied geschreven, getyteld, als ‘ene
Geschiedkundige verklaaring van het zelve, uit de omstandigheden van het Volk
Israël, inzonderheid ten tijde van Salomo;’ het geen zyn Eerwaerde in 't gansche
beloop zeer nauwkeurig in acht genomen heeft. - Voor de verklaring zelve gaet ene
uitvoerige Inleiding, dienende byzonderlyk om zyne Vooronderstelling te wettigen;
doch dezelve behelst niets dat ons bepalend toeschynt, als eens toegestaen zynde,
dat hy betooge, dat zulk ene verklaring niet vreemd is van de denk- en dichtwyze
der Oosterlingen, ook hier en daer in de gewyde Schriften blykbaer, dan verleent
zulks nog geen genoegzamen grond om die verklaring zo bepaeldlyk op een geschrift
over te brengen; hiertoe worden, ten minste onzes achtens, byzondere kenmerken
in dat Geschrift vereischt, welken ons daertoe aenleiding geven; hoedanige
kenmerken zyn Eerwaerde in dezen niet bygebragt heeft, en wy tot nog nergens
kunnen bespeuren.

Verhandeling over de Rotkoortzen, welke in de voorige jaaren,
voornaamentlyk van 1770 tot 1774, zo wel te Land, als inzonderheid
op de uitgaande O.I.C. Scheepen, geregeerd hebben, enz. Door
Joan Ferdinand Ellerbeck, Opper-Chirurgyn in dienst der Ed. O.I.
Comp. Te Rotterdam, by J. Bronkhorst, 1780. in gr. 8vo. 176 bladz.
De Heer Ellerbeck levert ons, in deeze Verhandeling, eene zo volledige en
nauwkeurige beschryving van de Rotkoortzen, welke op de uitgaande O.I.C. Schee-
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pen geregeerd hebben, dat wy dezelve niet dan met het grootste genoegen geleezen
hebben. Alles wat de Autheur over den oorsprong, voortgang en waare gesteldheid
deezer ziekte zegt, en de Geneeswyze, welke hy in 't werk stelt, bewyst ten klaarsten,
dat hy een Man is, die niet alleen met de beste Schryvers, van vroegere en laatere
tyden, bekend is; maar die ook daarenboven zelfs in staat is, om, zonder vooroordeel,
den loop der ziekte tot in haare kleinste afwykinge, gade te slaan.
Wy zullen, zo veel ons bestek toelaat, kortelyk den inhoud, en de wyze, op welke
de Schryver dit Onderwerp behandelt, mededeelen. De Verhandeling zelve is in agt
byzondere Waarneemingen afgedeeld. In de eerste deelt hy ons zyne gedagten
mede, over de oorzaaken der Rotziekten, die hy voornaamentlyk aan eene
algemeene schaarsheid van levensmiddelen toeschryft. De reden, en de ondervinding
van alle tyden, hebben ons geleerd, dat niet alleen de verschillende climaten, en
afwisselende jaargetyden, maar ook de geduurige verandering van het weêr, de
lugt, en de winden, bestendige veranderingen, in den loop en de gesteldheid der
Epidemische Ziekten, voortbrengen. Ingevolge deezer grondstelling, geeft ook de
Schryver, voor en aleer hy tot de beschouwing van de Kentekens, Aart en Toevallen
deezer Ziekte overgaat, een korte schets van de streek der winden, de veranderingen
der lugt en het wêder, zo als hy dezeive op het O.I.C. Schip 't Huis-Om, in den jaare
1773, heeft waargenoomen.
In de Beschryving van de Kentekens, Gesteldheid en Toevallen der Ziekte, heeft
ons de Schryver, zo wel wegens zyne kortheid en duidelykheid, als ook wegens
zyne nauwkeurigheid, ongemeen bevallen. Naa dat hy in de derde, vierde en vyfde
Waarneeming, de verschillende graden deezer Ziekte, opgegeeven, en ten klaarste
aangetoond heeft, hoe, geduurende zyne reize, de bestendige afwisseling der
lugtstreek en het weder eenen onmiddelyken invloed op den aart der Ziekte, en
derzelver meerder of minder kwaadaartigheid, gehad heeft; zo gaat hy, in de zesde
Waarneeming, over tot de Beschryving van den loop der Ziekte en derzelver
verandering, in de Haven van Falmouth. Verders, by het passeeren der Linie, tot
aan de Kaap de Goede Hoop. In de zeven-
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de waarneeming geeft de Schryver een verslag, van de Geneeswyze deezer Ziekte,
die kortelyk daarin bestaat, om door Braakmiddelen en zagte Buikzuiveringen, de
bedorven stoffen uit te dryven, en den verderen voortgang der Ziekte, door eene
zuivere lugt, en bederfweerende middelen, tegen te gaan. De Autheur dringt zeer
sterk, en met reden, op het schielyk gebruik der Braakmiddelen, en ievert zeer sterk
tegens de Practici, die, wyzer dan de natuur willende zyn, de Braakmiddelen
verbieden. Hy heeft waargenomen, dat het verzuim van spoedige zuiveringen,
zomwylen, onherstelbaare Buikloopen ten gevolgen had. Omtrent de febres putridae,
in Indiën, zegt de Heer Ellerbeck, bladz. 96., en wel die op Batavia grasseeren, ‘heb
ik opgemerkt, dat deeze verschrikkelyke kwaal niet anders week, als op eene
volkomene zuiverende uitloozing. Wanneer men dezelve spaarzaam in het werk
stelde, of wel geheel verzuimde, en de Patient niet door aandryvende werking, uit
zig zelven tot uitloozing, geraaken kon, dan bespeurde men dat zodanig een Patient,
in korten tyd, geel wierd, de Symptomata, en voornaamentlyk de anxietates
praecordiorum, namen toe; het Ligchaam zwol op met hevige pynen; de gangraena
en Sphacelus deeden de intestina aan; en in deeze omstandigheden heb ik de
Patrenten, na verloop van vier en twintig uuren, ook wel op den tweeden of derden
dag, naa den eersten aanval, ellendig den geest zien geeven; terwyl hun Ligchaam,
reeds, eer zy dood waren, eenen bedorvenen reuk van zig gaf.’ Onder die middelen,
welke den verderen voortgang der Ziekte tegenstand booden, roemt de Schryver
voornaamentlyk de Kina en de Campher. Veele onzer beroemdste Waarneemers
hebben ons het gebruik van de Campher in Rotziekten, als een sterk bederfweerend
middel, aangepreezen. Wy kunnen niet nalaaten, by deeze gelegenheid,
aantemerken, dat wy in gevallen van deezen aart, waar naamentlyk eene sterke
verrotting der vochten plaats had, de goede uitwerking van de Campher
waargenoomen hebben; dus het ons zeer aangenaam is, het nut van dit
Geneesmiddel, door nieuwe proefneemingen, bevestigd te zien.
Voor en aleer wy van deeze Verhandeling afstappen, zullen wy nog met weinige
woorden de gedachten van
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den Schryver, omtrent het aderlaaten, aan onze Leezers mededeelen.
‘Zo veel ons de ondervinding leert, (zegt hy bladz. III.) is het aderlaaten, in
zodanige Rotziekten niet nuttig noch dienstig, in welk gedeelte der weereld zulks
zyn mag; en in heete Landstreeken, gelyk in de Indiën, als ook op de Zee, onder
den Zonnekeerkring, is het zelve ten hoogsten nadeelig, en verzwakt de reeds
verslapte vaten nog meer. De krachten van de menschen, die zoodaanige
Landstreeken bewoonen, of van eenen ter Zeevaarenden verzoopen Matroos, en
van eenen, door een Zielverkooper uitgerusten Soldaat, vereischen bovendien het
hulpmiddel van aderlaaten zeer zelden, dewyl deeze Lieden weinig in het geval zyn,
om zig over overtolligheid van bloed te beklagen.’ Naa dat de Schryver, in de agtste
Waarneeming, eenige Behoedmiddels, tot zuivering der Lugt, aan de hand gegeeven
heeft, zo besluit hy zyne Verhandeling met een Betoog van de nuttigheid der Driedeks
boven de Tweedeks Schepen, en eene aanwyzing van verscheidene misbruiken in
de Schepen, benevens de middelen tot herstel derzelven.

Beschryving, door J.H.v. Swinden, Hoogleeraar in de Wysbegeerte
op 's Lands Hooge Schoole te Franeker, Lid van verscheide
Genootschappen, enz. van een Konststuk, verbeeldende een
volledig beweeglyk Hemels-Gestel, uitgedagt en vervaardigd, door
Eise Eisinga, Mede Raad in de Vroedschap der Stad Franeker. Te
Franeker by D.v.d. Sluis en D. Romar 1780. Behalven het Voorwerk
124 bladz. in gr. octavo.
Eise Eisinga, de vervaardiger van het bovengenoemde Kunststuk, tot wiens lof de
Hoogleeraar van Swinden deeze beschryving opgesteld heeft, ten einde den Man
naar verdienste meer bekend te doen zyn, wordt ons, ten aanzien van zyne
kundigheden, voor en onder het maaken van dit Hemels Gestel, indeezervoege
beschreeven. ‘Hy bezit alleen die kundigheden in de grondbeginzelen: der Wis- en
Sterrekunde, welke men zomtyds by de Liefhebbers dier Weetenschappen aantreft:
maar hy had nimmer eenige handleiding tot de
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beschouwende of werkdadige Werktuigkunde gehad; van niemant, hoe genaamd,
eenige hulp genooten, nimmer of Planetarium, of beschryving, of teekening van
Planetarium gezien, of boeken, over deeze stoffe handelende, geleezen.’ Desniettegenstaande heeft hy een zo kunstig beweeglyk Hemels-Gestel uitdagt,
berekend en vervaardigd, dat het ter verwonderinge strekke van allen, die het
beschouwen, en in staat zyn om over deszelfs kunstryken toestel te konnen
oordeelen. 's Mans verdiensten een deezen opzigte worden, door de beschryving,
die de Hoogleeraar 'er van geeft, in 't rechte daglicht gesteld; en tevens strekt dit
Geschrift, om den geenen, die het zelve aan 't huis van den Maaker bezien, eene
handleiding te verleenen, ter betere inagtneeminge van al het merkwaardige dat 'er
zig in opdoet; ten einde men de verwonderlyke kunst, die zig in alle deszelfs deelen,
en derzelver onderling verband, opdoet, te juister gade te slaan. Op de beschryving
alleen kan men niet nalaaten van zich te verwonderen over des Maakers natuurlyk
vermogen en aangewende vlyt: dit alleen is reeds genoeg, om eens ieders boezem
met hoogagting voor hem te vervullen, en de Liefhebbers hartlyk te doen wenschen,
dat een Man van die bekwaamheid verder aangemoedigd moge worden: en 't is
gereedlyk te bezeffen, dat zodanige aandoeningen, als 'er op het leezen van dit
Geschrift ontstaan, nog merkelyk moeten toeneemen, wanneer men 't Kunststuk
zelve beschouwt. - Laat 'er ons eenigermaate eene proeve van neemen, door onze
verbeeldingskragt te hulp te roepen, onder het nagaan der algemeene Schetze van
het geheele Kunststuk, by welker mededeeling, de Hoogleeraer ons het zelve, als
't ware, in des Kunstenaars wooning onder 't oog brengt.
‘Het Vertrek, zegt hy, waarin het Konststuk staat, en tot welk het als behoort, is
een langwerpig vierkant, dertien voeten breed en ongeveer zestien lang. De
schoorsteen is in 't midden van twee schuifraamen; en de zyde over de schoorsteên
is zeer netjes betimmerd, met eene bedstede in 't midden, en eene kas aan
weerskanten. De ruimte boven de deuren der kassen en de bedstede is met drie
paneelen voorzien; het middelste en grootste, dat boven de Bedstede is, word van
de twee anderen, door twee pylastertjes, gescheiden.
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De Kamer heeft eene dubbele zoldering; de eere, die op de Balken ligt, en in de
Kamer niet te zien is; de andere vyf a zes duimen van de Balken af, zo dat 'er zich
geen Balken in de Kamer vertoonen. Deeze zoldering is effen. Het eigenlyk gezegd
Planetarium is aan dezelve gehecht, en het raderwerk in de gemelde ruimte, van
vyf of zes duimen, verborgen. Zie hier hoe zich alles vertoont, wanneer men voor
de schoorsteen, of in 't midden der kamer, staat.
De Oogen naar boven slaande, ziet men een Planeetgestel, op 't welk alle de
Planeeten, zich rondsom de Zon, in derzelver waare tyden en betrekkelyke afstanden,
beweegende, vertoond worden, en boven dien de Maan, die in ééne maand, zo wel
om haaren As, als om de Aarde draait, en teffens met de Aarde in één jaar om de
Zon gevoerd word. De Planeeten zyn alle Bollen, van welke de halve oppervlakte
verguld is, welke vergulde zyde naar de Zon gekeerd is. De styltjes, op welke die
Bollen gevestigd zyn, gaan door sleuven, in de zoldering cirkelswyze gesneeden.
Saturnus beweegt in eenen cirkel van tien voeten middellyn. Deeze Cirkel word
door eenen anderen omringd, op welken een Wyzer de schynbaare plaats en
beweeging der Zon, mitsgaders de Teekenen, Maanden en Dagen aanwyst.
Verder naar de Bedstede treft men op dezelfde zoldering drie Cirkels aan. Op
den rand van den middelsten, die twee voeten in middellyn beslaat, zyn de naamen
der zeven dagen van de Week geteekend, en ieder dag is in vier- en twintig uuren
zeer zigtbaar verdeeld. Een Wyzer, die in zeven dagen eens rond draait, wyst iederen
dag en ieder uur deszelven aan. In de ruimte tusschen den rand en 't middelpunt is
eene sleuf, in welke men het jaargetal ziet. Dit getal blyft een geheel Jaar staan, en
verandert 's nagts van den 31 December op den eersten January daar aan
volgenden; zo dat men met het begin des jaars een nieuw getal aantreft.
Aan de regterhand van deezen Cirkel is 'er een, waarop de plaats van den
klimmenden Knoop der Maan aangeweezen word, en aan de linkerhand een ander,
die tot aanwyzing van het Verste-punt der Maan dient.
Boven de Bedstede, in het middelste paneel, treft men een schoon Planisphaerium
of Hemelsplein aan, door
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eene Horizont of Gezichteinder van 18 duimen omringd. De rand der Horizont is in
uuren verdeeld. Op het Hemelsplein zyn de voornaamste Sterren geteekend, en
ook eene in Teekenen verdeelde Ecliptica, op welke zich een Zonnetje beweegt.
Het Hemelsplein doet dagelyks met de Zon ééne omwenteling, en de Zon doorloopt
bovendien de Ecliptica in één Jaar. Men ziet derhalven op ieder oogenblik des daags
de plaats der Zon in den Hemel, en 's morgens en 's avonds de plaats, en het uur,
van haaren Op- en Ondergang. Ook word men de standplaatsen, den Op. en
Ondergang der voornaamste Sterren, die te Franeker gezien kunnen worden, alle
oogenblikken des daags en des nagts, gewaar. Om de Sterren te gemaklyker in
den Hemel, 't zy door haare regte opklimmingen, 't zy door haare afstanden van de
agt voornaamste streeken van 't Compas, te kunnen vinden, na dat men ze op het
Hemelsplein gezogt heeft, gaan en naar de Horizont, uit het Middelpunt van het
Hemelsplein, eenige regte Uurlynen; en uit het Toppunt eenige kromme Lynen, die
de gemelde streeken verbeelden; zynde alleen de Meridiaan, zo als het behoort,
regt.
Op het zelfde Paneel, naast het Hemelsplein, is, aan ieder kant, een klein
Cirkelstuk; dat aan de linkerhand wyst het uur van Zons opgang, het ander dat van
Zons ondergang aan; behalven dat beide deeze uuren op het oogenblik, dat de Zon
inderdaad op- of ondergaat, door de nagebootste Zon op de Horizont van het
Hemelsplein aangeweezen worden.
Op de twee pylasters, die het middelste paneel van de twee anderen afscheiden,
zyn vier kleine wyzers, twee op ieder Pylaster. De bovenste aan de regterhand wyst
den afstand der Maan van haaren klimmenden knoop aan; de onderste den afstand
der Maan van Aries, of haare lengte langs de Ecliptica gereekend; de bovenste
wyzer aan de linkerhand toont aan, hoe ver de Maan van haar Verste punt van de
Aarde af is; en de onderste dient ter aanwyzing van den afstand der Maan van de
Zon, waaruit haar ouderdom, en haare Phases of Licht-Gestaltens kennelyk zyn.
Eindelyk is 'er op ieder der zyd-paneelen, boven de Kassen, een wyzer: die aan
de linkerhand wyst aan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

602
het uur van den Opgang, en de ander dat van de Ondergang der Maan.’
Deeze uiterlyke vertooning, en verscheidenheid van beweeging is reeds op zich
zelve der verwonderinge waardig. Dan het kunstvermogen des Maakers vertoont
zig nog duidelyker als men nagaat op hoedanig eene wyze hy dit alles in beweeging
gebragt heeft, zo dat het in eene bestendig regelmaatige beweeging blyve. Alle
deeze beweegingen naamlyk, die in en op haaren behoorelyken tyd geschieden,
worden veroorzaakt, door één Uurwerk, dat eens 's weeks opgewonden wordt, en
uit slegts vier raderen bestaat. Dit brengt al het overige in beweeging; waar toe
ongeveer honderd Raderen of Rondzels of Ringen behooren, die te zamen ruim vyf
duizend negenhonderd Tanden bedraagen. Het gansche zamenstel deezer
beweeginge is beslooten in de ruimte, die 'er boven, tusschen de Bedstede en
Kassen, Pylasters en Balken is; 't welk den Kunstenaar, die zyn toestel naar zyn
vertrek moest schikken, niet weinig belemmerd moet hebben; dat hy egter gelukkig
te boven gekomen is. Voorts vallen 'er omtrent deeze beweeging, gelyk de
Hoogleeraar ons verder doet opmerken, nog twee dingen gade te staan.
‘1. Hoewel alle de deelen van dit Kunststuk, zodanig onderling en met het Uurwerk
verbonden zyn, dat zy alle te zaamen hunne beweegingen volbrengen, kan egter
ieder Stuk gemakkelyk weggenomen worden, zonder dat de beweeging der overigen
gestoord worde: 't welk noodzaakelyk is, om alle wanorde voor te komen, wanneer
'er, in 't vervolg van tyd, aan het een of ander stuk iets mogt koomen te ontbreeken;
en te beletten dat alles, om het gebrek van één stuk, zoude behoeven stil te staan.
2. Hoewel het geheel Werktuig zyne beweeging van een Uurwerk ontvangt, kan
het 'er echter zeer gemakkelyk van afgezonderd, en door een ander middel in
beweeging gebragt worden. Ten dien einde laat men het rad, dat de beweeging van
't Uurwerk ontvangt, en aan alle de overige raderen mededeelt, door het wegneemen
van een paar wiggetjes zakken. Dan staan alle de beweegingen, behalven die van
het Uurwerk, stil. Vervolgens word een As, die aan 't eene eind een Schyf, daar een
touw omloopt, en aan 't andere eene Schroef
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zonder eind, draagt, door het losmaaken van een schroefje, neêrgelaaten; de draad
van de Schroef zonder eind vat als dan de koperen takken van een rad, 't welk met
alle de overigen verbonden is. Dit touw loopt beneeden in de Bedstede over eene
schyf, welke in eene der Kassen, door eene kruk, bewoogen word. Wanneer men
dan de kruk omdraait, word het geheel Werktuig met de hand, even als te vooren
door het Uurwerk, bewoogen. Deeze afzonderlyke beweeging is om twee redenen
zeer dienstig. Voor eerst, om, 't zy aan liefhebbers, 't zy aan leerlingen, indien men
het Werktuig tot onderwys, daar het zeer toe geschikt is, wilde gebruiken, alle de
verschynzels, die door de beweeging van het Uurwerk niet dan na verloop van veele
Jaaren kunnen plaats hebben, in een zeer korten tyd aan te toonen. Ten anderen,
om, door dit middel, den toestand, die in voorige tyden reeds plaats gehad heeft,
of in volgende jaaren plaats staat te hebben, na te gaan.’
Buiten deeze Algemeene Schets geeft de Hoogleeraar v. Swinden nog eene
afzonderlyke beschryving van de byzondere deelen van dit Kunststuk, met
nevensgaande aanmerkingen over dezelven, die de voortreffelykheid van dit
Kunststuk in een volkomen daglicht stellen; en toonen dat de Hoogleeraar zig niet
ten onregte bevlytigd heeft, om het zelve, tot eer van zynen Stadgenoot, algemeener
bekend te maaken.

Genees- Natuur- en Huishoudkundig Kabinet, uitgegeeven door
J. Voegen van Engelen, M.D. Lid van het Provintiaal Utrechts
Genootschap van Konsten en Weetenschappen. Eerste Deel. Te
Leiden, by J.v. Tiffelen en B. Onnekink. In groot octavo.
Onder deezen Tytel heeft de Heer Voegen van Engelen in den jaare 1779
aangevangen, een Tydschrift uit te geeven, dat ook nog heden met eene algemeene
goedkeuring agtervolgd wordt. De afzonderlyke stukjes voor 't jaar 1779, als tot een
eerste Deel, by een vergaderd, met de daartoe vereischte Registers, leveren eene
groote verscheidenheid van leerzaame Verhandelingen en Berigten, die in het
Genees- Natuur- en Huishoudkundige
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haare weezenlyke nuttigheid hebben. Het Werk is, naar de algemeene inrigting,
vierledig. In de eerste plaatze behelst het ontvouwingen van, en bedenkingen over,
allerleie soorten van onderwerpen, die tot de opgemelde Weetenschappen behooren;
met nevensgaande ingekomen berigten en aanmerkingen over zommigen dier
stukken. Daaraan volgt eene verzameling van nieuwe uitvindingen, ontdekkingen,
verbeteringen en berigten, betrekkelyk tot verscheiden Konsten en Weete schappen;
benevens Natuur- en Geneeskundige byzonderheden; mitsgaders Prysvraagen en
Berigten der meeste in- en uitlandsche Maatschappyen, betreklyk tot GeneesNatuur- en Huishoudkunde; als mede Geboorten- en Sterflysten van eenige plaatzen,
zo binnen als buiten 's Lands. Hierby komen Meteorologische byzonderheden,
waarneemingen en aanmerkingen: en eindelyk eene Naamlyst van nieuw uitgekomen
in- en Uitlandsche Boeken, met betrekking tot de onderwerpen, die hier voornaamlyk
in aanmerking komen; van welker inhoud ook nu en dan, als het dienstig schynt,
een beknopt verslag gegeeven wordt. - Men mag deeze Verzameling over 't geheel
als nuttig aan nerken, en de Uitgeever verdient tot een verderen voortgang
aangemoedigd te worden; daar de byeengebragte Stukken met oordeel uitgekoozen,
en naar den eisch uitgevoerd zyn. Leezers van verschillenden sinaak, wier aandagt
maar eenigzins op Genees- Natuur- of Huishoudkunde valt, vinden hier eene
verscheidenheid, die zeer wel geschikt is, om hunnen leeslust te voldoen; en hen
tevens te noopen tot eene gezetter beoefening van Kunsten en Weetenschappen,
zo verre zy daartoe geschikt zyn, en hunne omstandigheden zulks gehengen.

Handleiding tot de Physionomiekunde. Eerste Deel Te Dordrecht
by A. Blussé en Zoon 1780. In groot octavo, 247 bladz.
Het lot veeler Kunsten en Weetenschappen, dat ze nu eens sterk beoefend, dan
weder naauwlyks gade geslaagen worden, en, na verloop van eenigen tyd herleeven,
is by uitstek het lot der Weetenschap, in dit Geschrift verhandeld, bekend onder de
Grieksche benaaming
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Physionomia. Men heet ze in 't Nederduitsch Gedaantekunde in 't algemeen, of in
een bepaalder zin Gelaatkunde, in welke laatste betrekking zy ook inzonderheid in
aanmerking komt. De groote zaak naamlyk is, het inwendige, het character van een
Mensch, uit zyn uitwendig voorkomen, af te leiden; en wel voornaamlyk, uit de
inrigting en de trekken van het Gelaat, iemands inwendige hoedanigheden te kennen.
In vroegere dagen was deeze Kunst in groote hoogagting; maar ze is in den laateren
tyd gemeenlyk niet zeer ter harte genomen; tot dat de Eerwaarde Lavater de hand
aan 't werk sloeg, om dezelve opzetlyk te behandelen, en ten sterkste aan te pryzen.
Zints dien tyd is veeler onderzoeklust opgewekt, 't zy om na te spooren wat men
van de gegrondheid en 't nut deezer Weetenschap hebbe te oordeelen; 't zy, de
gegrondheid en 't nut, (die zommigen betwisten,) vastgesteld zynde, om zig meer
bedreeven te maaken, in 't kennen en beoefenen der regelen, naar welken een
Physionomist, zal hy in zyne Kunst gelukkig slaagen, te werk moet gaan. En dit
heeft onder des een Voorstander der Physionomiekunde opgewekt, tot het schryven
eener Handleidinge, geschikt om den eenen en anderen, die lust en bekwaamheid
heeft, tot het onderzoeken en beoefenen deezer Weetenschap, behulpzaam te zyn.
De Opsteller deezer Handleidinge komt in dit Geschrift voor, als iemand die zig
daadlyk meester gemaakt heeft van 't onderwerp dat hy behandelt; en hy behandelt
het zelve op zulk eene manier, dat hy waardig zy om gehoord te worden; 't zy men
omtrent de Physionomie zelve gunstig of ongunstig denke. Men onderzoeke het
Stuk, en oordeele dan onpartydig, in hoe verre deeze Weetenschap al of niet te
beoefenen zy. - Zie hier de wyze, op welke onze Autheur zig voorstelt dit Stuk te
ontvouwen, en waaraan hy in de uitvoering zeer wel beantwoordt.
‘Men zal, zegt hij, in 't algemeen het phijsionomiesch gevoel der Leezeren, zo
veel mogelijk, langs vaste beginselen, en bevattelijke proefneemingen, zoeken te
verbeteren, te bepaalen en op te scherpen. Men houde zich verzekerd, dat de
Schrijver tegen zijne verbeelding met alle magt op zijn hoede is, en de kenzaaden
dier verlustigende weetenschap bedaard en alleromzigtigst voor zich en voor zijne
Leezers onderzoeken wil. En daar de Ge-
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laatkennis een dier weetenschappen is, die met ons meer of min gebooren worden;
maar die wij echter, zonder eene geduurige opmerkinge, zonder 't menschlijk
aangezicht aan alle zijden te betragten, om de toonen van al deszelfs trekken te
vatten, nimmer met eenig goed gevolg kunnen beoefenen; zo zullen wij daartoe
den Leezer gelegenheid zoeken te geeven, met hem verscheiden Gedaantens en
Pourtraiten in dit ons Werk voor te leggen, om ons over dezelve en over hunne
betekenis bezig te houden, en ons onderling te vermaaken, om langs dien weg het
phijsionomiesch Zintuig of gevoel, al doende, op te scherpen en te verbeteren. Dan
eens zullen wij deze beeldtenissen in welgelijkende copijen, zo zuiver mogelijk,
daarstellen; of anders hierendaar de copijen eenigermaate veranderen, alleen om
't beeld den Leezer onkenbaar te maaken. Dit doch zal enkel geschieden, om, door
het bekend maaken van 't oorsprongelijke, dikwijls geen stof te geeven tot
spotternijen, of tot nadeelige gevolgen voor 't geleverd beeld van den Persoon, door
wiens beeld wij enkel bedoelden den Leezer te onderrichten.
Gedaantekennis zal hier zijn de samenhang van al dat geen, vooral in 't menschlijk
aangezicht, te zien, waaruit het inwendige meer of min gekend kan worden.
Voornamelijk zal men zich op de trekken van 't gelaat toeleggen, zonder echter 't
overige, dat in den mensch phijsionomisch is, geheel voorbij te gaan. Op de strengste
wijze zal men de daadelijkheid van zulk eene weetenschap, waarbij men door het
uitwendige tot het inwendige besluit, zoeken te bewijzen: op 't onpartijdigste zal men
voorts alle de zwaarigheden, die de tegenstreevers dezer gedaantekennisse, of ons
eigen nadenken ons aan de hand hebben gegeeven, aan 't oog der Leezers
vertegenwoordigen. Den Leezer op 't beste standpunt te plaatsen, om zelve op
goede gronden dit geschil over die weetenschap te kunnen beslissen, en hem voorts
veilig te leeren, waar, en in hoe ver hij al, en in hoe ver hij niet gerechtigd zij, zich
daarvan in 't gemeene leven te bedienen, zullen beide zaaken zijn, die, zo wij 'er in
slaagen, den Wijsgeer en den Vriend van waarheid en menschen niet onverschillig
kunnen zijn.’
Naar deeze inrigting, volgt op de Inleiding, die verder een verslag van dit Geschrift
behelst, in de eerste
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plaats, eene ontvouwing van de Physionomie, zo in 't algemeen, als in derzelver
byzondere deelen, en daaraan hegt de Autheur eene overweeging van den Mensch,
zo als dezelve het voorwerp der Physionomie is, dat reeds ter aanpryzinge deezer
Weetenschap strekt. - Men zal ligtlyk hierop denken, laat de Physionomie, uit hoofde
van het edele voorwerp, voortreffelyk genoemd worden; het zy zo! maar is ze
gegrond? Hierover laat onze Schryver zig verder uit in een Hoofdstuk, geschikt, ten
bewyze van de Waarheid der Physionomie, welke hy aldus omschryft. ‘De
overeenstemming, die 'er tusschen al 't inwendig en het uitwendig voorkomen van
den mensch gevonden wordt; en de mogelijkheid om deeze overeenstemming, dat
verband, in te zien, om dus uit 's menschen gedaante en weezenstrekken zijne
innerlijke vermogens en neigingen af te leiden, dit alles begrijp ik onder de waarheid
der Gelaatkunde.’ Raakende het tweede lid deezer omschryvinge, de mogelykheid,
zo dat het den menschen doenlyk zy hierin te slaagen, zulks, zegt hy, zal by andere
gelegenheden wel nader blyken; en hierom bepaalt hy zich, in dit Hoofdstuk,
byzonderlyk tot het eerste Lid, naamlyk, om te toonen, ‘dat de samenhang van al
het uitwendige in den mensch in verband staat met zijne inwendige geestgesteldheid.’
In de ontvouwinge hiervan begint hy met de mogelykheid, vervolgt hy met de
waarschynlykheid, en sluit ten laatste met de zekerheid der Gelaatkunde. Begeert
men dit gevoelen ondersteund te zien door Gezag, door Mannen van Naam, die
min of meer het zelve toegedaan geweest zyn; onze Autheur brengt dezelven, zo
van den vroegen als laater tyd te berde; waaronder, met betrekking tot de daadlyke
Gelaarkunde, het oordeel van een Haller, een Sulzer, en een Gellert by veelen nog
al opmerking zal verdienen. - Heeft men, desniettegenstaande, nog eenige
zwaarigheden tegen de Physionomie in te brengen; derzelver Voorstander bevlytigt
zig vervolgens om die bedenkelykheden, welken hem voorgekomen zyn, te
beantwoorden. Hy brengt ze, in 't hoofdzaaklyke, tot de vier volgende. (1.) De
Gelaatkunde is gantsch onzeker, en dus ten eenemaal ongegrond. (2.) Zy is ten
uiterste moeilyk, en dus niet te beoefenen. (3.) Zy is nutteloos, overtollig, en daarom
volstrekt onnoodig. (4.) De Ge-
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laatkunde eindelyk geeft, in de handen der menschen, noodzaaklyk aanleiding tot
talloos misbruik, en is zeker een bron van enkel onheil en verderf. - We zyn niet
vreemd van te denken, dat de laatste zwaarigheid veelen, bovenal, af keerig maakt
van deeze Weetenschap; zelfs dezulken, die 'er anders, onder de vereischte
bepaalingen, toe zouden overhellen; en zulks beweegt ons den Leezer hier onder
't oog te brengen, 't geen de Autheur, dien deeze bedenking ook meermaals moeite
gebaard heeft, des wegens aanmerkt. - De zwaarigheid stelt hy dus zeer wel in
haare kragt voor. ‘Men kan zich de beoefening der Gelaatkunde niet zonder liefdeloos
en zeer veel misbruik verbeelden. 't Zijn de beste menschen, die 'er doorgaans 't
meest door zullen verliezen. En de Physionomiekunde is altoos een rijke bron van
zeer veel onheil.’ Zyn antwoord hierop luidt aldus.
‘Het is zo! de Gelaatkunde wordt veelal misbruikt, en is maar al te dik wils een
losse grondslag voor liefdelooze en hatelijke vermoedens. Dan
a. Heeft zij dit niet met zeer veel andere kundigheden en voorrechten der
menschen gemeen? - Wat is 'er toch, hoe heilig, hoe rechtstreeks tot ons geluk
bestemd, 't geen wij bij de meeste menschen niet tot een snood en onverantwoordlijk
misbruik gebezigd zien? - Hoe weinig zijn wij in 't algemeen geschikt, om onze
verstandelijke vermogens op de beste wijze aantewenden? - Bij den mensch vinden
wij overal krachten; maar krachten - meestal misbruikt; meestal op eene verkeerde
wijze beoefend. Zal men 't des de Gelaatkunde niet moeten te goede houden, dat
zij zich zelden, zonder misbruik en liefdelooze verdenking, laat beoefenen? Of zal
men, in deze wetenschap alleen, van dien billijken stelregel afgaan; - nimmer kan
ons 't misbruik van 't recht gebruik eener zaake af houden.
b. Zo gij, door het ter zijde stellen van deze Wetenschap, al 't voorbarige, en al 't
liefdelooze in de beoordeeling van anderen zou kunnen verhinderen, dan zou uw
voorslag, om de Gelaatkunde in de vergetelheid te verbannen, de grootste opmerking
verdienen. Maar dit is immers gantsch ondoenlijk. De zucht, om elkander
onvoorzichtig te beoordeelen, is, met, en zonder, de Gelaatkunde, algemeen, en
gantsch natuurlijk. Men ver-
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oordeelt zijnen evenmensch door vooroordeel, eigenmin, drift, en zonder de minste
regels; of men is hun op eene verwarde wijze, en vaak zonder grond, op hun
voorkomen, geneegen. De weetniet in de Gelaatkunde is, zo hij een liefdeloos en
snood hart heeft, altoos de onbarmhartigste richter van zijne broederen. - En daar
dit oordeel over anderen onder de menschen zo volstrekt algemeen is, wat dunkt
u, Leezer! is 't dan niet veel beter de menschen in dezen, zo veel mogelijk, uit hunne
verwarring te redden; en hen in staat te stellen, om het aangezicht van hunnen
broeder, niet door vooroordeel, en door een onzeker gevoel, maar voorzichtig,
geregeld en op gronden te beoordeelen?
c. Natuurlijk zal hij in een verbasterd Menschdom zeer veel kwaad en snoodheid
bemerken. En het ongenoegen dieswegens is, zo gij wilt, voor den Gelaatkenner,
op zichzelve een stellig kwaad. Dan, juist dit kwaad is voor hem de kortste weg tot
zijn voordeel, en tot zijn waar geluk. - Immers dit zal zijn afgrijzen voor 't kwaade,
en zijne tederste achting voor het goede, zijn zedelijk gevoel, ongemerkt moeten
ontvlammen en bevorderen. Naar mate hij 't goede zeldzaam vindt, zal hij het te
sterker leeren hoogachten en beminnen. En zijn tegenzin tegen onovereenkomst
gewrongene of kwaadaartige trekken, zal hem natuurlijk verpligten, om zelfs bij den
boozen nog naar bewijzen van daar zijnde krachten, en naar goede gesteldheden
te vraagen. - Het waare schoone wordt altoos door den kenner het gemakkelijkst
onder de puinhoopen opgezogt, en met vreugde gevonden. “De menschen,” zegt
daarom zeker Wijsgeerig Schrijver, “zijn meer dwaas dan snood: door hen
naauwkeurig te onderzoeken zullen hunne kwaade hebbelijkheden niet meer
uitblinken dan hunne goede. Zo zij aan den eenen kant verliezen, zij zullen 'er aan
eene andere zijde door gewinnen. De grootste kenners zijn in alle gevallen de minst
strengste Rechters. - Zij, die de menschen best kennen, zullen hun hunne gebreken
't gemakkelijkst vergeeven. De Wijsgeerte, als de grondslag der Gelaatkunde, zal
hun leeren, om de onvolkomenheden door daar zijnde bevalligheden, en de
ondeugden door deugden, te vergoeden. - Deeze zal hun leeren, om van alles het
meeste voordeel te trekken; geenzins daarin gelegen, om zich
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gantsch van de zodanige te verwijderen, of 'er in allen geval enkel kwaad van te
vermoeden; maar om voordeel te doen met het goede, 't welk zij bezitten, zonder
zich vruchteloos over hunne kwaade zijde te vertoornen; terwijl men door voorzichtige
maatregels zich slechts hoeden zal, om geen voorwerp van hunne boosheid te
worden. - Men zegt, men zal 'er menschenschuuw door worden, wanneer men de
menschen zo naauwkeurig kent. Maar is 't dan een zo groot kwaad, dit tot een zeker
punt te zijn? - Niet iedereen, die wil, kan zulks. Wat het voorgeven aanbelangt, dat
men 't geslacht der menschen leert verachten, naar maate men het zelve kennen
leert. Dit, zo 't waar was, zou in de Gelaatkunde, die ons 't charakter der menschen
leert, niet meer kunnen gevonden worden, dan in de Geschiedkunde, welke ons
hunne bedrijven meldt. Zo de Geschiedenis ons snoode handelingen verhaalt, zij
bericht ons ook goede: - en zo men 't aan de Geschiedkunde nog nimmer heeft
voorgeworpen, dat zij nadeel toebrengt aan de menschen, die zij onderwijst; en
welke zij, al onderwijzende, vormt; met wat grond zou men dit dan aan de
Gelaatkunde kunnen verwijten, die nog veel zekerder is; gemerkt zij ons de
menschen op zich zelven doet zien, en onaf hankelijk van alles, wat hen omringt,
en hen dikwils tot weinig eer verstrekt.”
d. 't Is daarenboven ten eenemaal ongegrond, dat men de menschheid al
phijsionomizeerende zou leeren verachten. Klaarblijkelijk heeft de Gelaatkenner
aan alle zijden de sterkste aanleiding, om de voortreffelijke waarde der menschheid
te bevroeden. Of zal men, ontelbaar veel schoonheid en overeenstemming in 't
slechtst Gelaat nog kunnen gewaar worden; en dat, zonder de menschheid te leeren
hoogachten? - Iets, dat, naar 't eenstemmig getuigenis der Zedeleeraaren, altoos
een rijke bron is van zeer veel deugd en voortreffelijkheid’.
Onze Autheur tot dus ver de Gelaatkunde in 't algemeen ontvouwd, derzelver
gegrondheid aangetoond, en de daar tegenopkomende bedenkingen beantwoord
hebbende, verledigt zig voorts nog in dit Deel, om den Leezer te onderrigten, nopens
de eigenlyke zitplaats, daar men het Physionomische te zoeken hebbe; waarop
men het oog vooral behoore te vestigen, of hoe men 't aangezigt gelaatkundig moete
beschouwen. En hier aan
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hegt hy eindelyk eene ontvouwing van de algemeene grondstellingen, geschikt, om
het aanleeren en beoefenen deezer Weetenschap eenigzins gemaklyker te maaken;
dan de ontvouwing hiervan gebragt hebbende, tot aan de stelregels, die zeker
voorkomen met zeker zielsgestel, of zekeren trek met zeker character verbinden,
oordeelt hy 't raadzaam de verdere voordragt hier van uit te stellen. - ‘Verscheiden
stukken, zegt hij, dienen 'er nog vooraf te gaan, eer mijn Leezer stukswijze tot die
bepaalende stelregels kan worden ingeleid. Onder veele anderen, de behandeling
der temperamenten, der evenredigheid en der bijzondere deelen in 't menschlijk
aangezicht. Onderwerpen, die wij, met andere, dus liefst voor een volgend Deel
zullen overlaaten.’
Wyders heeft de Schryver van dit Werk, overeenkomstig met het plan, dat wy by
den aanvang gemeld hebben, hier en daar, in zyne ontvouwingen, ingevlogten, een
aantal van verschillende Gedaanten en Pourtraitten; die hy den Leezer leert
beschouwen, door nevensgaande onderrigtingen van 't geen men daaromtrent op
te merken heeft. Gemeenlyk komen ze, behalven dit onderrigtende oogmerk, in, by
manier van eene uitspanning, om het drooge der Physionomische lessen, als 't
ware, eenigzins te vergoeden. Ze verlevendigen ook daadlyk de behandeling van
't onderwerp; te meer daar hy niet alleen verschillende gedaanten, die onderscheiden
gelaatkundige characters vertoonen, bybrengt; maar ook nu en dan des Leezers
oog vestigt op Pourtraitten, die men niet wel onverschillig kan beschouwen, als daar
zyn, die van Prins Willem den I, van Cornelis en Joan de Witt, van de Voltaire, van
de Zeeuwsche Gebroeders Naerebout en anderen.

Tableau de l'Histoire generale des Provinces Unies, par A.M.
Cerisier. Six Tomes. A Utrecht, chez B. Wild, a Londres, chez P.
Elmsly, &c.
Reeds in den jaare 1777 zagen de twee eerste Deelen van dit Tafereel der
algemeene Historie van de Vereenigde Nederlanden het licht; wy hebben 'er ook
diestyds eerlang eenig berigt van ge-
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geeven : zints heeft de Heer Cerisier zynen arbeid agtervolgd, en onlangs is ons
het zesd: Deel ter hand gekomen. Een samenloop van omstandigheden heeft
veroorzaakt, dat wy ongemerkt, zonder eenig opzet, van de verdere uitvoering
deezes Werks geene melding gemaakt hebben; 't welk wy ons eerst met de ontvangst
van het zesde Dee herinner en, en ons nu noopt om een algemeen verslag van de
inrigting deezes Tafereels, zo verre het nu openbaar ten toon gesteld is te leveren.
Van het oogmerk deezes Geschiedschryvers, en de nuttigheid van dit Werk
hebben wy in het bovenaangehaalde berigt genoeg gezegd, om een ieder min of
meer te doen begrypen, dat deeze nieuwe bearbeiding der geschiedenissen van
ons Vaderland haare weezenlyke waarde heeft; en met regt de opmerking vordert
van allen dezulken die zig op deeze edele oefening toeleggen. Het gunstige
denkbeeld, dat wy 'er ons, op het doorbladeren der twee eerste Deelen, van gevormd
hebben, is op het nagaan der volgenden, niet verzwakt maar eer versterkt: te meer,
daar we zagen, dat de geschiedkundige Cerisier zig bestendig bevlytigt, om alles
met een welwikkend oordeel na te gaan, en onpartydig te boek te stellen: dat bovenal
in de laatere Deelen doorstraalt. - De twee eerste Deelen behelzen eene oor
seelkundige ontvouwing onzer oude Geschiedenissen, die zig, zedert de komst en
vestiging der Batavleren in deeze Gewesten, uitbreiden tot op de dagen van Keizer
Karel len V; en wel tot op dien tyd dat deeze Vorst, afstand doende van zyn geheele
Ryksbewind, het bestier deezer Landen, met goedvin den der Staaten, in de handen
van zynen Zoon Philippus overgave, in den jaare 1555. - Het derde Deel is bepaald
ter voordragte der geweldige overheerschinge van Philippus, en van den tegenstand
der Staaten, onder de heldhaftige poogingen van Prins Willem; die dezelven eerlang,
ten minste met betrekking tot onze Vereenigde Nederlanden, in zulke
omstandigheden bragt dat ze te Utrecht de grondslagen tot een nieuw Gemeenebest
konden leggen; 't welk de afzweering van Koning Philippus ten gevolge had; en
waarop Prins Willem tot de Graaflyke waardigheid verheven zou zyn geworden, zo
niet een verraaderlyke aanslag hem het leeven had doen verliezen in den jaare
1584. - Op de beschouwing van dit tydperk, met welks afloopen ons Vereenigd
Gemeenebest zyn aanvang nam, laat onze Geschiedschryver in het vierde en vyfde
Deel, volgen, eene overweeging der lotgevallen van dit Gemeenebest, zedert dien
tyd tot op den dood van Prins Mauritz, welke in 't jaar 1625 voorviel. En verder schikt
hy het zesde Deel ter ontvouwinge der lotgevallen van onzen Staat, zints die dagen,
tot op de heimelyke en in laater tyd zo veel gerugts maakende, onderhandelingen
van onzen Staat met het Hof van Vrankryk, in de jaaren 1662

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letteroef. VII. D. bl. 170.
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en 1663, waar in de Raadspensionaris de Witt en de Graaf d'Estrades ter wederzyde
de voornaame hand hadden. - Ieder deezer Tydbestekken, welken de Heer Cerisier
telkens in kleiner tydperken verdeelt, behelst eene reeks van aanmerkelyke
voorvallen, die hy, naar maate van derzelver gewigt en invloed, beknopter of
breedvoeriger behandelt. Zulks verrigt hy, met eene oordeelkundige
aaneenschakeling, die juist geschikt is, om derzelver oorzaaken en gevolgen in een
helder licht te stellen; waartoe hy ook, wanneer de omstandigheden zulks vereischen,
zyn geschiedverhaal vergezeld doet gaan van gepaste aanmerkingen, die hy, zelfs
in netelige omstandigheden, met alle vrymoedigheid, doch steeds met eene
onberispelyke bescheidenheid, voordraagt. Wyders ontmoet men in dit Geschrift,
aan 't einde van leder Tydbestek, een kort verslag van de zeden en gewoonten der
Natie in die dagen, mitsgaders van 't geen den Burgerstaat betreft, als mede van
den toestand der Kunsten en Weetenschappen, benevens eene beknopte melding
van de beroemdste Mannen hier te Lande, en meer dergelyke byzonderheden, die
zig in 't Geschiedverhaal niet wel laaten invlegten. - Zyn Ed. heeft dit alles op zodanig
eene wyze uitgevoerd, dat de Lief hebbers onzer Vaderlandsche Geschiedenissen
tover reden hebben, om na de voltrekking van dit Tafereel te verlangen, 't welk de
Autheur zig voorgesteld heeft, tot op het midden der tegenwoordige Eeuwe te
brengen. - Zie hier intusschen, tot een byzonder staal, uit dit zesde Deel, het
hoofdzaaklyke van des Geschiedschryvers berigt, wegens de geheime
onderhandeling van den Raadpensionaris de Witt met den Graaf d'Estrades; welke
maar al te dikwerf in een verkeerd licht geplaatst is geworden.
Onze Geschiedschryver gemeld hebbende, hoe de Staat zig in den jaare 1662,
na de herstelling van Karel den II op den throon van Groot Brittanje, met de gevolgen
daarvan, en de nevensgaande onderhandelingen met het Fransche Hof, in
gevaarlyke omstandigheden bevond, daar men aan de eene zyde voor de
heerschzugtige oogmerken van Frankryk, en aan de andere zyde voor eene
Vredebreuk met Engeland te dugten had; geeft verder een verslag van t
voorgevaliene ter verydelinge van 't oogmerk van Frankryk, om zig meester van de
Spaansche Nederlanden te maaken.
De Graaf d'Estrades, door Koning Lodewyk den XIV, tegen het afloopen des jaars
1662, naar Holland gezonden, kwam hier bovenal, om te onderstaan hoe de
Vereenigde Provincien gezind waren; ten einde te verneemen, in hoe verre de
Koning staat op dezelven konde maaken, of dezelven had te wantrouwen, in gevalle
hy de Spaansche Nederlanden wilde vermeesteren. Maar de Witt, zyn oogmerk
doorgrondende, nam op zig het zelve te doen mislukken.
De Witt behoorde niet onder dat slag van Staatsmannen, die, sterk met hunne
begaafdheden ingenomen, in hunne onderhandelingen gemeenlyk iets, dat men
loos of doortrapt noemt, laaten
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doorstraalen, dat wantrouwen inboezemt. Hy bezat, gelyk de meeste Staatslieden
van het Noorden, het vermogen van de gesleepenste Staatkunde te verbergen,
onder het uitwendige vertoon van de oprechtheid en ongeveinsdheid zelve. Zo dra
hy met deezen nieuwen Afgezant in onderhandeling getreeden was, scheen hy
terstond de belangen van Vrankryk dermaate ter harte te neemen, en zo genegen
te zyn, om de inzigten van 't Fransche Hof te helpen bevorderen, dat d'Estrades het
grootste vertrouwen in hem stelde. Hy schreef zelfs aan zyne Maj, dat hy geen meer
hart voor den luister en de belangen zyner Maj. kon hebben, dan de Heer de Witt
betuigde te bezitten. Het Fransche Hof sloeg hier te ligter geloof aan, om dat het
zig altoos tot eene eer gerekend had, voor den besten vriend en zekersten
bondgenoot van het Gemeenebest door te gaan. Middelerwyl ziet men egter, uit de
geheime brieven van den Raadpensionaris, dat by, niet minder dan één der vuurigste
Patriotten, ten sterkste bedugt was, voor de uitbreiding, en de gevaarlyke
nabuurschap der Fransche magt.
D Estrades drong by de Staaten sterk aan op de guarantie van Duinkerken,
verklaarende, dat Frankryk het laatst geslooten Tractaat niet zoude ratificeeren, zo
lang dat Artikel 'er niet onder betrokken wierd. De Witt hadt zeer veel tegen deeze
guarantie; intusschen gaf hy nogtans te kennen, dat die zaak, zo 't alleen aan hem
stond, wel dra te vinden zou zyn; terwyl hy tevens behendig uitweidde, over de
ongerustheid van geheel Holland en Zeeland, wegens de aankoop dier Vestinge.
Hy hield dit stuk voorts sleep nde, om de uitwisseling der ratificatien te vertraagen.
Maar toen hy bemerkte, dat de Koning, van zyne zyde, 'er geen haast mede maakte,
uit vreeze van als dan ingewikkeld te zullen worden, in den oorlog, waarmede Karel
de II de Staaten dreigde, bewoog hy de Staaten, om de guarantie in te willigen; na
vooraf bedongen te hebben, dat Frankryk, van zyne zyde, hun de bezitting der
Landen van Overmaaze, en 't laatste Tractaat met Engeland, zoude guarandeeren.
- Hieraan hegt de Heer Cerisier eene melding van 't geen de Witt te Rotterdam
gedaan, en te Amsterdam ondernomen zou hebben, volgens het schryven van
d'Estrades, dat egter ten deele onzeker, en ten deele verdicht is; mitsgaders an 't
geen d'Estrades schryft, wegens den invloed, die hy zelf op veele aanzienlyke
persoonen, door omkooping, gehad zou hebben. Wat hier van zy, in die
wyduitgestrektheid, als 'er d'Estrades van schryft, 't is intusschen, gelyk onze Autheur
vervolgt, ten aanzien van de Witt opmerkelyk, dat alle die poogingen van d'Estrades,
volgens zyn eigen schryven, ydel waren op den Raadpensionaris, die alle zodanige
aanbiedingen van de hand wees; voorgeevende, dat hy t'over beloond was, door
des Konings betuiging van vertrouwen op hem, en vriendschap te hemwaards. Ook
bragt de Witt, die zeer wel bezefte, hoe gevaarlyke gevolgen zulke schandelyke
middelen met zig konden sleepen, te wege, dat de Eed tegen alle Corruptie
vernieuwd werd. Die
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groote Staatsman naamlyk was van oordeel, dat men zig, in een Gemeenebest,
zonder schande, kon verbinden aan de belangen eener vreemde Mogenheid, zo
lang dezelven niet tegen die van den Staat aanliepen; maar hy was tevens overtuigd,
dat het welweezen van den Staat luttel ter harte genomen wordt, door menschen,
die laag genoeg van ziel zyn, om de vryheid, welke zy niet waardig zyn te bezitten,
te verkoopen.
Onze Geschiedschtyver voorts gewag gemaakt hebbende van een en ander
voorstel van Vlaamsche Gedeputeerden, als mede van den Spaanschen
Ambassadeur, wegens de vereeniging van alle de Nederlanden, merkt daaromtrent
aan, dat het diestyds de zaak der Staaten niet was, zig in zulk eene onderhandeling
verder in te laaten; en dat het 'er toen meer op aankwam, om de oogmerken van
Lodewyk den XIV nog met meer zekerheid te doorgronden, en derzelver uitwerking
te doen verwylen. Ter bereikinge hiervan, gedroeg zig de Witt, om den Franschen
Koning te meer in te neemen, als bezate hy geene der vroegere
vooringenomenheden, tegen de uitbreiding der Fransche heerschappye. Deeze
voorbehoeding in 't werk gesteld hebbende, maakte hy behendig gebruik van den
Spaanschen voorslag, om langs dien weg de geheele uitgebreidheid der inzigten
van den Franschen Vorst te ontdekken. Hy sloog te gelyk aan d'Estrades voor, eene
verdeeling der Nederlanden, geschikt naar een vroeger ontwerp, in den jaare 1635
gemaakt. Het blykt, dat de Witt een gedeelte van den prooi voor den Staat wilde
behouden, ingevalle dat men denzelven niet kon beschermen, tegen de greetige
en magtige heerschzugt van het Fransche Hof. Maar dit Hof, dat gantschlyk geene
verdeeling bedoelde, bragt eenige belemmeringen hier tegen te berde. Lodewyk
de XIV, de grootste belangloosheid voorwendende, schreef: ik ben die gevaarlyke
Vriend niet, noch een Vorst van eene zo onmaatige heerschzugt, als myne Vyanden
my afmaalen: ik ben te wel bedeeld, om het verder uitbreiden myner heerschappye
te behoeven. Op deeze verklaaring vormde de Witt het ontwerp van een anderen
voorslag, volgens welken de Spaansche Nederlanden tot een Gemeenebest gemaakt
zouden worden, dat met de Staaten een Bondgenootschap zou aangaan, en door
Frankryk beschermd worden; na dat men 'er eenige plaatzen van afgenomen zou
hebben, die voor beide de contracteerende Hoven best gelegen waren. Dit ontwerp
geviel den Franschen wel; maar de Witt had de voorzigtigheid gehad, van deszelfs
uitvoering uit te stellen, tot op den dood van den Infant van Spanje, den eenigen
Zoon van Philippus den IV. Dit tydbestek kwam hun te lang, en zelfs te onzeker
voor. Zy toonden zo veel yvers te hebben, en zo ongeduldig te zyn, om een nieuw
Gemeenebest op te rigten, zelfs ten hunnen kosten, dat ze niet wagten konden, tot
den dood van een Vorst, die toen maar een kind was, en inderdaad nog omtrent
veertig jaaren leefde.
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Zy zouden wel gewild hebben, dat men de uitvoering vaststelde, op den dood van
den regeerenden Vorst, welke toen door eene kwynende ziekte uitteerde. Zy maakten
daarbenevens eenige veranderingen in het ontwerp, en toonden zig zeer afkeerig
van het zelve gewapender hand te voltrekken: 'er zyn, was des Konings taal, dingen
die goed zyn om gedaan, maar kwaad om op het papier gesteld te worden. De Witt,
door die voorgewende belangloosheid heen, de weezenlyke inzigten van 't ransche
Hof duidelyk ontdekt hebbende, zogt hetzelve verder in te wikkelen, om zig geheel
en al te ontmaskeren. Hy vroeg, waarop Frankryk zodanig een eisch, ten nadeele
van den Infant, grondde? Hy gaf zelfs te kennen, dat hy, voor en al eer zich aan
eenig ontwerp te houden, gaarne zou weeten, of de Koning van Frankryk eenig regt
op de Spaansche Nederlanden hadde, na den uitdruklyken afstand, zo als dezelve
getekend was by de Pirenneesche Vrede. D'Estrades maakte hierop geene
zwaarigheid van te zeggen, dat de Koningin van Frankryk, van 't eerste bed zynde,
'er meer regts op had, dan de Infant, die slegts van 't tweede bed was; dat een
staatkundige afstand het regt der natuure niet kon vernietigen; en dat dezelve, voor
't overige, niet gedaan was, dan onder de voorwaarde, dat de vyfmaal honderd
duizend gouden Kroonen, ten bruidschat toege. zegd, betaald zouden worden,
binnen achttien maanden, die reeds lange verloopen waren, zonder dat men 'er iets
van ontvangen had. Dit laatste was al te waar: de onvoorzigtige Raad van Madrid
had die betaaling verzuimd, niettegenstaande de geheime imboezemingen der
Hollanders, en Frankryk had zig wel gewagt van op de betaaling dier schuld aan te
dringen.
D'Estrades verzekerde, dat de Commissarissen, door den Koning benoemd, om
dit stuk te onderzoeken, het regt der Koninginne klaar en onbetwistelyk geoordeeld
hadden; dan de Witt was van gedagten, dat het op een zwakken grond steunde.
Hy had nu reeds een maar al te regtmaatig voorgevoel van de Fransche oogmerken;
en zag duidelyk, dat het zyn zou, een verbond met den Leeuw aan te gaan. Hy wist
dat het der Heerschzugt nooit mangelt aan voorwendzelen, om de staatlykste
beloften kragtloos te maaken. Doch, om d'Estrades geen argwaan te geeven, bragt
hy hem alleen onder 't oog, dat de zwaarigheid voornaamlyk ontstond uit de vreeze,
die de Heerschzugt van Frankryk den gemoederen ingeprent had. En, om midlerwyl,
te toonen, dat hy niets verzuimde, 't welk des Konings oogmerken begunstigen kon,
zo nam hy op zig een togtje door de voornaamste Steden te doen, om de Regenten
over te haalen. Men sprak diestyds alomme zeer sterk van de poogingen der
Ottomannen, om in de Christenheid in te dringen. Zy vielen te gelyk op den Keizer
en de Venetiaanen aan; en begonnen zelfs den koophandel der Hollanders te
belemmeren. Dit staatkundige nieuws verwekte overal eene groote gisting in de
gemoederen. De Witt nam daar uit, zo
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d'Estrades zegt, aanleiding, als uit eene verafgelegene omstandigheid, die zeer
geschikt was, om zyne oogmerken te verdonkeren, tot het doen van voorslagen,
geschikt om de gezindheden der Steden te ondertasten, nopens het ontwerp van
Frankryk, en 't aangaan eener verbintenisse met die ontzaglyke magt, tegen
Vyanden, die nog meer te dugten waren, van wegen hunne Wreedheid en
Godsdienst. D'Estrades schreef zelfs aan den Koning, dat de Witt den Hollanderen
zo sterk eene vrees voor den Grooten Turk ingeboezemd had, dat zy geen andere
toevlugt vonden, dan zig op 't naauwste met zyne Maj. te vereenigen. Hy moet de
zaak uitermaate vergroot hebben, gemerkt de Staaten van Holland, intusschen,
geen gehoor wilden verleenen aan eenigen anderen voorslag, dan aan dien, welke
de verdeeling uitstelde, tot op den dood van den Koning van Spanje. Een voorslag,
die aangenomen werd, den 3 October 1663.
De Heer Cerisier, dus verre een agtervolgend berigt van die onderhandelingen
gegeeven hebbende, meldt voorts hoe Lodewyk de XIV een argwaan tegen de Witt
begon op te vatten; en daarin versterkt werd, toen hy verstond, dat men een voorslag
van den Spaanschen Ambassadeur, nopens eene verbintenis met de Spaansche
Nederlanden, op nieuw in overweeging nam. Zulks deed dien Vorst dreigen, dat hy
zig, met de Engelschen, tegen de Staaten, vereenigen zou; en de vrees hier voor
maakte een einde aan de Spaansche onderhandelingen. - Men had, vervolgt onze
Geschiedschryver, Frankryk noodig: schoon men niet veel staat maakte op de hulp,
welke Frankryk, uit kragt van het Tractaat van 1662, moest leveren, was egter de
verbintenis met dien Vorst noodzaaklyk, om dat men vreesde, dat hy zig by Engeland
zou voegen; terwyl het zyn belang was, dat de Staaten met Engeland in den oorlog
geraakten, om den een door den anderen te verzwakken. Dus zyn verbintenissen,
die geen anderen grond hebben, dan eene voorbygaande vreeze, zo min wel
gevestigd als oprecht. Ook maakte Lodewyk de XIV geen meerder staat op de
Vereenigde Gewesten. ‘Ik betuig u,’ schreef hy aan d'Estrades, toen de Staaten de
toegezegde hulp vorderden, ‘dat ik my niet weinig belemmerd vinde; indien ik my
aan 't Tractaat houde, doe ik zulks grootlyks ten nadeele van myne voornaamste
belangen; en dat voor Lieden, van welken ik niet alleen geene de minste
ondersteuning zou verwerven, maar die my tegenstand zouden bieden, in 't eenige
geval, waar in my hunne begunstiging te stade zou mogen komen, en die als dan
de hulp, welke ik hun verleend zou hebben, tegen myzelven zullen wenden. Daar
benevens verlies ik Engeland; 't welke my niet minder dan eene opene kaart aanbiedt,
ten opzigte van alles, wat ik nopens de Nederlanden zou mogen begeeren, terwyl
het voor zigzelve geen duim breedte gronds aldaar vordert.’
Indiervoege liep deeze gewigtige en bedekte onderhandeling af, van welke men
zeggen kan, dat beide de partyen in dezelve
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hun oogmerk bereikten. De Koning van Frankryk wist nu dat hy het Gemeenebest
ten vyand zou hebben, ingevalle dat hy zyne heerschzugtige ontwerpen, ten aanzien
van de Spaansche Nederlanden, daadlyk werkstellig wilde maaken. En de Staaten
wisten nu aan welke maatregelen zy zig, ten aanzien van Frankryk, hadden te
houden. Gehoor verleenende aan den, eene herssenschim gelykenden, voorslag,
van de Spaansche Nederlanden in Cantons te veranderen, behielden ze 't aan zig,
om zig aan te kanten tegen het weezenlyk oogmerk van die Gewesten te
overmeesteren, waar van ze Lodewyk den XIV verdagt hielden. Ook schroomde
van Beuniagen, vervolgens, niet, openbaarlyk aan 't Hof van Frankryk te zeggen,
dat die onderhandeling niet anders was geweest dan eene tydverdryvende bezigheid
van de eene en andere zyde, ten einde elkanders oogmerken na te spooren. Onze
nieuwere Staatkunde is dan niets anders, dan eene kunst, waardoor men elkander
in den weg tragt te zyn terwyl men elkander overlaadt met betuigingen van
vriendschap. En, schoon list, in deeze soort van worstelling, het eenige wapen zy
waar van men zig bedient, kan egter dit wapen een groot kwaad afkeeren, zo 't zig
maar niet tegen den gebruiker zelven wende. De voornaame behendigheid in zulke
gevallen bestaat, niet zo zeer in 't leggen van strikken, als wel in 't ontdekken van
die van zynen mededinger, om 'er tegen hem zelven gebruik van te maaken. De
Witt slaagde dus in 't ontmaskeren der Fransche oogmerken, en 't Fransche Hof in
zo verre te ketenen, als 't mogelyk is, de Heerschzugt door Tractaaten aan ketenen
te leggen: en 't Gemeenebest verbond zig tot niets, dat met zyne belangen streed.
Mat de Witt zyne toegenegenheid jegens Frankryk ten breedste uit; hy deed het,
om dat hy begreep, dat men zig jegens de Fransche magt niet te omzigtig kon
gedraagen, in die haglyke omstandigheden, in welken men zig bevond. Veelligt
beoogde hy ook des Konings gevoeligheid tegen het Gemeenebest te verzagten,
door hem te doen gelooven, dat 'er eene party in het zelve was, welke, niet dan met
tegenzin, deel nam in de maatregelen, die men tegen hem in 't werk stelde.

Beschryving der Stad Bergen op den Zoom, en derzelver beleg,
in den jaare 1747. Te Amsterdam, by A. Fokke, 1780. In groot
octavo 90 bladz.
Het voorgevallene met deeze Vesting, in den jaare 1747, heeft dezelve in 's Lands
Geschiedenissen byzonder merkwaardig doen worden. Uit dien hoofde zyn 'er,
zedert dien tyd, verscheiden berigten deswegens door den druk gemeen gemaakt.
Deeze berigten na, voor zo verre dezelven iets weezenlyks behelzen, zyn in dit
Stukje regelmaatig byeengebragt. Vooraf gaat eene beknopte beschryving der Stad,
en ontvouwing van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

619
haare Geschiedenis, tot op het jaar 1747, overeenkomstig met het dienaangaande
gemeld, in den Tegenw. Staat der Vereen. Nederlanden, II D. bl. 155-170. Wyders
bedient zig onze Schryver, na een kort verslag van den oorsprong en voortgang
van den Oorlog, zints het jaar 1740, tot op den inval der Franschen in Staats
Vlaanderen, en 't nederslaan hunner Krygsmagt voor Bergen op den Zoom, van 't
geen hy, nopens de daaropgevolgde belegering en vermeestering dier Vestinge,
aangetekend vindt, in Neerlands Wondertoneel, den Mercurius van het jaar 1747,
het Historisch Dagverhaal en Echt verhaal van dit beleg, benevens in het Kort en
Beknopt Verhaal, dat de Eerwaarde J. Janssen daar van in 't licht gegeeven heeft.
- Men vindt des in dit Geschrift, het geen bier en daar, wegens dit voorval verspreid
te zoeken was, by elkander vergaderd; 't welk ons een, in zyne soort, volledig verslag
van die gewigtige gebeurtenis oplevert.

Bedenkingen over het geene, dat omtrent de Krygsraden in de
Guarnizoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden nog
diende te worden vastgestelt. 21 bladz. in gr. octavo.
Volgens den Schryver deezer Bedenkingen, zyn onze Krygsraaden niet genoeg
voorzien, van 't geen ter behoorelyke uitvoeringe van hun Militair Regtsgebied noodig
geoordeeld mag worden. 't Komt ons in den eersten opslag wel eenigzins vreemd
voor; doch 't zou kunnen zyn: wy vermeeten ons niet beslissend te oordeelen, over
't geen het Militaire betreft; daar dit eene geheel byzondere Studie is, daar niemand
van ons Gezelschap zig opzetlyk op toegeleid heeft. 't Zy dan genoeg kortlyk te
melden, het hoofdzaaklyke van 't geen de Autheur vordert, ter vervullinge van het
geen 'er aan ontbreekt. 1. De Krygsraaden behoor en hunne eigen en byzondere
Wetten te hebben, by een vergaderd in een Boek, 't welk ten tytel zou mogen hebben:
Wetboek van den Volke van Oorlog, in dienst van den Staat der Vereenigde
Nederlanden. 2. 'Er moest een behoorlyk getal Advocaaten of Procureurs, immers
twee, aangesteld worden, die de zaaken van de twistende partyen voor de
Krygsraaden konden uitvoeren; en door dezelven gelast worden, om de
onvermogenden voor niet te dienen. 3. 't Zou raadzaam zyn eene korte manier van
procedeeren in te voeren; en de Jura der Bedienden, voor het waarneemen van
zaaken voor den Krygsraad, gelyk ook voor het opstellen van bescheiden,
uitdrukkelyk te bepaalen: ook zouden die Jura, met opzigt tot de gemeene Soldaaten,
gering dienen te zyn 4. Men zou ook hebben te bepaalen, wat zaaken en persoonen
voor de Guarnizoens Krygsraaden, en wie voor den Hoogen Krygsraad, zouden
behooren. 5. Voorts moest de rang van de Auditeurs mede vastgesteld, aan dezelve
ook eene manier van
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procedeeren voorgeschreeven, en hunne Jura daarby bepaald worden. Dezelve
behoorden ook even als de Ondermajoors een zogenaamden Ordonnans of
Bedienden uit het Guarnizoen te hebben, om de boodschappen te doen, ten einde
de zaaken, het Guarnizoen betreffende, des te spoediger uit te voeren. - Hun pligt
zou ook moeten zyn de Commandanten van een Guarnizoen van raad en advys
nopens Justicieele zaaken te dienen, en zouden ook dezelven geen zaaken, het
Justicieele betreffende, mogen onderneemen, zonder daarover met de Auditeurs
alvoorens gesproken, en geraadpleegd te hebben. Eindelyk slaat de Schryver, ten
6, nog voor, de Krygsraadskamer in ieder Guarnizoen, (die nergens anders toe,
dan tot het houden van den Krygsraad gebruikt zou mogen worden,) te voorzien
van eene goede Boekenkas met Boeken, inzonderheid de Militaire Regtsgeleerdheid
in de Nederlanden raakende: waartoe hy eene by voorraad geschikte Lyst aan de
hand geeft.

Fabelen en Vertelzels, naar de nieuwste en beste Hoogduitsche
Dichters, door Hendrik Riemsnyder. In 's Gravenhaage, by J.H.
Munnikhuizen en C. Plaat. Behalven het Voorberigt, enz. 192 bladz.
in gr. octavo.
Uit een aantal van Hoogduitsche Dichters, die, door hanne geestige Fabels en
Vertelzels een algemeenen lof behaald hebben, heeft de Heer Riemsnyder eenige
Stukjes van die natuur uitgekoozen, welken hy in onze Nederlandsche Spraak
overgebragt heeft, met oogmerk, om, zo zyn arbeid mogte behaagen, nog één
deeltje op die wyze het licht te doen zien. Zyne oordeelkundige keuze is leerzaam,
en de manier van uitvoering gevallig; des wy niet twyfelen, of de Leezers, die dit
gedeelte met nut en vermaak zullen doorbladeren, zullen met ons wenschen, dat
hy aangemoedigd moge worden, om zynen arbeid voort te zetten. Men oordeele
hierover eenigzins uit het volgende vertelzel van den Priester en den Kranken.
Een zwaare Pest heerschte in een' sterk bevolkte Stad;
De Priesters wierden heesch, Doodgravers afgemat;
't Getal der Kranken groeide, en vulde baar bij baaren.
Geslagten stierven uit, zeer veelen jong van jaaren,
En veelen oud; maar oud en jong met tegenzin.
Een Priester trad toen eens een schaam'le wooning in.
Hier lag een Grijzaard, met gevouwen dorre handen;
Zijn bed was kaf van stroo, zijn waakers kaale wanden;
Twee Zaagen en een Bijl was al zijn haave en goed.
Vriend, sprak de zorger voor zijn ziel, houd goeden moed!
Der waereld kerker word U spoedig thans ontslooten,
Gij hebt meer kwelling dan vermaak daarin genooten.
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Vergeef mij, bidde ik U! sprak de arme, kranke man;
'k Heb vergenoegd geleeft, zoo verre ik denken kan;
Mij kwelde nijd noch haat, 'k had geen' begeerte of zorgen;
Mijn werktuig, dat hier ligt, verschafte me alle morgen
Mijn daaglijksch onderhoud; ik was van schulden vrij;
Gezond, mijn eigen heer, en niets, niets kwelde mij.
De Priester, die in 't hart zijn' teêre ontroering stilde,
Vraagde eind'lijk hem, of hij nu gaarne sterven wilde?
Waarom niet, sprak de man; daar ge immers merken kunt,
Dat God mij reeds zoo lang het leven heeft vergunt?
O! mogt des Grijzaards les aan Groot en Kleen toch baaten:
Die vergenoegd kan zijn, leeft vrolijk, sterft gelaaten.
LIGHTWER.

Begeert men nog een of ander staal van eene andere soort, zie hier nog twee kleine
stukjes.

De koekkoek en de leeuwrik.
‘Weet,’ vraagde een Koekoek aan den Leeuwrik eens', weet gij
‘Hoe 't komt, dat de Ojevaars niet wijzer zijn dan wij,
Daar zij bereisd zijn, en naar vreemde landen trekken?’
‘Dit’ sprak de Leeuwrik: ‘kan tot klaar bewijs verstrekken
Dat niemand ligt zijn aart verzaakt,
En dat het reizen nooit de zotten wijzer maakt.’
HAGEDORN.

De blinde en het licht.
Een Blinde droeg een helder Licht.
Ei! riep hem iemand toe: nu kunt gij treflijk kijken!
Ik voer het niet, sprak hij, tot dienst van mijn gezigt;
Ik draag dit Licht voor U, om me uit den weg te wijken.
NICOLAI.

Proeve van Dichtlievende Mengelstoffen. Onder de Spreuk,
Contentio dat habilitatem. Te Amsterdam, by W. Coertse junior.
Behalven het Voorwerk 266, bladz. in octavo.
Ons op de Voorreden verlaatende, is de Opsteller deezer Mengelstoffen een
Jongeling, die, ‘geen liefhebber zijnde herbergen of andere speelpartijen bij te
woonen, zijne ledige uuren der Dichtkunste toeweijdt, en de Eenzaamheid verkiest,
zo
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om zig zelvs te vermaaken als tot nut te verstrekken’. Dit zo zynde, slaat hy een
pryslyken weg in, op welken wy hoopen, dat hy zal blyven, om verdere vorderingen
te maaken. Intusschen zal het hem, om ten aanzien van het Dichtkundige te
vorderen, niet ondienstig zyn, met Liefhebbers van kunde en oordeel e raadpleegen,
om zyne denkwyze en taalkande te beschaaven. Men ziet gereedlyk eenige gebreken
in de Jeugd over het hoofd; maar als ze iets openlyk in het licht geeven, zouden ze
gemeenlyk wel doen, van oprechte Liefhebbers als in den arm te neemen, om hun
in de beschaaving behulpzaam te zyn. Indien onze Jongeling hier toe voorts
gelegenheid en lust heeft, verwagten we nog al iets goeds van hem; daar de thans
afgegeeven Mengelstoffen niet geheel te wraaken zyn. Tot een staaltje uit dezelve
diene het volgende Klinkdicht, op een verleegen Koopman.
Nog duizend Guldens, ach! waar zal dit eind'lyk heen?
Ik kan van deeze zom, slegts weinig' liên betaalen,
't Crediet is voor mij dood 'k weet nergens Geld te haalen,
De Koopmanschap dreigt steeds mij daag'lijks met geween.
Waar is dat Huwlijksgoed? dat onverteerbaar scheen,
Hoe lang heb ik gepoogd dit weinig te bepaalen?
Helaas! verteering maakt dat mijn Crediet moet daalen?
En is de oorzaak, dat mijn meed en geld verdween.
Mijn Oom heeft mij beloofd dat ik zijn goed zal erven,
Hij 's oud,... dat's waar,... maar vind nog geen vermaak in 't sterven:
'k Wagt van een ander Geld; doch die maakt niet veel spoed.
Dus zie ik dag op dag mijn geld en goed op raaken!
Kon ik mijn lieve Vrouw slegts een voorwaarde maaken,
Dan speelde ik deezen dag nog met vermaak bankroet.

Het Spectatoriaal Toneel. Eerste Deel. Te Utrecht by H. Spruyt,
1780. Behalven de Voorreden, 242 bladz. in octavo.
In deeze verzameling van Tooneelstukken bedoelt men, gelyk ons de Voorreden
meldt, wel inzonderheid, aanleiding te geeven, tot het verbeteren van onze openbare
Tooneelen, ten opzigte van de Naspellen. Opgemerkt hebbende, dat wy 'er maar
weinigen bezitten, die in onze beschaafder Eeuw goed geheeten mogen worden,
heeft men zig voorgesteld eenige kleine stukjes, die gevoeglyk, agter eene Drame
van middelmaatige uitgebreidheid, vertoond zouden kunnen worden, by een te
vergaderen; 't zy door middel van vertaaling, 't zy door eigen vinding, om langs dien
weg, ook in de Naspellen, eene goede zedekunde, en den goeden smaak, in onze
Schouwburgen, te doen heerschen. Het oogmerk is zekerlyk niet af te keuren; en
't vervolg van
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tyd zal moeten leeren, hoe 'er de verzamelaars in zullen slaagen. Zy geeven, met
dit eerste Deel, tot eene proeve van hunnen arbeid, twee uit het Hoogduitsch
vertaalde Stukjes van die natuur. Het eerste, getyteld, veel leven om niets, of de
onschuldige Echtgenote, schetst ons eene opgevatte jaloerschheid, by mangel van
een behoorelyk onderzoek: en het tweede, dat en opschrift heeft, het Duël, of het
jong getrouwde Paar, brengt ons het haatlyke der Tweegevegten, gegrond op een
valsch begrip der waare Eer, onder het oog. Beide deeze Stukjes zyn zeer wel
geschikt tot het bedoelde einde; als op zodanig eene wyze ingerigt, dat ze te gelyk
leeren en vermaaken. Hiernevens heeft men gevoegd een Tooneelspel, dat den
naam draagt van den Norssen Minnaar, naar een Fransch Stuk gevolgd; 't welk
bovenal strekt, om de scha elyke gevolgen eener verwaarloosde Opvoedinge af te
maalen. Men heeft dit laatste, schoon te uitvoerig voor een Naspel, in dit Deel plaats
gegeeven, op verzoek van eenige bekenden: en niemand zekerlyk heeft regt, om
den Heeren die vryheid te betwisten; dan wy zouden 't egter niet raadzaam oordeelen
zodanige verzoe en wat dikwils in te volgen, om dat het niet beantwoordt, aan 't
byzondere doelwit deezer Verzamelinge. Voor 't overige gelieven ze 't ons niet ten
kwaade te duiden, dat wy hun raaden, in de keuze van die soort van Tooneelspellen,
vooral in 't oog houden, dat ze zig wagten voor stukken, waar in de characters al te
buitenspoorig zyn om waarschynlyk te weezen Men duldt wel, dat de characters
wat sterk zyn in vertooningen van die natuur; men beschouwt zulke bedryven wel
met toegeevendheid, en schept 'er zelfs zomtyds vermaak in; maar als ze egter
overdreeven worden, en volstrekt tegen de waarschynlykheid aandruischen, dan
komt 'er het gezonde Verstand te sterk tegen op, om 'er iets uit te leeren, of 'er zig
mede te vermaaken. In de twee eerste Stukjes is ons niets van dien aart
voorgekomen, dat weezenlyk kwetst; maar in het laatste Tooneelstuk is het character
van Karel Morinzer, onzes agtens, daarvan niet vry te spreeken: men kan zig zulk
eene verregaande buitenspoorigheid niet wel daadlyk verbeelden: doch de bedoelde
Zedeleer is gegrond.
Een Mensch, wiens jeugd niet vroeg, door de onvermoeide vlijt
Der oudren, word gevormd, die niet zig zelv' bestrijdt,
En, door der reden kragt, zijn ligt ontstoken zinnen
En driften zonder tal leert dwingen en verwinnen,
Die zal (ondanks zijn hart aan 't grievende venijn
Der driften steeds ten prooi, staag ongelukkig zijn.
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Nathan de Wyze. Tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van
den Heer G.E. Lessing. In 's Gravenhage, by J.v. Cleef, 1780. In
groot octavo 172 bladz.
Nathan, een ryke en verstandige Jood, heeft eene aangenomen Dogter Recha, een
Meisje, zo men waant, uit Christen-Ouderen gesprooten. 'Er ontstaat brand in 't huis
van Nathan, en een Tempelier, (welken de Sultan Saladyn het leeven geschonken
had, om dat dezelve zo zeer naar zynen geliefden geweezen Broeder zweemde,)
redt Recha uit de vlammen. Hier uit ontstaat voorts een wederzydsche Min, waar
tegen zig van alle kanten zwaarigheden opdoen. En ten laatste blykt het, dat Recha
en de Tempelier Zuster en Broeder zyn, beiden Kinders van des Sultans opgemelden
Broeder, die met eene Duitsche Vrouw gehuwd was geweest. Dit voorval, doormengd
met verscheiden samenloopende omstandigheden, die aanleiding geeven tot
redenwisselingen van verschillenden aart, wordt hier als ten Tooneele gevoerd. Men geeft aan dit Stukje den naam van een Tooneelspel; doch het is te omslagtig
om aan de regelen van 't Toneel te voldoen: men zou 't veelligt beter kunnen noemen
een Vertelzel, by manier van Zamenspraaken, naar den Tooneeltrant geschikt.
Wanneer we dit Geschrift in dat licht beschouwen, komt het ons voor als een
Vertelzel, dat in veelerleie opzigten zyne gevalligheid heeft, waar in de onderscheiden
characters zeer wel doorgehouden worden, en de ontknooping geleidlyk geschiedt.
Het laat zig uit dien hoofde met genoegen leezen; schoon 'er hier en daar Tooneelen
tusschen beiden komen, welken geen weezenlyk verband met het hoofdonderwerp
schynen te hebben, die het Stuk buiten nood wat langwylig maaken. Maar mooglyk
heeft 'er de Heer Lessing iets byzonders mede beoogd, daar we niet gegrond genoeg
naar kunnen gissen; 't welk intusschen de rede zou kunnen zyn, waarom hy het
Stuk juist op zodanig eene wyze uitgewerkt heeft.

Verhandeling over den invloed der Opvoeding op de Zeden en
Weetenschappen. In 's Gravenhage, by G. du Mee J.Z. 1780. In
octavo 31 bladz.
Dit Geschrift dient ter beantwoordinge der gewigtige Vraage, Is de Opvoeding der
Kinderen voor het geluk des Vaderlands noodzaakelyk? en strekt om te toonen, dat
dezelve voor het welzyn van den Lande onontbeerlyk zy. Het behelst eenige
leerzaame aanmerkingen nopens dit onderwerp; doch de behandeling deezer stoffe,
die wel eene gezette overweeging verdient, is zeer oppervlakkig.
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Nieuw Nederduitsch Speldeboek. Te Utrecht by de Wed. J.v.
Schoonhoven, 1780. Behalven de Voorreden 104 bladz. in octavo.
Kinderen, op eene gemaklyke en voor hun zelfs gevallige wyze, tot het leeren kennen
der letteren, van daar tot het spellen, en voorts tot het leezen te brengen, is het
hoofdbedoelde van dit Speldeboek; 't welk ook, ter bereikinge van dat oogmerk,
zeer wel ingerigt is. Prentverbeeldingen vestigen het oog der Kinderen op de Letters,
die 'er nevens geplaatst zyn, en zo ook op de Cyffergetallen, die men hen wil leeren.
Woorden, trapswyze in aantal van Lettergreepen toeneemende, begunstigen den
voortgang der spellinge. En Stukjes van verschillende soort, naar de vatbaarheid
der Kinderen geschikt, veraangenaamen de leezing. Dus ver gekomen zynde,
kunnen zy, gelyk hier, ten laatste geschiedt, opgeleid worden, tot het verder
aanleeren van de tekening en benoeming der Cyffergetallen. - Het oogmerk, om de
Kinderen, op de bovengemelde manier, nuttig te zyn, is hier, in 't een en ander
opzigt, zeer wel in 't oog gehouden; en de Voorreden, aan 't hoofd van dit Geschrift
geplaatst, behelst daarbenevens verscheiden leerzaame aanmerkingen, waarvan
zommige Ouders, ter betere inrigtinge van het onderwys en de bestuuring hunner
Kinderen, in dit geval, een goed gebruik kunnen maaken.

Vreedzaame vrymoedige voorstelling van een Amsterdams
Mennoniet Koopman, strekkende om Europa een gewenschte
vreede te doen bekomen, zonder dat 'er meer bloed vergooten
word, door moorddaadige Kogels of de scherpte des Zwaards.
Alom te bekomen. In gr. octavo 32 bladz.
De Schryver van dit Stukje mag een vreedzaam en welmeenend Mennoniet weezen,
die een afschuw van bloedvergieten heest, dit zy zo! maar hy is, 't geen in dit geval
meer in aanmerking zou komen, geen Staatkundig Koopman; zo hy anders ernstig
meent het geen hy schryft. Zulks is genoegzaam blykbaar uit zyne voorstelling,
welke hoofdzaaklyk hierop uitkomt. - De Neutraale Zeemagt, op de groote wateren
verschynende, moet, zo veel doenlyk, beletten, dat de Neutraale Koopvaarders
verhinderd worden, in 't vervoeren hunner gepermitteerde Waaren, naar de Havens
hunner Destinatie. Zo dit egter, (gelyk wel te wagten is,) nog geschiede, dan moet,
wanneer een der Schepen van de Neutraale Vloot een Kaper of andere Kiel der
Engelschen, die zig daar aan schuldig gemaakt heeft, bemagtigt, het Opperhoofd
daarvan, volgens de Krygswetten, als een publicque Rustverstoorder en Zeeroover
gestraft worden: [hoe ver dit als een Mennoniet gaa, is ons onbekend.] Voorts moet
men, in zulk een
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geval, alle de Engelsche Schepen, welken zig in Neutraale Havens bevinden,
arresteeren, en zevenmaal zo veel van de waarde verkoopen, als de Onderdaanen
der Neutraale Mogendheden schade bekomen hebben, om door die gelden de
Eigenaars, welken door de Engelschen beroofd waren, schadeloos te stellen. - By
aldien de Engelschen nog al voort mogten vaaren in hunne rooveryen, dan moeten
de Neutraale Mogenheden een verbod doen uitgaan, dat geen Engelsch, Iers of
Schots Schip, Koopvaarder of hoe genaamt, op poene van verbeurd verklaard te
worden, de stontheid hebbe te gebruiken, om in één der Neutraale Havens binnen
te loopen. En teffens behoorden zy, aan hunne Onderdaanen, te verbieden, tot
nadere ordre, op Engeland, Schotland of Ierland te vaaren, of handel met eenigen
deezer drie Natien te dryven. - Met de uitvoeringe hiervan zou men, zyns agtens,
Engeland beteugelen, en beweegen, om zelve den Vrede aan te bieden, of ten
minste naar voorslagen van Vrede te luisteren, die de algemeene rust in Europa
ten gevolge zoude hebben. - Als men een voorstel van die natuur in deszelfs aart
nagaat, zal men genoegzaam terstond opmerken, dat 'er noch Staatkunde noch
Handelkunde in doorstraale; en men zal t zelfs met ons niet onwaarschynlyk vinden,
dat het geheele Geschrift slegts voor de grap opgesteld zy, aan welk denkbeeld het
geheele beloop ook best beantwoordt. Men moet naamlyk Engeland, dit is des
Schryvers hoofdstelling, maar behandelen, gelyk men zinnelooze menschen doet,
die men door Aderlaaten, Purgeeren en Vasten verzwakt, tot dat zy volkomen van
hunne Ziekte geneezen zyn. - Dit heet men sterk medicineeren, dat gemeenlyk wat
gevaarlyk is.

Missive aan de Heeren Schryvers der Vaderlandsche
Letteroefeningen. Door E.w.V. In 's Graavenhaage, by J. Thierry
en C. Mensing, 1780. In groot octavo, 30 bladz.
De Schryver dezer Missive geeft op het ernstigste te kennen, dat hy 't wel met ons
meent, en dit doet hem ons raed geven, nopens de schryfwyze, die wy te houden
hebben. Wy willen hem op zyn woord gelooven, en, op dien grond van zyne
welmenendheid, zynen raed in dank aennemen, schoon wy denzelven, ten onzen
opzichte onnoodig achten. Zulks eischt de wellevendheid; en voorts behoeven wy
ons, nopens dit gedeelte van zyne Missive, niet breeder uit te laten. Maer meer
byzonder hebben wy het oog te slaen, op de beweegrede, welke onzen welmenenden
Vriend aengezet heeft om ons zyne raedgevingen mede te deelen, en die hy ontleent
uit eenige passagien in ons Mengelwerk, N. 9, 10 en 11 Bovenal mishaegt hem het
Vertoog in N. 9 getyteld de Hairkloovers, waer in, zyns oordeels,
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buiten andere byzonderheden, die hy wraekt, het geloof van Jesus Godheid en
Borgtogtlyke Genoegdoening, als eene belaglyke Hairklovery, wordt veracht.
Ondertusschen is 'er, in 't gansche Vertoog, geen melding van die Leerstukken
gemaekt; het geheele Vertoog is ingericht tegen het bitter twisten en veroordeelen,
dat door alle tyden her in de Christelyke Kerk, ten nadeele van den Christelyken
Godsdienst, plaets gehad heeft, en nog hier en daer, by zommigen, stand houd. In
't opstellen van zulk een Geschrift, eischte de natuur der zake, dat de Schryver zich
op zodanig ene wyze aen de algemeen aengenomen waerheden bepaelde, dat hy
zich noch voor, noch tegen, enige byzondere Gezmtheid verklaerde. Dit is volkomen
in acht genomen; en nu trekt men daer uit verdachte gevolgen, of past deze en
gene bedenkingen toe op ene byzondere Gezindheid, of byzondere gevoelens. Van dien aert is alles wat de Missiveschryver tegen dit Vertoog inbrengt: hy ziet het
algemeen bedoelde over het oog, en verliest dus het bedoelde van den Opsteller
uit het gezicht. Intusschen blyft de Opsteller in zyn algemeen bedoelde berusten;
latende de gevolgtrekkingen en toepassingen van een ieder, van welke Gezindheid
hy ook moge wezen, voor zyne rekening; en dus, in dit geval, voor den
Missiveschryver, die dezelven maakt. - Onder een verdeeld Christendom, over 't
haetlyke der verdeeldheid schryvende, kan 't niet wel anders zyn, of men moet, nu
hier, dan daer, nu aen die, dan aen deze, Gezindheid ongenoegen geven; vooral
by zulke Leden van dezelven, die wat ligtlyk tot byzondere verdenkingen overslaen;
waer van wy onzen Schryver, niet tegenstaende zyne welmenendheid, niet geheel
kunnen vryspreken; te minder, daer hy 't zomtyds niet slegts by gevolgtrekkingen
en toepassingen laet, maer ook, op zyn eigen gezag, deze en gene voorstellingen
nader beperkt, dan de Schryvers dezelven opgegeven hebben.
In ons Mengelwerk bl. 409 wordt 'er gesproken van Jezus komst in de Waereld,
‘om deze groote waarheden te prediken, dat 'er eene opstanding uit den dood, een
leeven na dit leeven, en daarin eene vergelding van het geen de menschen zouden
gedaan hebben, te wagten was; dat God de zonden vergeven wilde aan hun die
zig opregtlyk bekeerden.’ Onze Missiveschryver zegt, dat aldaar het oogwit van
Jesus zending alleenlijk hier in gesteld wordt, ‘om te prediken deze groote
waarheden’ enz. Ziet, dit is niet getrouw voorgesteld; 't oogmerk was daer niet, de
geheele prediking systematisch op te geven: zo min als 't op ene andere plaets,
Bladz. 449 die den Missiveschryver insgelyks, als niet genoeg zeggende, in 't oog
loopt, het oogmerk was, om de Leer der Verzoeninge door 's Heillands kruisdood,
in derzelver geheel beslag, voor te dragen.
Bl. 411 stat ‘dat de moeielykheden, om deugd en godvrugt te betragten, door
zommigen dikwils in een te sterk licht ge-
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steld, en te groot gemaakt worden.’ Onze Missiveschryver stelt by 't woord zommigen,
in parenthesi ‘(waarschijnlijk die de Calvijnsche erfzonde, en de hartveranderende
genade des Geestes gelooven.)’ Zou men zulk ene haetlyke bepalende
tusschenrede, daer de zamenhang geen de minste aanleiding toe geeft, van enen
welmenenden Vriend verwacht hebben?
Bladz. 414 leest men. ‘Ondeugd is nimmer in eenig geval het noodzaaklyke
uitwerkzel van onze natuurlyke geaartheid, of van de byzondere omstandigheid, in
welke wy geplaatst zyn.’ Onze Missiveschryver geeft dit, met zyne invulling, aldus
op. ‘Ondeugd is nimmer in eenig geval het noodzaakelijke’ (liever het natuurlyke,
om duidelijker en bepaalder te spreeken) ‘uitwerkzel van onze natuurlyke geaartheid,
(naamlijk, waarin wij na den zondenval ontvangen en gebooren zijn.)’ En voorts
beschouwt hy het gezegde in dat Vertoog, wegens 's Menschen gesteldheid en
vermogen op zodanig ene wyze, als of 'er beweerd, of ten minste voorondersteld,
wierd, ‘dat wij geen genade, geen gemeenschap met Christus, geen bewaaring voor
verzoeking, van den boozen, noodig hebben.’ Een denkbeeld intusschen, dat 'er
geenzins in opgeslooten ligt; maer dat er de Missiveschryver uit moet afleiden, om
dat 'er van die denkbeelden niet gesproken word, in een Vertoog, daer men 't
onderwerp uit een ander gezigtspunt beschouwde; en zich onthield van uit te weiden
in Godgeleerde loci communes, of algemeene erkende waerheden. Om verdenkingen
van die natuur voor te komen, zou men menigwerf, in 't bepaeld verhandelen van
zeker stuk, een groot gedeelte der Godgeleerdheid moeten invlechten; het welk
ene overtolligheid zou baren, die zo lastig voor den Opsteller als vervelend voor
den Lezer zou zyn. - ‘Ik vertrouw, zegt onze Vriend, dat Gij deze Missive niet zult
toeschrijven aan eene zugt tot Kettermaakerij, waarvan mijne ziel een afgrijzen
heeft.’ Wy willen vertrouwen, dat dit zo zy; maer echter heeft zyne schryfwyze hier
en daer, en inzonderheid in dit laetste geval, met een Schryver gevoelens of gevolgen
op te dringen, die hy niet stelt, eenigen zweem van Kettermakery: waertoe men,
hoe welmenend ook, onvoorzichtig kan vervallen, dat meermaeis gebeurd is, zelfs
by menschen, waervan men zulks geenszins verwacht zou hebben. - Was elk hier
tegen bestendig op zyne hoede, men zou, in 't midden der verschillende denkbeelden,
welken onder de Christenen gevoed worden, meer eendrachtigheid des harten
vinden; dat ter bevorderinge van de leer der waerheid, die naer de Godzaligheid is,
in de hoope des eeuwigen leevens, door Gods Genade in Jesus Christus, zou
strekken: 't welk wy in dit ons schryven bedoelen, en naer welk doelwit wy verzoeken
door onze Lezers, die de opgemelde Missive doorbladeren, beoordeeld te worden.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Aanmerkingen, over het geen keizer Julianus maar al te veel
aanleiding gaf, om den eerdienst der heidenen den voorrang te
geeven boven den Christklyken Godsdienst.
Wanneer men Keizer Julianus, bekend onder den bynaam van den Afvalligen, het
Heidendom boven het Christendom ziet begunstigen, en hem zich openlyk voor
den Heidenschen Eerdienst hoort verklaaren; kan men niet wel nalaaten, van zich
in den eersten opslag grootlyks te verwonderen, over een stap van die natuur, als
welke ten uiterste zonderling en vreemd voorkomt. - Den Christelyken Godsdienst
laager te schatten dan den Heidenschen; eene Leer van Godsdienst en Deugd,
alleszins vervuld met redelyke en Gode betaamelyke denkbeelden, te verwerpen;
en in derzelver plaatze eene te verkiezen, welke van gedrogtelyke gevoelens
overvloeit, is toch zulk eene dwaaze handelwyze, dat men naauwlyks begrypen
kunne, hoe 't mogelyk zy, dat Julianus, die anders bekend staat voor een Man van
Verstand, heeft kunnen besluiten, om het Christendom vaarwel te zeggen, en een
Heiden te worden. - Maar als men de groote verbastering der Christenheid, in die
dagen, zo in Leer als Zeden, in opmerking neemt; te gelyk nagaat, hoe onchristelyk
Julianus, in vroeger tyd, behandeld was geworden, door dezulken, die voor yverige
Voorstanders van 't Christendom gehouden wilden weezen; en daarby overweegt,
wat 'er t'samen liep, om hem gunstige denkbeelden voor de Heidensche Wysgeeren
in te boezemen, zal deeze, voor 't overige, ten uiterste ongerymde, daad veel van
haare vreemdheid verliezen; en zeer wel overeen te brengen zyn, met het character
van een verstandig, doch doolend, Mensch.
De Leerstelzels der Christenen in die dagen, hun zo
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weinig Christelyk gedrag, vooral dat van het Hof en de Geestelykheid, en de
Onheilen, die men Julianus gestadig brouwde; dit alles toch liep te samen, om hem
een afkeer in te boezemen van de Leer der Christenen; en, dus tegen denzelven
ingenomen, verwekte de kennis die hy aan geleerde en braave Heidenen verkreeg,
in hem eene toegenegenheid voor de Heidensche Wysgeeren.
't Was 'er toen, als uit de Kerklyke Geschiedschriften overbekend is, verre af, dat
men den Christelyken Godsdienst in deszelfs eenvouwigheid, en zo als die waarlyk
is, voordroeg. In stede van weinig in Plegtigheden en enkele Begrippen te stellen;
en het voornaamste, ja genoegzaam alles, in waare Godsvrugt en Deugd, hing men,
in tegendeel, het uiterste gewigt aan veruitgeploozen Denkbeelden, onverstaanbaare
Wartaal, en aan Plegtigheden, die, op zichzelven, geen nut doen; wel byzonder om
zich te laaten Doopen, vooral, kon men zulks treffen, op 't einde van het leven. In
zulke en dergelyke Stukken stelde men belang, ja, zo 't scheen, veel meerder dan
in te weeten, wat de Heiland bevolen, welke leefregelen hy voorgeschreeven, en
met welk oogmerk, en tot wat einde, hy den Doop had ingesteld.
Overeenkomstig met die denkwyze nopens den Godsdienst, verschilde ook het
leven en gedrag der Christenen van dien tyd oneindig veel, niet alleen van dat der
eerste Verkondigers, maar zelfs van 't geene de Christelyke Godsdienst, volgens
zynen geheelen t'samenhang, had moeten te wege brengen, en in de daad te wege
gebragt zou hebben, waren de Belyders ook Beleevers geweest.
De Christen Keizer Constantius, en zyne Raadslieden, die alle yverige Christenen
wilde weezen, maakten zich, op eene gruwelyke wyze, schuldig, aan het pleegen
van allerlei Onregt, zonder hunne naaste Vrienden daar in te ontzien. Julianus zelve
stond meer dan eens gevaar, van door hunne handen te sneuvelen.
Deeze Constantius, een der Zoonen van den eersten Christen-Keizer,
Constantinus den Grooten, kreeg de Regeering niet zo dra in handen, of hy rigtte
zulk eene slagting aan onder de Maagschap van zynen Vader, dat 'er, (behalven
die twee zyner Broederen, welken, vol-
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gens 's Vaders uitersten wil, Mede-Keizers, en daar door waarschynlyk buiten zyn
bereik waren) van dezelven niemand, van 't Mannelyk Geslagt, overbleeve, dan
alleen onze Julianus, en deszelfs Broeder Gallus.
De Vader van Julianus, des overleedens Keizers eigen Broeder, was ook een
der Vermoorden: en Julianus, toen een Kind van omtrent zeven jaaren, verkreeg
ter nauwernood, en niet dan op veeler voorspraak; de gunst van niet gedood te
worden; en nog zou men den bloeddorstigen Keizer niet hebben kunnen overhaalen,
om hem en zynen Broeder het leven te vergunnen, was niet Gallus ziekelyk van
gestel geweest, en Julianus zoo jong; want uit dien hoofde merkte hy hen aan, als
zulken die niet zeer te vreezen waren.
Maar op welk eene wyze behandelt men Julianus vervolgens? Laat men hem
aan 't Hof verblyven, of, volgens zyne Afkomst, opvoeden en leeven? Ganschlyk
niet; men verband hem na een Landgoed by Bithynie gelegen: hier was zyn eerste
Opziender en Leermeester een Gesneedene, en de tweede een Ariaansche
Bisschop; tot hy het zich, eindelyk, tot eer moest rekenen, het Voorleezers Ampt,
in Nicomedie, waar te neemen.
Toen Julianus omtrent vyftien jaaren oud was, vond de ontaarte Keizer goed,
hem, benevens zyn Broeder Gallus, in eene Vesting op te sluiten. 't Is waar, hy liet
hun, dewyl ze niets kwaads bedreeven hadden, aldaar, volgens hunnen staat
behandelen; maar ze mogten geene andere Bedienden hebben, dan zulke welken
Spionnen van Constantius waren: en deeze omgekogte Bedienden sloegen alle de
woordén en verrigtingen der beide Broeders zo oplettend gade, dat dezelven 'er
byna even zo ongelukkig aan waren, als de Slaaven of Gevangenen. Dit belemmerd
en vernederend leven duurde niet minder dan de tyd van zes jaaren.
Nu scheen het of men moede was van hun te onderdrukken. Gallus werd tot
Caesar verklaard; en Julianus kreeg verlof van zich naar Constantinopolen te mogen
begeeven, om aldaar de Weetenschappen te beoefenen; maar 't was 'er veraf, dat
hy, hier in, naar eigen keus te werk mogt gaan, of zelfs, dat men hem een
verstandigen Leermeester toestond, neen; Constantius benoemde wel uitdrukkelyk
den Man, die het Bestuur over hem zou hebben, en hem onderwyzen; en dat was,
ongeluk-
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kig voorwaar voor Julianus, een lompe Priester, die zeer onkundig, en te gelyk, dat
niet zelden met elkander gepaard gaat, ten uiterste partyziek en doldriftig was. Hy
smaalde en schimpte geweldig op de Heidenen; en daar door was hy, in de oogen
van den onweetenden Keizer, een voortreffelyk Man.
Julianus, ondertusschen, leefde zo onopspraaklyk en geschikt, in de Hof- en
Wereld-Stad Constantinopolen, dat hy, door zyn voorbeeldig en loflyk gedrag, wel
dra de liefde en agting van allen, die hem kenden, verwierve. Maar juist dit was de
oorzaak, dat men hem noodzaakte die Stad weêr te verlaaten; want de agterdogtige
Keizer, schoon zyn Nabloedverwant, en een yverig Voorstander van een Godsdienst,
die de Nedrigheid ten sterkste aanbeveelt, kon op geenerhande wyze dulden, dat
'er, buiten hem, iemand was, van wien men in 't algemeen met lof sprak.
Julianus ging derhalven na Nicomedie; en, aldaar verhief zich wel haast zulk een
Onweder van rampen boven zyn hoofd, dat hy van geluk mogte spreeken, daar hy
'er het Leven af bragt. De Caesar Gallus, naamlyk, had zich zo kwalyk gedraagen,
in het bestuur der hem vertrouwde Landen, dat hy zulks met den hals moeste boeten.
Constantius en zyne Raadslieden oordeelden, dat Julianus, hoewel altoos van het
Hof afgezonderd, schoon hy zich met geene Rykszaaken gemoeid hadde, en
derhalven geheel onschuldig was, egter nu ook het Leven verliezen moest; alleen
om deeze rede; vermits hy met zyn Broeder in gesprek geweest was, toen dezelve,
na Asie gaande, door Constantinopolen trok. Julianus, om zyne Onschuld in deezen
ten klaarste aan den dag te leggen, toonde den eigenhandigen Verlofbrief des
Keizers, waar by dezelve hem toestond, om met zyn Broeder, op dien tyd, te mogen
spreeken. Maar dit duidelyk bewys van onschuld was van geene uitwerking, by dit
ontaart Christlyk Hof; in welks oogen hy een Mišdaadiger was en bleef. En 't had
hem, buiten twyfel, het Leven gekost, zo niet Eusebia, 's Keizers Gemalin, die veel
op denzelven vermogt, ten zynen voordeele gesproken hadde: dit bevrydde hem
van den Dood; maar geenzins van eene Gevangenis van zeven maanden.
Wel dra vergunde men hem, egter, om na Athene te
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gaan, ter beoefeninge der Weetenschappen: doch in deeze Stad, het middenpunt
der Heidensche Geleerdheid, vertoefde hy niet lange. Keizer Constantius, naamlyk,
welke het dienstig oordeelde op nieuw een Caesar aan te stellen, vermits het Ryk
aan veele zyden tevens werd aangevallen, droeg deeze Waardigheid op aan
Julianus. Niet, om dat hy hem genegen was, maar, dewyl 'er onder allen, die hy
gevoeglyk tot Caesar benoemen kon, niemand was, van welken zyn vreesagtig en
agterdenkend gemoed minder nadeel dugtte dan van Julianus.
Zie daar, wat al rampen Julianus onderging; en te lyden had van het Hof diens
Christen Keizers! - Een Hof, dat zich, niet alleen ten zynen aanzien, maar ook ten
opzigte van anderen, zeer slegt gedroeg; en over 't geheel dermaate ondeugend
was, dat men, niet zonder verfoeing en afgryzen, het berigt kunne leezen, 't welk
de geloofwaardigste Geschiedschryvers 'er ons van nagelaaten hebben. Geene
stroomen van Menschen-bloed waren dien Keizer te groot, als hy dagt, dat het
vlieten van 't zelve tot zyne zekerheid strekte. En zyne Staatsbedienden ontzagen
zich geenerhande list of geweld, hoe snood of onregtvaardig, als zulks maar dienen
konde om hun oogmerk te bevorderen. Een oogmerk, dat niets minder bedoelde,
dan zich zelven te verryken; de braaven uit den weg te ruimen; en om, onder zulk
een zwakken Vorst als Constantius was, de Regeering gansch alleen in handen te
hebben.
Het gedrag der Christelyke Geestelykheid, in de dagen van Julianus, gaf insgelyks
duidlyke blyken van het uiterste verval. Niet dan maar al te gemeen was het onder
hun, Wereldsche Eer en Grootheid in 't oog te hebben. Welk een Gezag hadden ze
zich niet aangemaatigd over de vrye Schaaren van Jesus? Die de stoutheid had
van tegens den zin des Bisschops te handelen, werd in den Ban gedaan; en elk
Christen had een gruwel voor eenen, die gebannen was. Hoe vervolgzugtig
betoonden zy zich, tegens de Heidenen niet alleen, maar ook tegens elkanderen?
Ariaanen en Athanafiaanen welke Onheilen berokkende, ieder op zyne beurt, de
een den anderen? Julianus zelve was ooggetuige geweest van hunne vervolgzugt
tegens de Heidenen. De
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onkundige en verwaande Priester, zyn Leermeester te Constantinopolen, was buiten
staat om een zeker Heidensch Wysgeer, met naame Libanius, toen aldaar woonagtig,
te wederleggen. Wat deed hy? Hy keerde zich tot schelden en lasteren, en maakte
hem zo zwart by den Keizer, dat deeze den Wysgeer uit de Stad verbande. Lihanius,
vervolgens, de Jeugd onderwyzende in Nicomedie, onderging, in het aanzien van
Julianus, ook daar het zelfde lot: want de Christen-Bisschoppen vonden wel dra
middel, om hem ook die Stad te doen ruimen.
En wat het gemeene gros der Christenen betreft; men had het zelve zulk eene
vaste verwagting ingeboezemd, van een Duizend-Jaarig Ryk, waarin Christus op
Aarde zou heerschen, en de Christenen uitsteekend begunstigen; dat zy de
Onchristenen eigenaartig niet dan met veragting beschouwen konden. ‘De Wilde
Beesten, zegt Ammianus, zyn minder verwoed tegens de Menschen, als de
Christenen van deezen tyd tegens de Heidenen zyn; en, voegt hy 'er by, ook tegens
elkanderen, als ze maar onderscheidene Leerstelfels aankleeven’. Men had hen
geleerd, veel gewigts te stellen in geschenken aan Kerken en Kerkelyken; in de
goedkeuring, de gunst, en de begrippen der Geestelykheid; en voorts in het
waarneemen van Plegtigheden. Welke nadruklyke aanspooringen kon hun dit alles
verleenen ter betragting van Eerlykheid en Deugd? Ja, moest de kragt des
Euangeliums, om deszelfs Belyders wel te doen leeven, door dit alles, niet jammerlyk
gefnuikt worden? Het toen heerschende Gevoelen wegens de groote kragt van den
Doop, en de ingekroopen schadelyke gewoonte van dien zo lang mogelyk uit te
stellen, gaf den Mensch, met Vleesch en Bloed omhangen, natuurlyker wyze, eene
groote verzoeking om losbandig en roekeloos te leeven. De Gesteldheid, waar in
de Christen Leeken van dien tyd zich dus bevonden, maakt derhalven het getuigenis
der zulken Geloofwaardig, die zeggen, dat hun gedrag, in de dagen van Julianus,
voorwaar zeer slegt geweest is. Dit altans is zeker, dat men van zulke kwalyk
onderweezene Christenen, die, daarenboven, slegte voorgangers hadden, in 't
geheel niet vermoeden kan, dat zy voortreffelyke en in 't oog loopende daaden
bedreeven zullen hebben, welken in
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staat waren, om de nadeelige indrukken, door het Hof en de Geestelykheid in
Julianus verwekt, uit te wisschen. Het gedrag der Leeken, tog, moet schitterend
weezen, of het blyft, door hun laager stand, verborgen; waartegen de Levenswyze
van 't Hof, en die der Geestelyken, meerder ten toon staat.
Zo deerlyk was het Christendom, ten tyde van Julianus, in Leer- en Zeden
verbasterd! En hoe ongunstig moest hem, uit dien hoofde, de Godsdienst der
Christenen voorkomen? Was de Christelyke Godsdienst hem voorgesteld, gelyk
dezelve waarlyk is, te weeten, als eene eenvouwige, en in de daad verheve Leer,
bestaande niet alleen in de uitmuntendste Voorschriften van Godsvrugt en Deugd,
maar behelzende tevens de kragtigste Drangredenen ter betragting van dezelve;
daar ze Gode waardige denkbeelden geeft van Gods Heiligheid en Goedheid; de
verzekering van Vergiffenis op Berouw en Verbetering; en van een nimmer eindigend
Geluk aan de Deugdzaamen. Hadden de Christenen van zynen tyd, daarbenevens,
door hun uitmuntend braaf gedrag, den invloed en de vrugten van hunnen Godsdienst
in een hellen dag gesteld; zekerlyk, zou die Godsdienst, in de oogen van Julianus,
een bekoorlyk aanzien gehad hebben. Hy zou denzelven hebben leeren kennen,
als betaamlyk voor God en Menschen: voor God, om denzelven te beveelen, en
voor de Menschen, om dien aan te neemen; als een kragtdaadig middel ter
bevordering van het algemeene Welzyn; en derhalven waardig, om 'er den Voorrang
aan te geeven boven alle andere wyzen van God te dienen. Maar nu was hem deeze
Godsdienst geleerd, volgens de Leerstelzels toen in gebruik: en het slegt gedrag
van deszelfs voornaame Voorstanders liep hem duidelyk in 't oog; ja hy had veel
van dezelven moeten lyden. Moest de Christelyke Leer hem derhalven niet
voorkomen, als eene Leer, die geen invloed had op haare Belyders, om ze vroom
en deugdzaam te maaken; maar die enkel strekte, om over zaaken van ingewikkelde
bespiegelingen te kunnen zintwisten en hairklooven, om, als men maar deeze of
geene party heftig voorstond, Wereldsche Eer en Rykdom te verkrygen; zynen
Lusten den ruimen teugel te vieren, en volkomen Aardschgezind te leeven; en egter,
niettegenstaande zulk een veragtelyk en heilloos gedrag, zyn Ge-
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weeten te smooren, door het waarneemen van eenige Gebruiken en Plegtigheden;
uit kragt van welken men zich stoutelyk verzekerde, van een goeden uitslag na dit
Leven, hoe slegt men zich ook, op deeze wereld, gedraagen had?
Daarenboven, waren de omstandigheden, in welken Julianus zich bevond, toen
hy deeze en geene Heidenen leerde kennen, ongelukkig, regt geschikt, om een
nadeeligen invloed te hebben, op zyne besluiten, over den Christelyken Godsdienst;
en tevens om hem ter begunstiginge van het Heidendom voor in te neemen; juist
in 't midden der Wederwaardigheden welken hem door Christenen werden
aangedaan, verkrygt hy kennis aan geleerde en braave Heidenen.
Toen Julianus zich in de Weetenschappen oefende te Constantinopolen, moest
hy zich, als reeds gezegd is, laaten onderwyzen door een dommen en
vervolgzugtigen Priester; en ten zelfden tyde bevond zich aldaar, gelyk wy boven
gemeld hebben, een Heidensch Wysgeer, met naame Libanius, een Man van groote
bekwaamheden. Deeze overtrof Juliaans Leermeester zo oneindig ver, dat dezelve
hem niet wederleggen konde; de Haat des Priesters ondertusschen bragt dien
Wysgeer te Nicomedie, gelyk de Eerzugt des Keizers Julianus naar die Stad voerde.
Daar ter plaatze nu was het, dat Julianus de schriften des Wysgeers wist magtig te
worden; en, die heimelyk doorleezende, (want zulks openlyk te doen, zou hem ten
uiterste kwalyk genomen zyn) vond hy in dezelven geene nuttelooze en kwaadaartige
krakeelen, gelyk hy veelal van zyn Leermeester hoorde; maar, integendeel, leeringen,
die strekten om de Menschen te onderrigten, aangaande regtschapen braafheid en
eerlykheid; mitsgaders om hun tot de betragting dier Deugden op te leiden, en aan
te spooren. Julianus leerde, geduurende zyn verblyf in Nicomedie, nog een anderen
grooten Wysgeer kennen, eenen Maximus; en naderhand ontmoette hy te Athene,
die Verzamelplaats der Geleerdste Heidenen, veele beroemde Mannen. Alle deezen
verzuimden geenzins, met zo veel nadruk als hun maar mogelyk was aan te toonen,
welke, en hoe oneindige, verschillen en twisten onder de Christenen plaats hadden;
hoe bitter dezelven gedreeven werden; ja hoe doodelyke gevolgen die te wege
bragten; en aan
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welk een slegten levenswandel de Christenen in 't algemeen schuldig stonden. Zy
bedienden zich van dit middel om daar door den Christelyken Godsdienst, dien
Mededinger van hunnen Eerdienst, in een veragtlyk ligt te plaatzen. Julianus,
eigenaartig ingenomen tegens den Godsdienst, welken zyne Onderdrukkers
beleeden, en waarvoor ze openlyk yverden, en voorts een man van onderzoek, kon
deeze voorstellen der Heidensche Wysgeeren niet vergelyken met zyne eigen
droevige ervarenis, met de veele en ontegenzeglyke blyken van de verregaande
Misdaadigheid van 't Keizerlyk Hof, met het onwaardig gedrag der Christelyke
Geestelykheid, zoo ook niet van derzelver Leeken; of hy moest zig gedrongen
vinden, om toe te staan, dat de beschuldigingen, die de Heidensche Wysgeeren
tegens het Christendom aanvoerden, gegrond en overeenkomstig met de Waarheid
waren. Hier door werd hy in die omstandigheden natuurlyk overgehaald, om den
Christelyken Godsdienst op een laagen prys te stellen; en misschien wel om
denzelven met veragtelyke oogen aan te zien.
Men neeme hier by nog in opmerking, dat Julianus te meer opgeleid werd, om
een gunstig oordeel te vellen over de Leer der Heidenen; vermits hy de Schriften
van zulken onder dezelven doorbladerd had, die vervuld waren met de behandeling
van nutte en verheven onderwerpen. Daarbenevens moet men, ten aanzien van
hun gedrag, bekennen, dat de Heidenen, in het Roomsche Ryk althans, in gunstiger
omstandigheden waren dan de Christenen om deugdzaam te leeven. Zy tog waren,
in dat Ryk, toen de onderliggende Party, en daardoor ontheven van alle die
verleidingen en verzoekingen, daar de heerschende party, overal en altyd, byzonder
voor bloot staat. Men mag des, uit dien hoofde, ve lig stellen, dat het gedrag der
Heidenen, althans in dat Ryk, beter geweest zy, dan dat der Christenen aldaar; ten
minste, dat de eersten, als toen zulke schitterende ondaaden niet zullen begaan
hebben, als de laatsten zich openlyk aan schuldig maakten. Wanneer we dit alles
oplettend nagaan, zal het ons weldra minder vreemd voorkomen; dat Julianus den
Godsdienst der Heidenen den voorrang gaf, boven dien der Christenen.
Dit blyft nogtans overig: ‘Waarom heeft Julianus, mag men vraagen, den regten
Inhoud der Christelyke

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

10
Leer niet opgedolven; zulks zou hem denzelven vertoond hebben in eene bekoorlyke
gedaante; en hy was behoed gebleeven, van dien maar al te algemeenen misslag
te begaan, dat men de averegtsche en verbasterde Leerwyze, en het snood Gedrag
der Belyders, op rekening van de Leer zelve stelt, en ten grondslag neemt om de
Leer te verwerpen’. Doch als men zich erinnert, hoe weinig men hem Meester liet
over zichzelven en over zyne Oefeningen; zal men gereedlyk bemerken, dat het
Waare van het Valsche te ontdoen, (iets dat doorgaans een zeer moeijelyk werk
is,) ook in dit geval voor Julianus ten uiterste bezwaarlyk, zo niet bykans onmogelyk,
geweest zy.
Men zal, derhalven, alles nagaande, niet ver af zyn van toe te staan: dat men
Julianus voor een verstandig, schoon doolend, Mensch kan blyven houden;
niettegenstaande hy van den Christelyken Godsdienst afgevallen, en tot dien der
Heidenen overgegaan is. En men zal 'er te gereeder toe kunnen overhellen, als
men tevens gadeslaat, hoe het 'er verre af ware, dat hy, met het Heidendom, alle
deszelfs buitenspoorige gevoelens aanname. Hy geloofde, een Heiden geworden
zynde, in een Allerhoogsten God; erkende wel mindere Godheden, maar deezen
merkte hy niet hooger aan dan als Schepzelen van den Allerhoogsten God, schoon
Schepzels van eene verhevener soort dan wy Menschen; 't geen de Christenen
veelal te kennen geeven als zy van Engelen, Aarts-Engelen en Oversten der Engelen
spreeken; dit, en niets meer, eigende Julianus den Minderen Godheden toe. Verders
was hy van gedagten, dat die Verhevener Schepzels dienstbaare Geesten waren,
ten nutte der Menschen; dat het niet onmogelyk was Kundigheden van hun te
erlangen, van zaaken, die nog toekomstig waren; ja dat zy Goedhartigheid genoeg
bezaten, om hunne Gunstelingen het toekomende te openbaaren; niet door Woorden,
maar door Tekenen in de Lugt; door Droomen en by het Offeren, als anderzins. En
dewyl men weeten moest, wat zy met deeze hunne Goedgunstige Beduidingen te
kennen wilden geeven, zou men eenige nuttigheid van dezelven hebben, zo vindt
men hier tevens de redenen, welke Julianus overhaalden, om de Godheden
menigvuldig te Offeren, en zo
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veel werks te maaken van beroemde Waarzeggers, Tovenaars en Bezweerders.
Jammer is het, dat Basilius, die groote Christen-Leeraar, het Beroep, hem door
Keizer Julianus aangeboden, niet heeft willen aanneemen. Julianus, te Athene
zynde, leerde deezen Basilius kennen, en Keizer wordende, beriep hy hem by zich
aan zyn Hof. De Heilige Man wees die gunst met veragting van de hand; en de
Oude Kerkelyke Geschiedschryvers pryzen 'er hem over, maar 't komt ons voor,
dat hy 'er eerder over te berispen is. Julianus toonde, door Basilius, boven zo veele
anderen, te verkiezen, duidelyk, dat hy agting voor hem had, en gunstige
denkbeelden van hem voedde. Welk eene schoone gelegenheid voor Basilius, om
den Keizer, en om de Christenheid, groote diensten te doen! Zulk een man kon
invloed gehad hebben op het hart van den Keizer; en was de Keizer door hem beter,
en naar waarheid, onderrigt geworden, wegens den Christelyken Godsdienst,
Julianus was 'er misschien door gewonnen; ten minste had hy, naar alle gedagten,
het Christendom niet zoo laag geschat. En zulks zou hem natuurlyke wyze
wederhouden hebben, van de Christenen dermate te benadeelen, als weinig tyds
daarna gebeurde. Welke Voordeelen had Basilius te wege kunnen brengen! welke
Nadeelen voorkomen!

Beschryving der kaarsjes (bougies) van den heere Daran, gewoon
heelmeester des konings van Vrankryk.
Aan de Weledele Heeren, Schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letter-Oefeningen.
Wel Edele zeer geleerde Heeren!
Hebbe niet ondienstig geagt, de volgende Beschryving van het Geheim, van den
Heer DARAN, uit het Fransch te vertaalen, en dewyl het zelve by veelen misschien
nog niet bekend is, biede ik UWEd. myne Vertaaling aan, om, zo UWEd. het
goedvinden mogten, eene plaats aan dezelve in UWEd. geleerd en nuttig Maandwerk
te vergunnen; blyvende met alle agting,
Wel Edele zeer geleerde Heeren!
Uwel Edele gereede Dienaar,
JS. RÔROL, M.D.
Enchuisen, den 12 December, 1779.
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Beschryving der kaarsjes (bougies) van den heere Daran, gewoon
heelmeester des konings van Vrankryk.
Na een beproefde overvinding van vyftig jaaren, maakt de Heer DARAN de
samenstelling van zyn middel voor de moeijelykheden in 't wateren, het gemeen
(a)
bekend . De roem, die hy in Europa door de samenstelling zyner Kaarsjes verworven
heeft, heeft de gewoone uitwerkingen der nuttige ontdekkingen te wege gebragt.
Men vond menschen in Vrankryk, Engeland, Italie en Duitschland, welke het gemeen
hebben zoeken te overreeden, dat de H. Daran de eenige bezitter niet was van het
middel daar hy gebruik van maakte; men heeft zelfs samenstellingen gemeen
gemaakt, welke men als zyn middel opgaf. Men vind 'er een voorschrift van in een
Werkje, genaamd Traité des Tumeurs, Tom. II. pag. 387, in 't jaar 1759 in 't ligt
gegeeven. De beroemdheid van den Schryver deezer Verhandeling was zo
verleidende, dat de Hr. van der Monde, hoewel hy een scherpe beoordeeling van
dit Werk gedaan had, dit middel bekend maakte in zyn Journal de Médecine van 't
jaar 1760, pag. 556 en volgende; de voorschriften die men opgaf, wierden daarna
in verscheide Schriften over de Venusziekte overgenoomen; men kan zig thans
gemakkelyk overtuigen dat deeze Voorschriften ingebeeld waren.
Wat nu de Kaarsjes zelfs aangaat, 'er zyn drie soorten van, de grooten, de
middelmaatigen en de kleinen; de samenstelling is als volgt.

(a)

De Tytel van het Werk is: Composition du remede de Mr. DARAN, écujer &c. remede qu'il
pratique avec succès depuis 50 ans, pour la guérison des difficultes d'uriner, et des causes
qui les produisent, publie parlui même; precedée d'une preface, où l'on expose les raisons
qui ont fait différer jusqu'à present cette publication, et les motifs qui engagent aujourd'hui a
la faire; Suivie d'un discours sur la theorie des maladies de l'Urethre, des preuves qui
constatent l'efficacité du remedé qui les guérit, et des moyens de faire connoître le mal même
aux personnes qui en sont attaquees. A Paris, chez Didot le jeune, in 12mo. 1779.
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Eerste soort
Neem bladen van Scheerling, Tabak, Rolklaver of Welriekende Klaver, bloemen en
bladen van St Janskruid, van ieder een goede handvol, klein gehakt en gesneden;
Oly van Nooten tien pond; droogen Schaapendrek een pond; laat het alles in een
ketel op een zagt vuur kooken, tot dat de Planten als gebraaden zyn; wring dezelve
dan sterk door een doek, en giet de doorgewrongen oly in een schoonen ketel; doet
'er dan by Reusel en Schaapenvet, van ieder drie pond, zet het op het vuur, en als
alles wel gesmolten en heet zal zyn, doet 'er, langzamerhand, en geduurig met een
houten spatel-roerende, by, agt pond Glit tot poeder gestampt, laat het samen een
uur kooken op een zagt vuur; voeg 'er daarna nog by, twee pond geel Wasch, het
welk gy op het vuur moet laaten tot dat de stof de behoorlyke dikte verkreegen
(*)
heeft . Doop 'er daarna in, fyn halfsleeten doek, van 8 duimen breed, en 36 lang,
om 'er kleine zwagteltjes van te maaken van 7 duimen lang, en min of meer breed
volgens de dikte der Kaarsjes; die een lyn breed zyn, zyn de fynste, en dus na
evenredigheid tot vier toe, welke de dikste geeven; altoos op de dikte van het doek
agtslaande. Lik en rol dezelve op een tafel, om 'er Kaarsjes van te maaken; van
een weinig kegelagtige gedaante.

Tweede soort.
Neem een deel van de voorgaande samenstelling, en twee deelen geel Wasch,
smelt dezelve, geduurig roerende, op het vuur. Als het alles kookt, doop 'er het doek
in, om 'er middelmaatige Kaarsjes van te maaken.

Derde soort.
Neem een deel van de eerste samenstelling, en vier deelen geel Wasch, en handel
'er mede als boven.

(*)

Men dient agt te geeven, dat dezelve niet te hard noch te week zy; in 't eerste geval breekt
het kaarsje, en kan den Lyder kwetzen; in 't tweede, kromt het kaarsje om, en gaat 'er
ongemakkelyk in.
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Zalf, om de Kaarsjes van het eerste soort mede te besmeeren.
Neem Copaiva Balsem 4 oncen; Diapalm plaaster, op het vuur, in deezen Balsem
gesmolten, 2 oncen, voeg 'er by een once fyn gemaakten Schaapendrek, meng en
roer het tot dat de stof koud geworden zy.
Wat de andere Kaarsjes aangaat, het is genoeg dezelve met oly te besmeeren,
zonder welke zy moeijelyk zouden ingaan.
Men kan het gebruik deezer Kaarsjes gemakkelyk raaden; in de belemmering
van den Pisgang, begint men zig van deeze laatsten te bedienen om de wegen te
openen, en trapsgewyze komt men tot het gebruik van de eersten. Als de Hr. Daran
de Vleesige uitwassen (die hy door proeven zeker stelt) en vereeldheden der
Pisgang, als gesmolten, en tot verettering door deeze Kaarsjes gebragt heeft, heeft
hy de gewoonte, by dit hulpmiddel, Kwikpillen te voegen, bestaande uit zoete Kwik,
poeijer van Jalappe, Scammoneum, en Pokhoutsgom, van ieder even veel, met
Syr. Rosar. solutif. tot pillen gemaakt, van 5 grein ieder, en waar van men den Lyder
's morgens of 's avonds, te bed gaande, twee of drie laat gebruiken. Op denzelfden
tyd, geeft hy verzagtende, slymerige, en zagtelyk openende gerstendranken, met
Salpeter, en de behandeling word beslooten, door Staal- bron wateren.

Natuurlyke historie der kanarie-vogelen.
Volgens BUFFON.
Is de Nagtegaal de Zanger der bosschen, de Kanarie-Vogel mag met den naam
van Muzykant der vertrekken genaamd worden; de eerste heeft alles van de Natuur,
de tweede deelt in onze Kunsten: met min kragts van zintuiglyk gestel, min
uitgestrektheids in de stem, min verscheidenheids in toonen, heeft de Kanarie meer
gehoors, en een gelukkiger geheugen; en daar het verschil van character (bovenal
in de Dieren,) zeer veel overeenkomsts heeft met hunne zinnen, is de Kanarie, met
een keurig gehoor beschonken, vatbaarder om iets te leeren, en vreemde indrukzels
te ontvangen; 't geen dezelve ook te gezelliger, zagtaartiger en gemeenzaamer

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

15
maakt; de Kanarie kan, volgens het getuigenis van HERVIEUX, leeren spreeken, en
verscheide kleinigheden zeer onderscheiden noemen; airtjes op de maat zingen,
en bootst geluiden, dikwyls gehoord, naa. Hy neemt eene vry groote maate van
gemeenzaamheid aan, den Oppasser aartig streelende, en op zyn roepen komende.
De natuurlyke hebbelykheden deezes Vogels brengen ze nog nader aan ons; hy
eet zaaden, gelyk onze andere Huisvogels; veel gemaklyker dan de Nagtegaal laat
hy zich opvoeden; die niets dan Vleesch of Insecten eet, en alleen met toebereide
spyze kan gevoed worden. De opvoeding der Kanarien, gelyk ze veel gemaklyker
toegaat, slaagt ook veel gelukkiger; men kweekt ze met plaisier, om dat men ze met
voorspoed onderwyst; zy laaten hun natuurlyken wildzang vaaren om zich naar den
zangtoon van onze stem- en speel-instrumenten te voegen; zy schikken zich naar
ons, en geeven ons meer dan men hun kan geeven. De Nagtegaal, veel fierder op
zyn talent, schynt het in alle zuiverheid te willen bewaaren, en zich althans weinig
aan onze talenten te laaten gelegen leggen: het is alleen met veel moeite dat hy
eenige van onze airtjes leert herhaalen. De Kanarie kan praaten en fluiten; de
Nagtegaal versmaadt onze spraak en het fluiten, en keert onophoudelyk weder tot
zyn keurlyken wildzang. Zyn gorgel, altoos vol nieuwe toonen, is een meesterstuk
der Natuure, waar in 's Menschen kunst niets kan veranderen of iets daar aan
toevoegen, die van de Kanarie is een voorbeeld van 't bevallige, min vast van
gesteltenisse, en wy kunnen denzelven wyzigen. Deeze heeft, gevolglyk, meer deels
aan de aangenaamheden der zamenleevinge dan geene. De Kanarie zingt, ten
allen tyde, en vermaakt ons op de droevigste en donkerste dagen; zy brengt iets
toe aan ons geluk; jonge lieden verlustigen 'er zich mede: de kloosterlingen scheppen
'er genoegen in; zy stort vreugde in onschuldige en bedroefde gemoederen: en de
kleine minnaaryen, die men van naby kan beschouwen, als men ze laat nestelen,
hebben duizend en duizend maalen de tederheid opgewekt, in getroffen harten.
't Is onder de gelukkige lugtstreeken van de Hesperides, daar dit bekoorelyk
Vogeltje natuurlyk voortkwam of ten minsten alle zyne volmaaktheden gekreegen
heeft; want wy kennen in Italie eene soort van Kanarie, (Citri-
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nella) veel kleinder dan die der Canarische Eilanden, en in Provence eene andere
soort bykans zo groot (Serinus:) beide veel ruwer, en die aangemerkt kunnen worden
als de takken van een beschaafden Stam: deeze drie soorten van Vogelen kunnen
in den gevangen staat met elkander paaren; doch, in den staat der natuure, schynen
zy, zonder vermenging, elk hun eigen geslacht voort te zetten. Zy maaken dus drie
bestendige verscheidenheden uit, die men wel zou doen met ze elk een byzonderen
naam te geeven, om ze niet onder een te verwarren. - De grootste werd, voor meer
dan twee honderd jaaren, door BELON, Cinit of Cini genaamd, en in Provence heet
men ze nog Cini of Cigni; die van Italie noemt men Venturon.
De Venturon, of de Italiaansche Kanarie, vindt men niet alleen in geheel Italie,
maar ook in Griekenland, in Turkyen, in Oostenryk, in Provence, in Languedoc, in
Catalonie, en waarschynlyk onder alle lugtstreeken van die gemaatigdheid. Niettemin
zyn 'er jaaren, wanneer zy zeer zeldzaam voorkomen in onze Zuidlyke
Landschappen, en byzonder te Marseille. De zang van deezen Vogel is aangenaam
en vol verscheidenheid, het Wyfje moet voor het Mannetje wyken, en in zang en in
pluimadie. De gedaante, de kleur, de stem, en 't voedzel van de Venturon en de
Kanarie zyn omtrent dezelfde: het verschil bestaat alleen hier in, dat de Venturon
veel kleinder is, en geen zo schoone en heldere stem heeft.
De Cini, of de Groene Kanarie van Provence, veel grooter dan de Venturon, heeft
ook een veel zwaarder stem: deeze Vogel is opmerkenswaardig uit hoofde van zyne
schoone kleuren, van zynen sterken zang, en de verscheidenheid der toonen, welke
dezelve slaat. Het Wyfje, een weinig grooter dan het Mannetje, en min van geele
pluimadie voorzien, moet ook voor 't zelve verre in zang wyken, en antwoord alleen,
om zo te spreeken, met woorden van één syllabe. Hy eet de kleinste graankorrels
die hy in 't veld kan vinden; leeft langen tyd in een kooytje opgeslooten, en schynt
behaagen te scheppen in op zyde van een Putter of Distelvink te hangen, daar na
te luisteren, en 'er toonen van te ontleenen, die hy gebruikt, om, op eene
aangenaame wyze, zyn wildzang te veranderen. Men vindt de Cini niet alleen in
Provence, in Dauphiné, in Lyonnois, in
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(*)

Bugey, te Geneve, in Zwitserland, in Duitschland, in Italie en in Spanje . 't Is dezelfde
Vogel, die men in Bourgogne kent onder den naam van Serin, hy maakt zyn nest
op waterwilgen aan de rivieren geplant, en dit nest bestaat van binnen uit hair en
veeren, en van buiten uit mosch. Deeze Vogel, die veelvuldig genoeg voorkomt
omstreeks Marseille, en in de Zuidlykste Landschappen van Frankryk tot in
Bourgogne, is zeldzaam in de Noordlykste. De Heer LOTTINGER verzekert, dat dezelve
in Lotharingen alleen een Trekvogel is.
De heerschende kleur in de Venturon is gelyk die van de Cini, groen geel van
boven, en geel groen van onderen; maar de Cini, veel grooter dan de Venturon,
verschilt 'er nog van door een bruine kleur, die zich met langwerpige streepen aan
de zyden des lyfs, en van onderen, verspreidt, terwyl de kleur van de Fransche
Kanarie eenpaarig citroen-geel is over 't geheele lyf, en zelfs aan den buik.
Ondertusschen is het alleen het uiteinde der veeren die met deeze schoone kleur
vercierd is; ze zyn voorts witagtig. Het Wyfje is veel bleeker geel dan het Mannetje.
Maar deeze Citroenkleur, meer of min naar het witte trekkende, die de Kanarien in
onze lugtstreek aanneemen, is de kleur niet welke zy in haar eigen land draagen,
en zy verandert naar de verschillende lugtsgesteltenisse. ‘Ik heb opgemerkt,’ schryft
een onzer bekwaamste Natuurkundigen, de Heer ADANSON, ‘dat de Kanarie-Vogel
der Kanarische Eilanden, die geheel wit wordt in Frankryk, op Teneriffa bykans zo
donker grys is als de Vlasvink; de kleurverandering ontstaat, waarschynlyk, uit de
koude onzer Lugtstreeke.’ De kleur kan ook veranderen, door het onderscheid van
voedzel, door den gevangen staat, en bovenal door het vermengen der verschillende
rassen: in het begin deezer Eeuwe telden de Vogelteelers reeds, in de enkele soort
der Kanarien, negen en twintig Verscheidenheden, alle genoeg verschillende, om
van elkander onderkend te kunnen worden. De oorspronglyke stam deezer negenen twintig Verscheidenheden, dat is te

(*)

In Catalonie noemt men ze Canari de Montanya, in Italie Serin of Scarzerin, in Duitschland
Foedeule, omstreeks Wenen Hirngryll, in Zwitzerland Schwederle.
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zeggen, van het natuurlyk Land of de Lugtstreeke der Kanarische Eilanden, is de
gemeene Graauwe Kanarie. Alle die andere eenpaarige kleuren hebben, hangen
af van het verschil der Lugtstreeke; die roode oogen hebben, hellen min of meer
tot de volstrekt witte kleur over, en de gevlekte of bonte zyn eer door kunst gemaakte
dan natuurlyke verscheidenheden.
Onafhanglyk van deeze verschillendheden, die de eerste verscheidenheden
schynen uit te maaken van de zuivere Kanarien der Kanarische Eilanden, in
onderscheide Lugtstreeken overgebragt; onafhanglyk van eenige nieuwe rassen,
die zints opgekomen zyn, zyn 'er andere verscheidenheden die nog veel meer in 't
oog loopen, ontstaande uit de vermenging van de Kanarievogels met de Venturon
en met de Cini: want niet alleen kunnen deeze drie Vogelen met elkander paaren
en voortteelen; maar de Jongen, daar van voortkomende, zyn niet onvrugtbaar,
doch ter voortteelinge bekwaam. 't Zelfde heeft plaats in de vermenging der
oorspronglyke Kanarien met Europische Kanarie Vogels, met Putters, Vlasvinken,
en gewoone Vinken: men wil zelfs dat zy met Mosschen kunnen voortteelen; de
Heer D'ARNAULT heeft den Heer SALERNE verzekerd, te Orleans, gezien te hebben,
dat een grauwe Kanarie, uit eene vlugt weggevloogen, met een Mosch paarde, en
in een mosschen-pot broedde, 't geen zeer wel slaagde. Deeze soorten van Vogelen,
schoon zeer verschillende, en, in 't uitwendig voorkomen, genoeg verwyderd van
die der Kanarien, paaren egter, en zetten het geslacht voort als men de noodige
voorzorgen draagt. Voor eerst moet men de Kanarie van alle die van derzelver soort
zyn afzonderen; ten anderen in deeze proeve zich liever van het Wyfje dan van het
Mannetje bedienen. Men weet zeker, dat een Wyfje of Pop [gelyk de Liefhebbers
hier te lande spreeken] van een egte Kanarie der Eilanden, met alle de opgenoemde
Vogelen, voortteelt; doch het gaat niet even zeker dat de Mannetjes Kanarie met
de Wyfjes van alle de gemelde Vogelen kan voortteelen. De Europische Kanarie
en de Putter zyn de eenige in welke de voortzetting van het geslacht van het Wyfje
met de Mannetjes Kanarie my toeschynt, wel bevestigd te weezen. Ziet hier wat
een myner vrienden, de Heer BOUGOT,
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daar over geschreeven heeft; men kan op hem, als een Man van ondervinding en
goede trouwe, staat maaken.
‘'t Is dertig jaaren, dat ik my bezig gehouden heb met het opkweeken van kleine
Vogeltjes, en ik heb my byzonder toegelegd op derzelver opvoeding; dus kan ik, uit
veelvuldige proeven en waarneemingen, de volgende stukken verzekeren. Wanneer
men Kanarien met Putters wil laaten paaren, moet men uit het nest Putters neemen
van tien of twaalf dagen, en deeze in het nest leggen van Kanarien van dien zelfden
ouderdom; deeze zamen opkweeken, ze in dezelfde vlugt laaten, en de Putters aan
't zelfde voedzel als de Kanarien gewennen. Men zet doorgaans Mannetjes Putters,
by Wyfjes Kanarien, zy paaren ligter, en alles gaat beter dan wanneer men aan de
Mannetjes Kanarien Wyfjes Putters geeft. Men moet, ondertusschen, opmerken,
dat het eerste broedzel traaglyk toegaat; dewyl de Putter niet zo schielyk ter
voortteeling bekwaam is als de Kanarie. In tegendeel, wanneer men een Wyfjes
Putter veréénigt met een Mannetjes Kanarie, gaat de voortteeling veel schielyker
toc. Om dit te doen gelukken, moet men nimmer een Mannetjes Kanarie in de vlugt
laaten, waarin Wyfjes Kanarien zyn: dewyl zy als dan aan de laarstgemelde de
voorkeus willen geeven boven de Wyfjes Putter.
Ten opzigte van de vereeniging van de Mannetjes Kanarie met het Wyfje van de
Europische Kanarie, kan ik u verzekeren dat dezelve zeer wel slaagt: ik heb, zints
negen jaaren, in myne vlugt, dusdanig een Wyfje, 't geen niet gemist heeft alle jaaren
driemaalen eyeren te leggen, die de vyf eerste jaaren wel gelukten; doch het broedde
slegts twee keeren 's jaars in de vier laatste. Ik heb andere Vogels van dezelfde
soort als de Europische Kanarie, die met de Kanarien voortteelden, zonder
afzonderlyk opgevoed of geplaatst te zyn. Men laat, ten dien einde, de Europische
Kanarie, 't zy Mannetje of Wyfje, alleen in een kamer met een goed aantal Kanarien:
men zal zien dat zy, in diezelfde kamer, ten zelfden tyde, als de Kanarien, onderling
paaren: terwyl de Putters zich niet dan in een kouwtje met de Kanarie paaren, en
het noodig is dat 'er geen Vogel van die eigenste soort daar-
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by zy. De Europische Kanarie leeft zo lang als de andere Kanarie, hy gewent zich,
met minder tegenzin dan de Putter, aan het zelfde voedzel.
Ik heb ook Vlasvinken met Kanarien doen paaren: maar dit moet een Mannetjes
Vlasvink met een Wyfjes Kanarie weezen, anderzins gelukt dit zelden. De Wyfjes
Vlasvink maakt zelfs geen nest, en legt slegts eenige eijeren neder, die doorgaans
onvrugtbaar zyn. Ik heb 'er dikwyls de proeve van genomen, daar ik deeze eytjes
door Wyfjes Kanarien liet broeden, en dikwyls zonder dat 'er iets uit voortkwam.
De Gewoone Vink laat zich bezwaarlyk met een Kanarie paaren; ik heb drie jaaren
een Wyfje by een Mannetjes Kanarie gelaaten; doch 'er zyn geene dan vuile eijeren
van voortgekomen: doch een Gewoone Mannetjes Vink met een Wyfjes Kanarie
heeft eenige vrugtbaare eijeren gelegd’.
('t Vervolg in een naastkomend Stukje.)

Winterbespiegeling.
Hoe spade blinkt thans de Dagtoorts aen de Oostertranssen! Hoe vaek is het aerdryk
van dikke nevelen omtoogen, die den dag in eenen avond veranderen, en, door
derzelver schadelyke vochtigheid, zinkingen en verkoudheden veroorzaeken! Doch
hoe menigwerf zien wy weder die dampen, na het doorbrecken der zonnestraelen,
verzwinden, en plaets ruimen, voor eene luisterryke helderheid, die ons alle
voorwerpen, op eenen zeer verren afstand, doet aenschouwen! Hoe verfrisschend
en versterkend is de doordringende koude, die elk doet huiveren en klappertanden!
Wat is het stil en doodsch op het land! Geen glimmend kouter doorsnyd den
vruchtbaeren akker! Geen welig graen golft over 't veld! Geen vee huppelt en dartelt
in de grasryke beemden, daer het zynen gretigen lust met de voedzaemste kruiden
verzadigt! Den jongen Veldknaep mag het niet gebeuren zyne schaepjes langs berg
en dal te geleiden, en, van zynen trouwen wachthond verzeld, zich op zyne hoorn
te vermae-
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ken! De natuur schynt als verstorven! 't Is, of de omloop der sappen in boomen en
planten ganschelyk ophoud, en zy nooit meêr bladen en vruchten zullen krygen!
Hoe rasch schuiven zich somtyds donkere wolken voor het schitterend azuur des
hemels! Daer berst, eensklaps, een woedende orkaen uit, die elk een' killen schrik
aenjaegt, de zwaerste boomen uit den grond rukt, daken, vensters en glazen
verbreekt, de waters doet opstuiven, welken, door geweldige overstroomingen, de
ysselykste en deerniswaerdigste verwoestingen aenrechten! Hoe verschrikkelyk
gaept hier eene dykbreuk, door welke het water, met een donderend geraes instuift,
terwyl het weiden en akkers onderzet, vee en menschen wegspoelt, wier jammerend
geloei en bitter gekerm de lucht doen weêrgalmen, en het ongevoeligste hart traenen
storten! Anderen, wier huizen en hutten nog staen blyven, bergen zich in den
hoogsten top, waer zy, menigmael, het wreedste gebrek, en de folterendste ellenden
moeten verduuren! 'Er gaet eene reeks van nachten voorby, dat de landman, van
alle rust verstoken, tot aen de dyë toe in 't water, onophoudelyk zwoegt om de
bressen te herstellen, terwyl hy, van rondöm, de akelige dorpsklokken den
schreeuwenden nood der nabuurige Landen hoort bekendmaeken! Behoed, gunstryk
Albeschermer! myn dierbaer Vaderland, in deezen wintertyd, voor zulke geduchte
onheilen! Laet den veld- en stedeling eene liefelyke rust en kalmte smaeken, om
uwen grooten naem met de vuurigste dankerkentenisse te verheerlyken!
Een ander tafereel treft myn gezicht! Bergen van sneeuw bedekken den korstigen
grond, en 't naekte geboomte! Het oog schemert door haer glinsterend wit! De takken
buigen of breeken door dien last! De reiziger word daer door veeltyds van 't regte
spoor gebragt, en zinkt in eene diepte, waer hy deerlyk omkomt! Welk eene kunst,
welk eene heerlykheid heeft de Maeker der natuur' in dit verschynzel ten toon gelegd,
daer het mikroskoop de wonderlykste en evenredigste figuuren in 't zelve ontdekt!
Wat een voortreffelyk nut word hier door het land aengebragt! Deszelfs vlugge
zoutdeeltjes dringen in den schoot der aerde, die zy eene ryke vruchtbaerheid
mededeelen! De planten, de tedere
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uitspruitzels van 't graen worden 'er door bewaerd om van geene koude te sterven!
Zo zorgt de wyze Schepper, dat alles tot welzyn gedyë! Door de vorst bereid hy het
aerdryk ter voortbrenginge. Door de vorst doet hy het geslacht der insekten binnen
behoorelyke paelen blyven, dat anders, door zyne schielyke vermenigvuldiging, de
drukkendste rampen zou veroorzaeken, en voor mensch en vee eenen algemeenen
hongersnood verwekken. Hoe beklaegelyk, hoe naer zou het dan geschaepen zyn!
Hoe weinig echter word aen deeze goedertierene voorzorge gedacht! Men
verwondert zich veelmaelen minder over de wyze vervanging der Jaergetyden, als
over een kunstwerktuig. Van 't laetste word de macker nog wel eens geroemd, maer
om den Vormer van 't Heeläl bekreunt men zich luttel.
Gelukkig Landman, die, in uwe stille wooninge, de vreedzaemste winterdagen
slyt! Wat geneugte schept gy, in uw vee, dat in uwe warme stallen eene veilige
beschutting voor de winterbuien geniet, van voeder te bezorgen, terwyl het u eenen
milden overvloed van zuivel geeft! Hoe wakker zyt gy bezig om uw bouwgereedschap
voor den aenstaenden lentetyd weder in orde te brengen! Welke bekoorelyke
avonden slyt gy by uwen haert, waer een overvloed van brandstoffe, door u zelven
gegaerd, de verkwikkelykste warmte verspreid, en gy met uw gezin en vrienden,
onder eenen gullen kout en een lekker pypje, de aengenaemste uuren doorbrengt!
Uw welvoorziene voorraedzolder schaft u eene gezonde en voedzaeme kost. Gy
smaekt wel niet die verfynde vermaeken, welken de beschaefdere stedelingen
genieten; doch gy zyt weder bevryd van die wreede aendoeningen van hoogmoed
en eerzucht, van die verdrietelykheden, kwyningen en zelfverveelingen, welke den
bewooner der steden zo jammerlyk folteren, hunne geliefkoosdste vermaeken
vergiftigen, en 'er hen dra van doen walgen. Benyd toch, Bouwman! der stedelingen
lot niet! Blyf in uwen gelukkigen en nuttigsten staet, waer in gy een stil vergenoegen,
het dierbaerste en wenschelykste voor een' sterveling, ondervinden kunt!
Hoe krielt het spiegelend ys van allerleie lieden! Hier vliegt de snuivende klepper,
op 't heerlykst uitgedoscht, met eene narreslede, als een pyl over den glibberigen
watervloer; de bellen van zyn tuig en zyn gebriesch
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doen ieder wegstuiven! De schoone, die de slede verziert, zit in 't prachtigst bont
gedooken. Haeren minnaer, welke de zelve bestiert, straelen de vreugd en 't
vergenoegen uit twee naeuwtoeziende oogen! Wat zet hy, door zyn geroep en
geklap, zynen Hans aen om alle zyne mededingers voor by te streeven, en zynen
Meester eer aen te doen! De burger-jongeling kruit zyn liefje in een ligte ysslede:
zyne radde schaetzen doen hem het voor de narreslede niet opgeeven; de
zweetdruppels rollen van zyne wangen! Geen minnaer ontziet moeite, als hy zyne
zielsvoogdes maer kan behaegen! Eene talryke menigte wandelaers aenschouwt
deeze verlustigende uitspanning, en lacht, by wylen, met een luidruchtig geschater,
als de een of ander, door met zyne kunst' te willen pryken, omver tuimelt.
De avondkortingen der groote steden houden elk bezig. Het leerzaem
Schouwtooneel doet den kunstminnaer het edelst genoegen smaeken. Dan stort
hy traenen met de onderdrukte deugd; en dan lacht hy weder met de dwaesheden
der stervelingen. De streelende en hartverrukkende Muzyk der luisterryke Concerten
houd zyne ziel opgetoogen, en doet haer de zuiverste, de streelendste en
betoverendste, aendoeningen ondervinden! De statige assembleés, de weidsche
danspartyen doen hem al de prael aenschouwen, die de Rykdom ten toon kan
stellen. De sterk verlichte zael zet die heerlykheid nog meerder glans by. De
Praetgezelschappen zien nu hunne Leden met drift verschynen. Zo het nut zich
daer met het vermaek paert, is het eene genoegelyke en waerdige verpoozing der
drokke bezigheden. Dat nyd en laster voor eeuwig uit de zelven gebannen mogen
worden, en de wyn daer ter zoete vervrolykinge, en nimmer tot dronkenschap,
verstrekke! De Letterblokker zit op zyn eenzaem schryfvertrek, waer hy dikwerf
meerder wellust geniet, dan zy, welken van alle die schitterende, zo waere als
ingebeelde, geneugten, volop hebben. De omgang met de vermaerdste afgestorven
Wyzen en Geleerden der Oudheid, zo wel als met de levende afwezigen; de
verkeering met zich zelven; het botvieren van zyn denkvermogen; alles vereenigt
zich om zyn geluk te volmaeken.
Schamele Armoede! wat hebt gy, in dit ruw saizoen, te lyden! Uw verblyf is eene
vervallene wooning, waer
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de guure koude aen alle kanten doordringt! Uwe kle leren zyn gescheurde vodden,
die u voor de scherpe lucht niet behoeden! Uw vuur bestaet uit eenig vermolzemd
hout, dat gy, al klappertandend, hebt gegaerd! Uw bed is een handvol oud en vervuild
stroo! Uw kost een magere beet broods, door uwe traenen bevochtigd! Wiens ziel
moet niet schreien, als zy uwe jammeren - waerdige behoefte aenschouwt! Ryken
der aerde! wilt gy eenen wellust ondervinden, die alle waereldsche geneugten
overtreft; kleed, voed, en verwarmt dan deeze ellendelingen! Gy zult eene der
Godheid welbehacgelyke daed verrichten. Uwe door kommer en gebrek verbleekte
en uitgemergelde natuurgenooten zullen, onder het gebruik der door u geschonkene
verkwikkingen, der hoogste Majesteit voor zyne algoede beschikking, en u voor uwe
liefderyke mededeelzaemheid, onder eenen zachten traenenvloed, vuuriglyk danken.
Gaet voort, achtingwaerdige Regeerders en Inwooners van myn duurgeschat
Vaderland, den lof van liefdadigheid, welken gansch Europa u toezwaeit,
onophoudelyk te verdienen! Dat men, tot aen het einde der eeuwen, van Nederland
zeggen moge.!. ‘Het kan geene armoede aensohouwen, zonder die te verligten.
Het strekt, daerin, ten voorbeeld aen alle de Natiën der waereld. En, daer andere
uitmuntende deugden het ieders verwondering en hoogachting doen verwerven,
verdient deeze alleen, dat deszelfs naem niet dan met den uitersten eerbied genoemd
worde’!
L. STOPPENDAAL P.Z.

Verhandeling over het aankweeken der Latynsche dichtkunst.
(Uit het Engelsch van den Heer LAWSON, Doctor in de Godgeleerdheid, en
Hoogleeraar in de Welspreekendheid en Geschiedenissen te Dublin.)
Overtuigd dat aan myn gemaakt ontwerp behoorlyk voldaan was, meende ik by de
(*)
voorige lessen het te zullen laaten . Dog een byzonder geval was oor-

(*)

Hy schreef 22 lessen over de Welspreekendheid. Dit was de drieëntwintigste.
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zaak deezer toegifte. - Zommige myner aanmerkingen, hier en daar ter loops
nedergesteld, kwamen veelen ongegrond voor; 'er waren, die zich daar aan stootten.
- Wat mag hier van tog wel de reden geweest zyn? - ‘Ik heb’, zegt men, ‘te laag van
onze hedendaagsche Latynsche Vaarzen gesproken. - Ik heb de poogingen van
eenige jonge lieden om door den tyd op de lyst der Latynsche Digters gezet te
worden, te voorbaarig veroordeeld. Deeze poogingen werden altoos nuttig gerekend,
van de Geleerdheid aanbevolen, en door het Voorbeeld van beroemde Mannen
met gezag bekleed. Hoe veele hebben in de geleerde Weereld langs dien weg
onuitwischbaaren roem verkreegen’! - Ik zal my thans over dit gewigtig stuk duidelyk
verklaaren.
Deeze ongunstige bedenkingen zyn geboren uit de vergelyking, die ik maakte
tusschen Digtstukken, welke in eene leevendige en die in eene doode taale opgesteld
zyn. Ik gaf, zonder een oogenblik in twyfel te staan, den voorrang aan de eerste
boven de laatste; en, na eene nauwkeurige beproeving, blyve ik myn oordeel billyken.
In een Digtstuk, dat van eene volkoomene lengte en wel bearbeid is, (want wy
spreeken niet van minder soort van vaarsen) moet men deeze drie dingen in het
oog houden; ‘hoe men het meeste nut doen - hoe men het beste behaagen - en in
welk' eene taal men 't waarschynlykst iets ongemeens voor den dag zal brengen’?
Omtrent de twee eerste blyven geene twyfelingen over. Een Digter, die in zyne
moedertaale schryft, heeft veel vooruit. Zyn zyne vaarsen van dien aart, dat ze zo
wel stigten als vermaaken kunnen, geschied zulks te eerder, om dat die in eene
algemeen bekende spraake geschreeven zyn. Het Digtstuk, in eene doode taal
opgesteld, kan slegts van zulke geleezen worden, welke met de goedgekeurde
Schryvers (Auctores classici,) byzonder bekend zyn, en wel in zodanig eene maate,
die by de meeste minder plaats heeft, dan men zich gemeenlyk verbeeld.
De Syracusers verschoonden, na hunne behaalde zege over Nycias, die geene
onder de Atheensche Krygsgevangenen, welke eenige digtregels uit Euripides
konden op zeggen, die toenmaals leefde, maar wiens schriften
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nog niet in Siciliën bekend waren. Een bewys, hoe juist het gemeene Volk ook de
schoonheden zyner Treurspelen wist te waardeeren.
In zommige plaatsen van Italiën leeren de boeren geheele stukken uit hunne
(*)
Digters ARIOSTO en TASSO van buiten , welke zy met eene soort van verrukking
kunnen zingen of opsnyden. En ik herinnere my by deeze gelegenheid eene
gebeurtenis, ARIOSTO zelven overgekoomen. Hy viel op eenen zekeren tyd in de
handen van struikroovers, die hem aan hunne gewoone onmenschlykheid wilden
opofferen. Dog een hunner bende, welke hem, in voorige dagen, eens toevallig
ontmoet hadt, maakte den overigen zynen naam en omstandigheden bekend, 't
gevolg was, dat zy den Digter, met verscheiden blyken van hoogagtinge, op vrye
voeten stelden; uit dankbaarheid, gelyk zy zeiden, voor het vermaak, dat zyne Digten
hun zo vaak verschaft hadden. - Geen stand is 'er in de menschelyke maatschappy;
of hy kan uit de werken van eenen grooten Geest genoegens scheppen. Dan deeze
aangenaame uitwerkselen heeft zelfs de voornaamste Digter, in eene doode taale
te voorschyn koomende, niet te wagten. Het tiende gedeelte van het gemeen moge
daar van eenig voordeel trekken; de rest zal 'er niets by winnen.
Het is dus het derde stuk, welk de voorstanders der Latynsche Digtkunste met
allen geweld vasthouden. - ‘Niemand (zeggen zy) kan ontkennen, dat ons de
Romeinen in Digtmaat voorbeelden hebben nagelaaten, veel volmaakter dan die
wy sedert kreegen. Willen wy daarom iets ongemeens voor den dag brengen, kunnen
wy geen gemakkelyker weg inslaan, dan hen, zo kort als mooglyk is, by te blyven.
Hunne taal is kragtiger en bezit meerdere overeenstemming, dan alle laatere
spraaken. Van deeze mogen de beste niet hooger gerekend worden dan bedorven
Latyn. Een Digter, zal hy roem verwerven, moet daarom in het Latyn schryven’.
Ik wil tegenwoordig nog de verdiensten der verschillende Schryvers, nog de
onderscheidene taalen, met welke zy in de weereld koomen, in de weegschaale
leggen. Dit zou my te verre van het spoor doen afdwaa-

(*)

ADDISON's Reize door Italien.
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len. Ik zal het eens in beide gevallen voor beweezen houden, dat de Romeinen den
voorrang verdienen. Maar ben ik daarom buiten staat goede voorbeelden in eene
oude taal na te volgen? Is het zelfs niet beter die daar in na te volgen dan in de
oorspronglyke taal, waar in zy geschreeven zyn, om dat ik de laatste niet in den
grond versta? - Laat de oorspronglyke schooner weezen, 't is meer dan waarschynlyk,
't is zeker, dat ik in eene taal, schoon minder geschat, dog beter door my gekend,
fraaijer schryven moet.
Daar zyn luiden, die twyfelen, ten minsten voorgeeven dat zy twyfelen, of dit wel
toepasselyk zy op het geval, waar van wy spreeken. Maar 't is my onbegrypelyk,
hoe men daaromtrent nog eenige dubbingen kan plaats vergunnen. - Laat de
schranderste kop de proef neemen om eene onzer leevendige taalen met alle vlyt
en naarstigheid, dog alleenlyk uit boeken, zich eigen te maaken; - dat hy in die
aangeleerde taal een Digtstuk vervaardige; hoe veele taalfouten zal de Kunstregter
in zyn opstel ontdekken! en deeze is juist de toestand, waarin Latynsche Vaarsen,
ten onzen tyde gedigt, zich bevinden: uitgenomen dat wy zulke kunstregters niet
meer hebben, om de misgreepen te ontdekken. De Opstellers ontgaan het
nauwziftend oordeel, vermits hunne leezers de taal niet beter verstaan dan zy.
Het is bekend, dat wy van de uitspraak der oude Romeinen onkundig zyn. Zullen
wy ons derhalven niet geduurig tegen de welluidenheid vergrypen? 't Is niet mogelyk,
dat wy de bestemde beduidenis van die woorden weeten kunnen, welken men zo
zelden, en slegts in weinige Werken, aantreft; en het is even zeker, dat wy geene
reden kunnen geeven, waarom de betekenis van verscheiden woorden, door de
zamenkoppeling met andere, veranderd worde? - Hoe veele taalfeilen, hoe veele
spreekwyzen, onzer spraake alleenlyk eigen, moeten daar uit geboren worden! Die ordenloosheid en verplaatsing, welke de Latynsche Taal byzonder kenmerkt,
en die wy voor willekeurig houden, moeten, buiten kyf, haare vaste wetten gehad
hebben, naar welke wy nauwlyks kunnen raaden. En wanneer men, in weerwil
deezer onaangenaamheden, nogthans, deeze taal tot zulk schryven verkiest, zal
het dikwils
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by enkel gissen gelaaten moeten worden; even gelyk een Reiziger, by nagt,
zorgvuldig op zynen weg passen, en de voetstappen zyner Voorgangers volgen
moet. Het Gezag heeft ons maar eenen zeer smallen weg afgetekend; en op deezen
weg zyn nog, hier en daar, groeven en scheuren, by welke men stille staan, of waar
over men langzaam treeden moet. Dan een Digter moet met snelle schreeden
voortgaan. - Hy moet de taal aan zyne vlugge verbeelding, niet zyne verbeelding
der taale, onderwerpen.
Dat het grootste gedeelte der menschen, wier oordeel, in dit geval, van geen klein
gewigts is, myne gevoelens beslisse! Welke Digters zyn het, in alle landen, die den
grootsten roem behaalen, - met de algemeenste goedkeuring geleezen worden?
Zulke, zeker, die in de taal van hun land geschreeven hebben. Alle Italiaanen kennen
ARIOSTO en TASSO; de meeste leezen hunne Schriften: - alle staan over deeze Digters
verwonderd. Maar zeer weinige kennen VIDA, SANNAZAR of TRACASTERIO, welke
veelligt voor geene der laatere Latynsche Digters behoeven te wyken. - Zal een
Franschman de verdiensten van MARTHE, van SANTEUIL of POLIGNAC, met de
bekwaamheden van CORNEILLE of LA FONTAINE gelyk willen stellen? of zal een
Engelschman BUCHANANUS, of de Opstellers der Engelsche Zanggodinnen, (Musae
Anglicanae) zo hoog als SHAKESPEAR, MILTON en POPE willen waardeeren?
Ik ben daarom verre van met eenen beroemden Franschen Schryver overeen te
stemmen, welke aanmerkt, en, zo ik niet dwaale, dit als eene geliefkoosde meening,
meer dan eens herhaalt, te weeten: ‘Dat het gemaklyker zyn moet, een Latynsch
Digtstuk te vervaardigen, om dat eenige zyner Landsgenooten geene Fransche,
die van belang waren, maar zeer goede Latynsche, Vaarsen geschreeven hebben’.
- Myns bedunkens is dit besluit valsch. Hy moest getoond hebben, dat zulks met
Fransche Digtmaat beproefd, maar niet gelukt was. Dan dit hebben, geloof ik, geene
(*)
van hen gedaan, welke hy tot voorbeelden bybrengt .

(*)

Voltaire heeft getoond, hoe veel de Franschen in de Digtkunde vermogen, in de taal van zyn
land.
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Het gezond verstand moest juist het tegendeel besluiten. Wanneer iemand, die van
Apollo's geest wordt aangeblaazen, in eene doode taal wel schryven kan, zal hy
zulks zo goed en nog beter in eene bekende leevendige spraake kunnen doen. En
dat bevestigt de ervarenis. SANNAZAR heeft in zyne Arcadia zeer schoone Italiaansche
vaarsen nagelaaten. BEMBO schreef in beide taalen by uitsteekendheid goed. ARIOSTO
vervaardigde, in den aanvang zyner Digterlyke loopbaane, volgens de wyze van
dien tyd, Latynsche vaarsen, van welke eenige zeer schoon en zuiver zyn; en het
is bekend, dat zyn Vriend BEMRO hier mede zo sterk was ingenomen, dat hy dien
grooten Man zogt te beweegen, zyn Heldendigt ook in die taal in het ligt te geeven.
Gelukkig, dat hy zich daar toe niet liet overhaalen. - Uit de eerste Gedigten van
MILTON kunnen wy met reden opmaaken, dat hy onder de nieuwe Latynsche Digters
geene slegte vertooning zou gemaakt hebben; dan hy was wyzer, en gaf zyner
Moederspraake de voorkeur. Het zelfde kan men van COWLEY, en inzonderheid van
ADDISON, zeggen.
Uit alles besluite ik, dat, in onze dagen, Latynsche Digtstukken geenen hoogen
trap van volkoomenheid bereiken kunnen; behalven dat aan derzelver vervaardiging
veel moeite vast is. Dit is eene tweede reden, die ons afschrikken moet hier mede
veel tyds en vernufts te spillen; eene reden, welke by verscheidene ingang vinden
zal. - Zeer gemakkelyk kon ik nog andere bybrengen; dan, het stuk klaar genoeg
zynde, zal ik slegts by eene stil staan om dat die opmerking verdient.
By elke gewigtige onderneeming, moet men, zo veel mooglyk is, tragten den
Vaderlande eer en voordeel te doen. Ik bekenne; dit is niet zeer gemakkelyk in het
geval, waar van hier de reden is. Maar weinige zyn in staat eene taal te volmaaken,
of door hun Digtvuur hunnen Landgenooten lof te bezorgen. Dan de poogingen daar
toe zyn tog te pryzen; en, gesteld dat zy mislukken, kunnen die niet anders dan
eene bron weezen van troostvolle gedagten, dat men, ter bereiking deezes zo
gewigtigen oogmerks, alle vlyt besteed heeft. Laat HORATIUS hier het vonnis stryken;
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Atqui ego cum graecos facerem natus mare citra
Versiculos; vetuit me tali vace Quirinus
Post mediam noctem visus, cum somnia vera:
In silvam non ligna feras insanius, ac si
Magnas Graecorum malis implere catervas.

Ik moet dan den Digter, welke in zyne Moedertaale handen aan het werk slaat, den
voorrang schenken. Meent intusschen niet, dat ik het opstellen van Latynsche
vaarsen ganschelyk afkeure, - dat ik de beproeving van iemands kragten, ten deezen
opzigte, veroordeele - of dezelve met oogen van veragtinge beschouwe. - Ik heb
dikwils aangemerkt, dat het fraai is, wanneer het werk van eenen Geleerden zich
in een zuiver Latynsch gewaad vertoont; gewasschen van die menigvuldige vlekken,
welke zo veele verstandsvolle schriften ontsieren. - Daartoe is de beoeffening der
Latynsche Digtkunde noodzaakelyk, en moet, om die reden, den pasbegonnen
Letteroeffenaars worden aanbevolen. Ook is zy het eenigste middel om tot eene
gegronde kennis der Latynsche Digters te geraaken, en, in alle taalen, zelfs de ryke,
zo niet de volstrekt onontbeerbaare, bron van het waare schoone.
Deeze oeffening is ook daarom nuttig, dewyl zy ons den nadruk en den rykdom
eener taale leert kennen, en dus in staat stelt derzelver spreekwyzen, op eene
gemakkelyke wyze, met andere te verwisselen. Ook kan zy, in ryperen ouderdom,
onschuldige, zelfs nuttige en edele genoegens verschaften; terwyl wy, daarin iets
groots te weeg brengende, op den weg van roem zyn, om dat dit bewyst, dat ons
de beste Schryvers eigen zyn; of, gelyk men liever spreekt, dat men eenen goeden
Classischen smaak bezit.
Misschien geniet een Schryver, met deeze bekwaam heden voorzien, het geluk
om vreemdelingen hooge gevoelens van zyne Landsgenooten in te boezemen. Zo
bragten de zamenstellers der Engelsche Zanggodinnen den beroemden BOILEAU
op deeze gedagten: ‘Een Volk, dat zulke Latynsche Gedigten aan het ligt brengt,
moet ook zeker, met zyn eigen' taal, verre in die Kunst gevorderd weezen’.
Dit zyn dan de Voordeelen, welke met het aankweeken der Latynsche Digtkunst
hand aan hand gaan; en daar
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door kunnen wy met een den prys bepaalen, op welken zy geschat moet worden;
- ‘zy behoort, zonder twyfel, tot het plan, welk jonge luiden, pas in het letterperk
getreeden, volgen moeten; - naderhand levert zy een aangenaam tydverdryf: zelden of nooit moet men ze tot eene hoofdbezigheid maaken; - dog men moet ze
niet veragten, om dat zy, wel bestierd, lofwaardig is’.

Berigt wegens eene telling der heilige dagen, Cisiojanus geheeten.
Myn Heeren, de Uitgeevers der Alg. Vaderl. Letteroefeningen.
‘By 't inzien van de onlangs uitgegeeven Lyst van de gewoonlyke Vaste Feestdagen
der Roomsche Kerke, door den Heer WAGENAAR, ten zynen gebruike, opgesteld,
waar van zich nu ook anderen, door derzelver openbaare gemeenmaaking, met
vrugt kunnen bedienen: herinnerde ik my, onder myne papieren, nog eene
Latynschen Kerklyke telling der Heilige dagen te bezitten welke den naam van
Cisiojanus draagt. Ik heb dezelve opgezogt, en ze niet geheel onwaardig geoordeeld,
Ulieden, by deeze gelegenheid, toe te zenden; niet als iets, dat van eene
uitsteekende nuttigheid is, maar als iets, dat nog al zyne gevalligheid heeft. - Oordeel
'er verder zelven over, of het in Ulieder Mengelwerk al of niet verdiene geplaatst te
worden. Ik ben, enz’.
De Cisiojanus is, in de Kerklyke tellinge, een twaaltal van verzen; bestaande uit zo
veele lettergreepen, als 'er dagen in t jaar zyn; zynde ieder vers geschikt tot deszelfs
maand, ter aanduidinge van den tyd der vastgestelde Heilige Dagen. Ze draagen
den naam van Cisiojanus, (by 't gemeen Susianus,) om dat het eerste Latynsche
vers aldus begint.
Cisio Janus Epiphaniis die dona Magorum.

In 't opzeggen deezer verzen geeft men, aan ieder der vier vingeren, eene week;
en telt de dagen der weeke, op de verbuiginge des vingers, binnen en buitenwaards,
met de lettergreepen van 't vers. In deeze tellinge is de laagste verbuiging
binnenwaards Zondag, daar aan volgt Maandag, Dingsdag; op den top des vingers
is Woensdag; en dus de hoogste verbuiging buitenwaards geeft Donderdag, voorts
volgt Vrydag, saturdag: en dus toont de telling deezer lettergreepen, wanneer, en
op welken dag, ieder Feestdag valt.
By voorbeeld, het jaar 1780 begint Saturdag; tel nu op den voorsten vinger, te
beginnen met de hoogste verbuiginge binnen-
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waards de lettergreepen van 't evengemelde vers: Ci, Saturdag 1, si, Zondag 2, o,
Maandag 3, ja, Dingsdag 4, nus, Woensdag 5, E, Donderdag 6: welke lettergreep
E, van 't woord Epiphaniis, doet zien, dat het feest van Epiphanie, of der Drie
Koningen, valt op Donderdag, den 6 van de maand January.
De Latynsche Verzen vind ik eenen Latynschen Almanach, van het jaar 1593, aldus:
Januarii.

Cisio Janus Epiphaniis die dona
Magorum:
Vincit ovans Agne: nova Paulum lumina
vertunt.

Februarii.

Et purgata parens ad templum ducit
Jesum.
Sede doces sacra cum Petro Matthia
gentes.

Martii.

Evocat ad studium puerile Gregorius
agmen.
AEterni patris gnatum Mariae tenet alvus.

Aprilis.

Praesulis Ambrosii laudes imitare
sacerdos:
Et pellant equites, Georgi more, tyrannos.

Maji.

Laeta crucis Helenae reperit pia cura
trophaea,
Vinea cum floret, plebs Urbanum
celebrabit.

Junii.

Ardua Solis equos trahis ad fastigia Vite.
Agni monstrat onus, sed Baptistes tibi
Petre.

Julii.

Jam Mariae sobolem Baptista salutat in
alvo,
Afficit Herodes nece Jacobum
Zehedaeum.

Augusti.

Vincula post Petri patitur Laurentius
ignes,
Impie maeche dabas meretrici colla
Joannis.
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Septembris

AEgidius celebrat Mariae virginis ortum.
Quo combusta die Solymorum moenia
narrant.

Octobris.

Christe tuas leges Celtis Dionysius affert.
Scriptis Luca tuis fruimur, docuit Simo
Persas.

Novembris.

Pannonius docuit Gallorum Martius oras.
Fertilis Elizabeth cantat Thuringia laudes.

Decembris.

Post casti sacra Nicolai longissima nox
est.
Fausta dies celebrat tibi Christum virgine
natum.

Het zou de moeite niet waardig zyn, deeze Latynsche Verzen voor den
Nederduitschen Leezer te vertolken; de geheele kunst, of aartigheid, bestaat slegts
in de schikkinge der lettergreepen, op haare juiste plaatze, en zo, dat de woorden,
min of meer, met een tamelyken zin, een Vers uitleveren. Liever zal ik 'er daarom
nog byvoegen, hoe men ook deeze schikking, op eene soortgelyke wyze, in
Nederduitsche Verzen gepoogd heeft na te volgen: waarvan my twee voorbeelden
ter hand gekomen zyn; in twee Nederduitsche Almanachen van het jaar 1647 en
1651.
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Deeze Nederduitsche Verzen zyn genomen uit eenen Almanach
van 't jaar 1647.
Ianus singt voor den
Koning klaer, dat nieuwe
jaer, Met Pons heel vry:
Teun singt den Bas, Nies
spoelt een glas,
Paulus schenckt den
Romeny.

van 't jaar 1651.
't Jaer is nieu, als de
Koningen gaen
Offeren, sprack Pontiaen.

Feb.

Al't Licht Blaes uyt Àecht,
gaet heen met
Plôen ons maegt, fiet nae
Valent:
Want hy na syn wys,
thoont Piet en Thijs,
des winters endt.

Hoe licht was Sint Aecht
ontrent
Doe uyt der hagen spranck
Valent.
Kruypt weer in u kot, sprak
Pier,
Want Matthys maeckt noch
vyer.

Maert.

In den Maert, Aerjaen
Meerte wordt daer door
besnoeyt syn boomgaert, verciert,
Dat men Sinte Gregorius
en Goris bezayt:
viert:
Al Geertruyts landt,
Geertruyd sprack not
menigerhandt,
Benedictyn:
Daer Mary van ween goet Mari sal gebootschapt zyn.
beschayt.

April.

d'April bloeyt, Ambrosius
hof groeyt
en ontsprnyt heel:
Tiburts plantsoen, staet
weeldigh en groen,
Ioris Marcus kruyt gaet uyt
veel.

Mey.

Philips Cruyst hem seer, Philips Cruyst u, want Jan
Inn dat ghy niet meer
Latyn,
u Pan Ser maeckt schoon. Verkoopt zyn Pan Ser.
drinckt de Wyn.
Sy is nu heel vergaen,
Want dat 's nu in dei Mey
schenckife vry Vrbaen,
dei ze,
sy deught niet een boon. Vrbaen vliet en maecht
een Pe.

Jan.

Anthonis heeft Agniet
ge-eert.
Paulus werdt van Godt
bekeert.

April sprak: Ambrosius
vrient,
Brengt ons 't Paesch-Ey, 't
is verdient:
Want de Schutters vragen
na Joris,
Marck vraeght waer Victael
is.
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Juny.

V schapen fel, Bonifaes
scheeren wet,
maer Oolf beter,
Vitus seer moy, maeyt nu
syn hoy,
met Ian Lebuyn en Peter.

Maeckt goey chier, sprack
Bonifaes,
Brenght ons hier Barnabas
Kaes,
Vitus twee pont Kriecken
lieter,
Daer Jan Baptist sliep, en
Pieter.

July.

Ons Vrou en Maerten,
sullen 't hoy paerten,
en van Margriet Scheyen
heel:
Arnulphus laet,
Magdaseen Iacohs zaet
afineyen veel.

Ons Vrouw en Martyn
seyden:
Sal aldus van ons Mangriet
scheyden,
Maeyt eerst u Hoy, sprack
Magdaleen,
Jaeob sprack, Ick en heb
geen.

Aug.

Peter bestelt, den oogst
van 't velt,
Met Laurens syn broer:
In Marys schuer, die sy
heeft in huer,
Daer Mies zal dorschen
met Ian de boer.

Pieter droegh den Oogst
in schuer,
Dies loegh Laurens zyn
gebuer.
Mary vaert opwaerts, 't
was haer noot,
Want Meeus wert gevilt, en
Jan onthoot.

Sept.

Gielis parst den most, en
gaf Mary den kost,
dat sy 't Cruys hiel:
Met Lamberts pars, druckt
Theeu den wyn
wel vars, voor Cosmas
Michiel.

Gilis sprack, ick ben
confuys,
Vrouw en hebt ghy munt
noch kruys,
Waer was Lambertus doen
Theeus viel
Inden Wyngaert? daer 't
sach Michiel.

Oct.

Baef sou met
Frans,slachten althans,
soo Victor wilde borgen:
Gal biedt Lucas breedt, Elf
ducaten reedt,
en laet Simon sorgen.

Meeus sprack, Frans haelt
ons Most,
Want Denys betaelt de
kost,
Haelt Mutsaert Luyck, en
maeckt u hout.
Severyn waeyt en Symon
is kout.
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Nov.

Al 't Zielmis gelt, wert van
Wilboort getelt,
Maer Lebuyn die Vries:
Drinckt daer voor den wyn,
Cely en Tryn,
zyn vrolyck met Dries.

Heyligh Huybert, en
Lenaert,
Hebben sy Maertens Wyn
niet gespaert,
Soo heeft Lysbeth groot
verlies,
Want Catryn, dronck mee,
en Dries.

Dec.

Loy wel blindt, Barbar
Claes mindt,
Mary looft hem met Lucy
groot goet:
Ter selver tyt, Thomas met
vlyt,
Kars Ste-Ians Kindt in
ootmoet.

Loyken en Barbel, Claes
en Marye,
Riep tot Lucie: Weest allen
blye.
Maes sprack: Ick sal.
Kerst, Steef, Jans Kind,
daer is 't al.
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Het voorbeeld van den heer Perrenot en zyne mededeelgenooten,
in 's Hage, ter aanmoediging voorgesteld, tot uitrooijing der
haatlyke gewoonte, van in de kerken te begraven.
Het begraven in de Kerken, zedert vele Eeuwen, in Europa in gebruik, en uit
bygeloovigheid herkomstig, is nu, zints eenigen tyd, wegens deszelfs schadelyken
invloed, op de gezondheid der Menschen, het voorwerp geweest van de aandagt
veler voorname Mannen, die hun best gedaan hebben, om de bygeloovigheid en
schadelykheid dezer gewoonte aan te toonen; ten einde Overheden en Onderdanen
te nopen, om van dit gebruik af te zien. - Dit deden de Heren Hofmann, Alberti en
Habermann in Duitschland; Haguenot, Rozier en Maret in Frankryk; Allegranza in
Italie; en, om van andere Landen niet te spreken, de beroemde Heer Perrenot, voor
t eerst onder ons, in t jaar 1748 welke wat later gevolgd werd, door de Heren Te
Water en Klûit. Hun schryven was ook naauwlyks bekend geworden, of het werd,
by verre de meesten, met toejuiching ontvangen; en in Landen, alwaar men
vooronderstellen moest, dat het bygeloof en de dweepzugt aan het uitrooien dezer
zoo schadelyke gewoonte den meesten hinder zou hebben toegebragt, om dat ze,
door hunnen invloed, nog het naast aan den Throon zaten, zag men Vorstlyke
Wetten, en zelfs Mandamenten van Bisschoppen, te voorschyn komen, die het
begraven in de Kerken verbooden, of ten minste moeilyk maakten. Italie en Frankryk
gaven hier het voorbeeld aan Protestantsche Landen; noemende dit gebruik eene
pernicieuse en bygeloovige gewoonte. Dit voetspoor volgde men in Duitschland,
zoo wel in die gedeelten, daar men den Roomschen, als daar men den
Protestantschen Godsdienst handhaaft; en in vele Vorstendommen werd dit gebruik
voor altoos afgeschaft.
Intusschen hielpen, onder onze Nederlanders, nog weinig de Schriften van
voorname Mannen, en de voorbeelden onzer Nabuuren; of schoon wy genoodzaakt
waren, dezelven met mond en hart toe te juichen; zelfs, niet tegenstaande wy
moesten bekennen, dat elk nieuw voorbeeld, welk ons Italie, Frankryk of Duitschland
opleverde, eene ware vernedering voor ons was; daar wy veeleer aan hun het
voorbeeld hadden b hooren te geven. 't Gebeurde egter, dat eenige Mannen van
naam en geleerdheid onderstonden, het ys in dezen in ons Vaderland te breken,
en, zoo veel in hun was, toe te brengen, om den voortgang van dit kwaad onder
ons te stuiten: door naamlyk uitdruklyk te bevelen, dat men hen, na hunnen dood,
buiten Kerken en Steden, onder de open lugt, zou begraven; om dus, ten
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minste den levenden, welken zy geen voordeel meer konden doen, geen oogschynlyk
nadeel toe te brengen.
Maar deze voorbeelden, hoe lofwaardig op zigzelven, waren, als van enkele
byzondere persoonen, niet in staat, om eenig me kelyk nut te wege te brengen, of
de aandagt der Natie indiervoege tot zig te trekken, dat, of gehele Steden, Dorpen,
Plaatsen, Familien, of een zeker getal van menschen te samen, die voorbeelden
volgden. Zy waren te zwak, om den geest van navolging, ons menschen zoo nuttig
ingeschapen, te ontsteken, en hoop te geven, tot eene volgende algemene gelukkige
omwenteling in dit opzigt. Hoe zeer ook van velen geprezen, hadden zy geen
overwigts genoeg, op die verscheiden, schoon zwakke en in den grond veragtelyke
oorzaken, welken de meeste vertraging aan den voortgang van deze noodzaaklyke
nieuwigheid toebragten; en 't stond 'er naar geschapen, dat ze, weinig of niet, door
byzondere persoonen gevolgd wordende, onder ons, wel dra, misschien, geheel in
vergetelheid geraakt zouden zyn. Dan gelukkig heeft men, terwyl men zag, dat men
in dezen van de Overheid, zo hooge als lage, om min of meer gewigtige redenen,
welken ons niet staan te beoordelen, gene hulp of verandering te wagten had, in
den Haag iets ondernomen, dat misschien het eenig mooglyk middel is, om dit
kwaad ooit onder ons, ten minste grootendeels, uitgerooid te krygen; en 't welk wy
hoopen, dat velen sterker ter navolginge zal aanmoedigen.
De Heer PERRENOT, Domein-Raad van Z.D.H., naamlyk, als een waar Wysgeer,
en een opregt Vriend der levenden, zyne Theorie eenmaal in Practyk willende
brengen, verzogt, benevens eenige andere Heren, voor ruim een jaar geleden, van
Heren Gecommitteerde Raden van Holland, eene plaats in de Graaflykheids Duinen,
om aldaar eene begraafplaats voor zig en anderen te mogen stigten; welke hem
dan ook in chyns uitgegeven is, om te beheinen of te bemuuren. Zyn Ed., dit
Appoinctement uit zyn Request explicerende, heeft, met eenige goede Vrienden,
waaronder zelfs sommige Dames van aanzien, en geagte Predikanten, die plaats,
groot negen vierkante roeden, doen omzetten, met een zwaren muur, overdekt met
Soissons-stenen, hoog omtrent negen en een half voet. Deze plaats ligt slegtsweinige
roeden van het eerste huis van Scheveningen, en tegen aan de westzyde van den
weg. In derzelver oosterlyken muur is eene Poort, ter wydte van vyf, en ter hoogte
van tien vo ten; dezelve is gedekt met een corniche, waar in staat: In hoop van
navolging; en daarboven ziet men eene antique urne, of Lykbusch in den smaak
det Ouden. Binnen deze bemuuring zyn aan weerskauten vyftien gemetzèlde Graven,
van zulk eene diepte, dat 'er drie groote Kisten in kunnen dalen; des 'er in alles
negentig Lyken begraven kunnen worden. Doch het zelve mag niet eerder
geschieden, dan, na dat, aan ééne der Haagsche Kerken en Officianten of
Suppoosten, de volle regten en kosten van eene ordentlyke begrave-
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nis betaald zyn; overeenkomstig met het geen de Heer Perrenot, by zyn ingeleverd
Request, beloofd had. Op ieder Grafstede ligt eene zark, geschikt, om 'er Naamen,
Eertytels of Wapens, en dergelyken, op te plaatsen. Op die, ter dekkinge van 't
Gebeente van den Heer Perrenet, staan deze eenvoudige regels gegraveerd:
Exuviae jaceant putres procul urbe: nocebam
Qui nemini prudens, noceam ne mortuus opto.

Het welk hier op uitkomt: Myne rottende overblyfsels moeten verre van de Stad
liggen: daar ik [levende] vermydde iemand te benadelen, wensch ik zulks ook na
mynen dood niet te doen.
Nauwlyks had men begonnen deze Begraafplaats te stigten, of velen beyverden
zig om stryd, om voor zigzelven en hunne Vrouwen, of Vrienden, eene Grafstede
in dezelve te verkrygen; waar door dezelve, zo wy vernemen, nu al geheel vol zy,
en reeds dubbeld vol hadden kunnen wezen. - Zoo deed dit kragtig in 't oogloopend
voorbeeld by velen meer af, dan alle de voorgaande beste redeneringen, of
aanmoedigen de voorbeelden van verscheiden byzondere persoonen: en wy mogen
'er uit afleiden, dat, indien dit op meer plaatsen, door lieden van eenigen rang, te
samen op die wyze wierd ondernomen, dat dan deze gewoonte, na verloop van
eenigen tyd, meer velds onder ons zou winnen, dan men 'er zig te vooren van zou
hebben durven belooven.
Midderwyl was het te wenschen, dat de Overheden van Steden en Plaatsen zig
dezer gewigtige zake recht ernstig konden aantrekken; dat door dezelven overal,
buiten het bewoonde gedeelte, behoorlyke plaatsen konden worden aangewezen,
ter begravinge van een ieder, welke goedvinden mogt, den levenden na zynen dood
niet te schaden. Wy begrypen ligtlyk dat zelfs dit, op sommige plaatsen aanmerklyke
zwarigheden onderhevig kan wezen; dan 't komt ons egter voor, dat ze wel uit den
weg te ruimen zouden zyn; indien men 'er eens met al die ernst op bedagt ware;
welke het gewigt der zake vordert. Het nut, dat hier door aan 't Menschdom,
mitsgaders aan de handhaving van den openbaren Godsdienst, toegebragt zou
worden, is van zo groot een aanbelang, dat het wel der moeite waardig zy, dat elk
der Overheden, in wat plaatse het ook zoude moge wezen, daarop zyne aandagt
vestige; en dat het gehele Volk vuurig wensche, dat zulks eenmaal stand moge
grypen! Ik zal my hier niet ophouden met de redenen daar voor aan te dringen; zulks
is reeds ten overvloede door vele kundige en geleerde Mannen gedaan; hunne
Schriften zyn in veler handen; en de gesprekken, geduurende de laatste jaren, in
de gemeenzame verkering, over dit onderwerp, hebben ze genoegzaam algemeen
bekend gemaakt. Men staat bykans alomme toe, dat de Theorie goed is, maar men
schynt tegen de Practyk op te zien; om redenen, die te beuzelagtig zyn, om ze te
wederleggen.
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Hoe wenschlyk ware 't, dat Nederlands Inwoonders dit eens met de vereischte
opmerkzaamheid wilden gade slaan! Dan, zekerlyk, zou deze, gelyk Italie en Frankryk
zig uitdrukken, zoo pernicieuse en bygeloovige gewoonte, van in de Kerken te
begraven, wel dra trapswyze afnemen, en 'er ten laatste niet meer van gehoord
worden. Mogten, en Overheden en Ingezetenen, den algemenen welstand ernstig
ter harte nemende, hier toe alle hunne vermogens eendragtig inspannen, ten einde
de beste maatregelen te nemen, om ons niet langer onder deze rampzalige
overblyfsels van bygeloof te doen zugten! Hier toe zal, hoopen wy van ganschen
harte, het uitstekend lofwaardig voorbeeld van den Heer PERRENOT, en anderen,
die zig in dit plan met hem vereenigd hebben, ten gunstigste medewerken. - De
Nakomelingschap, welke nu reeds aan deze hunne poogingen, met een zoo zuiver
oogmerk van menschliefde, begonnen, de grootste verpligting heeft, om dat zy ten
minste, zoo veel hun doenlyk was, getragt hebben, hierin verandering te wege te
brengen, met zigzelven deze kosten ten dien einde te getroosten, zal hun, in dat
geval, zekerlyk een eerzuil van dankbaarheid oprigten; of zy zal, by mangel van
dien goeden uitslag, het hunnen Voorzaten nooit vergeven, dat ze dit loflyk voorbeeld
niet gevolgd hebben!

Verdeediging der wilden.
‘Een gebooren Wilde, die twintig jaaren aan de Kaap de Goede Hoop by de.
Hollanderen geleefd; doch dezelve verlaaten hadt, om by zyne Wilde Landgenooten
weder te keeren, wordt verondersteld, deeze Verdeediging zyns Volks geschreeven
en aan een Hollander gezonden te hebhen; dezelve vonden wy gevoegd in het
Journal van Duisburg, waar uit wy ze ontleenen. Deeze Hottentot, een uit dit Volk,
't welk, volgens de algemeene aanmerking des Schryvers, het minst van de
Menschlykheid heeft, verdedigt zyn Geslacht by zyn Vriend den Hollander, die zich
verwonderde, dat hy, met gezond verstand en smaak, de voorkeuze kon geeven
aan de Maatschappy en de zeden der Wilden boven die der Europeaanen. Men
weet dat meer dan één Hottentot, naa eenen langen tyd te midden van de
Europeaanen geleefd te hebben, na zyn oorspronglyk Volk wedergekeerd is, deszelfs
leevenswyze beter keurende. En dus is de verciering, als men ze daar voor houde,
niet van waarschynlykheid ontbloot: wat hier van ook zyn moge, zie hier den Brief
des Hottentots, die zich QUAYHA tekent.’

Myn Vriend!
Gy staat verbaasd dat ik na myn Wilde Land wederkeer, naa twintig jaaren lang
getuigen geweest te zyn van den voorrang
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dien gy veronderstelt dat het beschaafde Leeven der Europeaanen heeft boven dat
der natuurlyke Inboorelingen van de Kaap de Goede Hoop. Is het mogelyk, zegt
gy, dat QUAYHA de beestagtigheid der Hottentotten meer bemint dan de
beschaafdheid der Europeaanen! Ja, myn Vriend, het is mogelyk, en zeker dat ik
den Leevensstand, waar toe ik vry en uit eigene verkiezing ben wedergekeerd, verre
stel boven dien waar in ik onder u was, en dat ik beslooten heb het overige myner
dagen onder de Hottentotten te slyten. Ik zal u, ter goedertrouwe, de beweegredenen,
van myne voorkeuze mededeelen, en indien gy niet vooringenomen zyt, zult gy
erkennen dat ik gelyk heb.
Het zou overtollig weezen te bewyzen, dat de Menschen gebooren worden met
eene sterke natuurlyke neiging tot de plaats daar zy ter wereld kwamen en eerst
werden opgevoed, en dezelve hun leeven lang behouden. Terwyl ik onder u woonde,
heb ik, meer dan ééns, opgemerkt, dat een Hollander, aan de Kaap welgezeten,
verlangde na zyn Vaderland. De lugt is 'er de oorzaak niet van, gelyk ik gehoord
heb van een zeker Volk in Europa, die men Zwitzers noemt, zo gewoon om in
bergagtige streeken eene zuivere lugt te ademen, dat zy die van andere Landen
niet kunnen verdraagen, en uit die oorzaake de Heimziekte krygen. Gy zult my wel
willen toestaan, dat de lugt aan de Kaap veel aangenamer is dan in Holland. Gy
kunt niet zeggen, dat gy in Holland gelukkiger zult weezen: want gy zyt aan de Kaap
bykans alle Heeren, en hebt byna voor niet, 't geen ge in Europa duur betaalt. Het
moet, derhalven, een zugt, door de natuur diep ingedrukt, weezen, welke de
Menschen aandryft om liever by hunne kennissen, vrienden en geslacht te leeven.
Zou men het vreemd vinden in een Europeaan, die verscheide jaaren by Toekoes
(*)
en Namaques doorgebragt hebbende, de begeerte, om zyn Vaderland weder te
zien, opvolgde? Waarom dan in een Hottentot, een Mensch gelyk andere Menschen,
dezelfde begeerte en zugt gewraakt? Vriend, geloof my, de Europeaanen zyn, in
het oog der Hottentotten, 't geen de Hottentotten zyn, in 't oog der Europeaanen.
Gy zyt zelfs minder dan wy, en gy verdient den naam van Menschen zo goed niet.
Gy noemt ons Wilden, maar gy zyt wilder dan wy. Gy bejegent ons als Slaaven,
maar gy zyt jammerhartiger Slaaven dan wy, Slaaven van Geldzugt en andere
ongeregelde driften, die wy nauwlyks kennen.
Luister: dewyl gy denkt dat de Staat van een Europeaan zo veel beter is dan die
van eenen Hottentot, zal ik u het geval van stuk tot stuk ontleeden, u uwe dwaaling
ontneemen, met de voornaamste dingen, die in verschil staan, door te loop n.
Ik begin met onzen Godsdienst. Wy Hottentotten erkennen een Opperweezen
door ons Thickwa, dat is te zeggen, den grooten Beschikker, geheeten. Wy weeten
dat de donder en de storm-

(*)

Volken in het Zuidelyk deel van Africa, niet verre van de Kaap.
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winden van hem voortkomen, dat hy de Heer der tyden is, dat de algemeene
volksrampen de boden of de gevolgen zyn van zyn misnoegen: 't is daarom dat wy
hem voornaamlyk eer bewyzen by de nieuwe maanen, by onweeren, by eclipsen
en andere rampspellende gebeurtenissen. Wy weeten dat 'er een andere Geest
bestaat, die rechtstreeks het tegenovergestelde is van den goeden Thickwa: wy
noemen dien Dangoh, en houden ons verzekerd, dat hy een vyand is van het
Menschdom, en bovenal zyn heerschappy voert over de boozen. Wy hebben by
overlevering, dat de Menschen afstammen van Noh en diens Vrouwe Kingnoh, een
Paar door het Opperweezen geschaapen.
Wy hebben in onze Conscientie eene wet, welker voorschriften wy naauwkeurig
volgen. Vyanden van alle ondeugden, straffen wy de Dievery, met geselslagen,
honger, gevangenis, ban, het verlies van eer, en andere straffen, geëvenredigd
naar de waarde der gestoolene goederen: maar nooit met den dood: dewyl wy
gelooven, dat tusschen het wegneemen eeniger tydlyke bezitting, hoe groot die ook
weezen moge, en den dood, geene evenredigheid plaats hebbe. Moord alleen,
wanneer wy den schuldigen kunnen vinden, wordt met den dood gestraft.
Hoereerders en Overspeelders zyn onder ons zeer zeldzaam, en zy blyven, ontdekt
zynde, niet ongestraft. Wy stellen de Liefde en de Trouwe, de bronnen, van de
meeste deugden, in den rang onzer eerste pligten, en betragten die niet alleen
onderling, en ten opzigte van ons Volk; maar ook omtrent Vreemdelingen. Wy
beledigen niemand. Wy zyn regtvaardig en zonder list of kunststreeken in alle onze
handelingen. Wy kennen geene veinzery. Hoe gansch middelbaar ons lot moge
schynen, wy leeven daar mede volmaakt vergenoegd.
Ik stem toe onze Natuurlyke Godsdienst is zo volmaakt niet als de onvergelyklyke
Godsdienst, dien gy Europeaanen leert, en welks verhevene grondregels ik van u
ontvangen heb. Maar, wanneer myn Volk het weinige, 't geen het weet, nauwkeurig
te werk stelt, kunt gy het dan veroordeelen om dat het niet meer doet? Waar toe
dient, aan u Europeaanen, uw schoone Godsdienst, daar gy rechtstreeks strydig
met denzelven handelt? Indien de Hemel u scherpziender oogen geschonken heeft
dan ons, om te beter de waarheid en zynen wil te kennen, waarom volgt gy dan uw
licht niet op? Te meer daar gy belydt, dat de dienstknegt die den wil van zynen Heer
geweeten en niet gedaan zal hebben, eene dubbele straffe verdient? Waarom zyn
de begeerte tot het goed van een ander, de weelde, de dievery, de doodslag, de
laster, het verraad, de haat, en alle andere ondeugden, onder u zo gemeen? Moet
gy niet erkennen, dat gy, deeze gruwelstukken plegende, of niet gelooft, 't geen gy
voorgeeft te gelooven, of dat, indien gy het gelooft, gy u, met vrolyken harte, aan
het deerlykst lot blootstelt, dat gy, in stede van een gelukkigen toekomenden staat
te kunnen verwagten, u de Godlyke straffen op den halze laadt? In het eerste geval
zyt gy de slegtste, en in het
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tweede de domste, van alle schepzelen. Wie is geruster, in het uur des doods, een
Hottentot, die nederliggende onder een boom op een grasveld of een hoop mosch,
zagt den laatsten leevensadem uitblaast, of een Europeaan op een zagt bedde,
met den dood worstelende, met de Hel voor de oogen, beevende op het vooruitzigt
van een schriklyk toekomend lot, alle zyne begaane misdryven aanziende als zo
veele beulen die hem deerlyk teisteren?
Myn Vriend, doe met my myn Volk regt, en bewonder de celykheid van deszelfs
openhartig en pligtschuldig character, 't geen, opgekweekt geweest zynde door een
volmaakter Godsdienst en Opvoeding, de Europeaanen verre zou overtroffen hebben:
daar de Hottentotten, door hunne natuurlyke neiging en zonder eene wet te
behoeven, steeds de Dengden, zo schaars onder u te vinden, betragten.
Onze Leevenswyze is niet gelyk die der Beesten, zo als gy u verbeeld. Wy maaken
eenen geregelden Burgerstaat uit. Wy hebben onzen Raad en Regtshaaving in
zekere omstandigheden. Wy hebben Hoofden, op wier geleide wy ons in den oorlog
verlaaten, en beslissers onzer verschillen, zonder (dank zy den Hemel) iets te weeten
van Advocaaten, Pleitgedingen, Appellen, en andere langwyligheden. Wy maaken
eene Maatschappy uit, schoon wy zo digt niet op elkander woonen als gy. Elk onzer
heeft zo veel gronds als hy behoeft voor zichzelven, voor zyn gezin, voor zyn vee:
hier door voorkomen wy het twisten met onze buuren. Eenigen onzer verbinden
zich nauwer aan elkander, en hunne verblyfplaatzen vormen dan een kring, in welken
wy 't avonds onze beesten brengen om ze te beschutten tegen het wild en
verscheurend gedierte. Zeldzaam ontstaan 'er onder ons geschillen: integendeel,
wy leeven als Broeders en Zusters. Hebt gy niet zomwylen gezien dat drie of vier
Hottentotten en Hottentottinnen of meer, by elkander zaten voor hunne hut, allen
rookende uit dezelfde pyp, die van den eersten tot den tweeden en zo vervolgens
voort ging, terwyl elk zyn mond vol rook nam? Zouden de beste Vrienden in Europa
dit met elkander durven doen?
Onze Hutten zyn zo pragtig niet als uwe Huizen, die u zo veel moeite en gelds in
't bouwen kosten, doch zyn daarom voor ons niet ongemaklyker. Zy zyn gemaakt
van takken, om dat wy deeze bouwstoffen veel gereeder en gemaklyker vinden dan
steen. Beestenvellen, of Boombladeren, dienen ons voor een pannendak, en dit
dekzel beschut ons zo veel voor den regen als het andere. Dlkwyls hebben uwe
groote Huizen nog geen ruimte genoeg voor u, terwyl onze kleine Hutten, voor ons
en ons Gezin, genoeg zyn, als wy 'er ons kunnen warmen, tegen wind en regen
beschutten, en er gerust slaapen. Want, waar toe kan tog een huis meer dienen? Onze Hutten hebben nog een voordeel; als zy door ouderdom of door storm instorten,
kunnen ze ons door den val niet beschaadigen, uit hoofde van de ligtheid der
bouwstoffen, waar uit ze zyn zamengesteld, en wanneer
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zy afbranden, bekreunen wy ons des luttel: dewyl wy zonder veel moeite nieuwe
kunnen bouwen: doch wanneer dit ongeluk u treft, is het in staat om u arm te maaken:
vermids gy er het grootste gedeelte van uw goed aan besteedt.
Dit zyn de eenige voordeelen niet van onze Hutten: wy leeven 'er veel
aangenaamer in, dan gy in uwe Huizen. Beslooten binnen dikke muuren, ziet gy de
schoonheden der Natuure niet, die gestadig onze oogen verrukken. De bosschen,
de weiden, de blauwende bergen, de zilveren beeken, de aanbreekende dageraad,
de verscheidenheid van bloemen en planten, de wildzang van 't gevogelte, en
duizend andere voorwerpen, vervullen onze zielen met een verrukkend genoegen,
't geen gy niet kunt vinden in uwe schoonste schilderyen, in de ryke pronkcieraaden
uwer wooningen, of in de keurlykste muzyk. Wy genieten met de daad de goederen,
waar van gy niets dan de schaduw of beeltenis bezit. De Natuur, met haare
oorspronglyke stukken is ons deel: gy hebt 'er slegts naamaakzels van, die de kunst
vergeefsch poogt te volmaaken. - Onze wooningen zyn ook veel gezonder dan de
uwe, onnoodig is het hier van bewys te geeven: dewyl het vast gaat dat uwe
Geneesheeren zelve de lugt op het land veel beter keuren dan in de steden, en wy
minder besmettende ziekten kennen.
't Is waar, in uwe Huizen zyn veele dingen, die tot uw gemak dienen; daar, in
tegendeel, al ons Huisraad bestaat in een pot, om ons eeten in te kooken, in een
schulp die ons voor een schotel en lepel dient, in een pyp voor 't gansche Gezin om
Tabak te rooken: en zomtyds een Muzyktuig. En is dit niet genoeg? Gy moet
erkennen dat veele Huiscieraaden alleen vonden zyn van de weelde, van
ydelzinnigheid, en een smaak in 't overtollige? Ik herinner my in uwe Boeken
geleezen te hebben, dat een oud Wysgeer in een Ton woonde, en van alles niets
overgehouden hadt, dan een houten napje, om water mede te drinken, waar van
hy zich vervolgens ook ontdeedt, gezien hebbende dat een jongen uit zyn hand
dronk: een voorbeeld, 't geen hem overtuigde dat zyn napje onder de overtolligheden
behoorde. Deeze Wysgeer was zo gelukkig en zo wel te vrede als de grootste Vorst
des aardbodems: ALEXANDER benydde hem. Wy Hottentotten zyn allen DIOGENESSEN,
veel vergenoegder in onze kleine Hutten, dan gy in uwe marmeren Paleizen.
Met de Kleeding is het even zo gesteld. Wy gaan voor het meerendeel naakt,
gelyk de Menschen eertyds in hunnen staat van onnozelheid: want de Kleederen
zyn overtollig in warme Gewesten, en hinderen zeer in den arbeid. De zodanigen
onder ons, die Kleederen hebben, draagen ze veel natuurlyker, veel gemaklyker,
en in de daad zo kostbaar als de uwe. Een Schaapenvagt, of de huid van eenig wild
Dier, is genoeg om ons te dekken. Wat zyn uwe Kleederen anders dan de huid van
dieren, of de draaden van verrotte planten, of het voortbrengzel van Insecten, die
een ongelooflyken arbeid kosten, eer gy
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'er een Kleed naar uwe wyze van kunt vervaardigen? De onzen zyn veel schielyker
gemaakt, wy hebben geen Weevers, Knoopmaakers, Snyders en dergelyke noodig.
Eén enkel Kleed doet ons zo veel dienst als u de rykvoorzienste kleederkamer. Het
onderscheid, 't geen gy maakt tusschen Winter en Zomerkleedeten, toont de
onvolkomenheid van de uwe. Onze Huiden komen ons in beide Jaarsaisoenen te
passe; 's winters doen wy den ruigen kant binnen, en 's Zomers buiten. Wy hebben
ze alleen naar de tyden te veranderen, en om te keeren. Onze schoeizels en mutzen
zyn ook zeer eenvoudig. Eenstuk van een Rhinoster-huid, of eenig ander Dier, aan
onze voeten gebonden, een bonte muts, doen ons allen dienst, zo wel als alle de
maakzels uwer Schoenen en Hoeden.
De Modes, die pesten voor de beurs, kent men by ons niet. Gehegt aan de
gebruiken onzer Voorouderen, die van de eerste Menschen geleerd hadden zich
met Dierenhuiden te dekken, hebben wy hunne kleeding zo wel als hunne zeden
behouden. Gy verandert de gedaante van de uwe alle jaaren, een bewys dat gy 'er
niet over voldaan zyt, en dat gy ze zelve onvolmaakt keurt. Wy hebben zo veel tyds
niet noodig om ons te kleeden als gy. Ik heb my laaten zeggen dat 'er in Europa
Vrouwen zyn die men Dames, en Mannen die men Petits Maitres, noemt, die den
geheelen voormiddag doorbrengen met hun hair te laaten opmaaken, en zich aan
te kleeden; maar ik geloof 'er niets van: want de Europeaanen klaagen altoos dat
zy hals over hoofd in drukte steeken, en brengen altoos in 't midden dat zy geen
tyd hebben: boven al wanneer men van hun eenigen dienst vordert, voor welken
zy geen loon zullen trekken.
Werp my niet tegen, dat onze Kleeding onbevallig staat, en dat een Hottentot met
zyn vagt om zyn schouderen en lendenen, en bonten muts op 't hoofd, altoos een
belachlyk figuur maakt. Dit is blykbaar vooroordeel. Een vreemde dragt schynt altoos
onvoegelyk. Ik heb hooren zeggen dat de dragt der Turken den Hollanderen vreemd
dunkt, en dat de lugtige Kleeding der Franschen, in de oogen der ernsthaftige
Spanjaarden, mishaagt: enkel alleen om dat elk Volk met zyne Mode is
vooringenomen. Hoe zeer zou men onder u thans lachen, om een, die op de wyze,
nu een vyftig of honderd jaar geleden in zwang, gekleed ging.
Wy hebben onzen Opschik zo wel als gy den uwen; ringen, en armbanden van
yzer, koper en yvoor; koraalen en schulpen om hair en ooren op te cieren. Dit alles
heeft by ons dezelfde waarde als by u Goud en Edelgesteente, die alleen hooggeagt
worden uit hoofde van derzelver zeldzaamheid, niet om de inwendige waarde. Wy
omhangen ons met darmen en vellen door elkander gevlogten. Misschien komt u
dit afzigtig voor? Ondertusschen doet gy Europeaanen, inzonderheid de Vrouwen,
zonder eenigen wederzin, om den hals, paarelsnoeren en zyden linten: schoon de
Paarlen, naar het zeggen van zommige Natuurkenners, niets anders zyn dan het
geen men in oude Oesters vindt, die door zekere kwaal
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in de Oostersche Zeën zyn aangetast, en de Zyde niets anders dan het uitwerpzel
van zekere wormen of rupsen. Het kost ons geen moeite onze cieraaden te vinden,
daar de meeste der uwe met leevensgevaar gezogt worden. Wy hebben nog dit
voordeel, dat wy in tyden van gebrek, een gedeelte van onzen opschik tot voedzel
kunnen gebruiken, door het eenigen tyd in water te laaten weeken, en dan een
weinig te roosten: maar met uwe paarlen, edelgesteenten, goud en zyde, zoudt gy
uw honger niet meer kunnen stillen dan die MIDAS, waar van uwe Geschiedenis
verhaalt, dat alles wat hy aanroerde in goud veranderde, zonder dat hy met dit
metaal zyn hongerende ingewanden kon vullen.
Wees verzekerd, myn Vriend, dat onze Schoonen, met haaren opschik, zeer
bevallig voorkomen aan onze jonge galante Hottentotten: want wy hebben ook onze
galante Jonkers, die hunne beenen opschikken met gekleurde vellen, in stede van
uwe witte zyde koussen; die, in plaats van een zyden zakdoek, den staart van een
wilde kat hebben, die hun teffens tot een borstel dient, waar mede zy zo aartig
weeten te speelen als de Europische Heertjes met hun snuifdoos en rottingbandjes.
Gy kunt ons den smaak in de galanterie niet betwisten, als gy in opmerking neemt,
dat wy niet min dan gy de kunst verstaan om de natuurlyke kleur van onze huid te
vermommen. Ten dien einde bedienen wy ons van vet en olie, welke op verre na
zo schadelyk voor de gezondheid niet zyn als uwe blanketzels. Onze smeering heeft
het voordeel dat dezelve onze leden veel bulgzaamer maakt, de leenigheid van de
huid bewaart. Ik heb in uwe boeken geleezen, dat de oude Worstelaars hunne leden
met olie besmeerden om te vlugger te worden, en in het worstelperk de overwinning
te behaalen, en dus een zeer hoog bejaarde grysaart, gevraagd zynde, waar door
hy tot zulk een aanmerklyken trap van ouderdom was opgesteegen, antwoordde,
ik heb veel honig gegeeten, en my dikwyls met olie besmeerd. De kleur van 't vel
der meesten onzer is bruin by de geboorte. Wy verbeelden ons dezelve te verfraaijen
met die zwart te maaken en te schilderen, gelyk uwe schoonheden zich verbeelden
dat zy haare aanvalligheden meer doen uitkomen, door hier en daar kleine zwarte
pleistertjes te leggen.
Wat den vermeenden stank der Hottentotten betreft, die den Europeaanen zo
zeer tegenstaat; men heeft geen grond om ons des eenig verwyt te doen. Het kan
niet anders weezen of onze kleederen van Beesten vellen, en de ingewanden der
Dieren, waar mede wy ons omhangen, moeten, oud wordende, een sterke lugt
krygen, die de vreemdelingen, daar aan niet gewoon, van verre ruiken. Maar hebt
gy, en andere Europeaanen, ook uwe geuren niet? Besmeert gy u niet met pomades
en olien? Stinken uwe Dames zomtyds niet sterk na muskus. Dit riekt lieflyk zegt
gy. Goed! onze geur is even aangenaam in onze neusgaten. Elk heeft zyne
verklezing. Deeze bemint dien, geene een' anderen geur. 't Welk welriekend is voor
den een, is stinkend voor een ander. Men heeft my verteld, dat 'er in Europa
Menschen zyn, die door eene
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byzonderheid in hunne gesteltenissen lelien noch roozen mogen ruiken, of eenigen
geur, voor anderen aangenaam. Indien de Geschiedenis egt is, bragt een
Geneesheer een Boer, in zwym gevallen, tot zichzelven door hem drek te laaten
ruiken, naa de vlugste geesten, zonder vrugt, beproefd te hebben. De gewoonte
doet hier alles af. Een Hottentot is zo afkeerig van uwe welriekende dingen als gy
van zyn stank.
Ons voedzel verschilt zo byster veel niet van dat der Europeaanen. Gy beschuldigt
ons, dat wy, met greetigheid, de ingewanden der beesten inslingeren, zonder ze
vooraf van derzelver onreinigheden gezuiverd te hebben. Maar doet gy 't zelfde niet
met nwe Sneppen, wier drek gy als iets lekkers gebruikt, schoon deeze Vogels op
veel onzuiverder voedzel aazen, dan de Ossen, Koeijen en Schaapen? Gy betwist
ons den naam van Menschen, om dat wy het vleesch van zieke beesten en krengen
eeten; maar de Dieren, die gy op de jagt vervolgt, dag en nagt nazet, zyn die niet
ziek waneer zy u in handen vallen? Gy houdt ze egter voor een lekker beetje. Wat
het eeten van krengen aanbelangt, dit geschiedt by ons nooit dan in den uitersten
nood; en nood maakt alle dingen zoet. Gy kunt het den Hottentotten niet vergeeven,
dat zy de vuiligheid hunner kleederen opeeten. Denkt gy dan niet dat de mosselen,
oesters, de vogelnestjes uit Indië, die gy tot zo hoogen prys koopt, eene even zo
walchelyke spyze zyn voor die ze niet geproefd hebben? Ik heb dikwyls gezien, dat
een Hollander, met wonder veel smaaks, duizenden van Kaasmaaden uit een
verrotte kaas opat. Het microscoop heeft ontdekt, dat men, een glas schoon water
drinkende, duizenden van afzigtige Insecten inzwelgt. Wy weeten, zo goed als gy,
het goede van het kwaade te onderscheiden. Wy versmaaden geenszins een stuk
gebraaden vleesch, schoon wy een afschrik hebben van de Beesten, zonder
noodzaaklykheid, te dooden: dewyl derzelver melk ons overvloedig voldoet. Voor
het overige ontbreekt het ons niet aan schaal- en andere Visch, noch aan wortelen
en voedzaame planten.
Water en Melk maaken onze voornaamste drank uit, en deeze is de oudste, de
natuurlykste en de beste: uit denzelven ontstaat geen jicht, rheumatismus, kolyk of
graveel, deeze maakt ons niet dronken. 'r Is waar men beschuldigt myn Volk dat
het op brandewyn en andere sterke dranken gesteld is: doch wanneer dit zelfs
waarheid was, zou men de schandelyke uitvinding dier dranken aan 't zelve niet
moeten toeschryven, noch ook dat het zich bevlytigt om ze te maaken. Het laat die
helsche bereiding over aan de barbaarsche Europeaanen. Het is ook waar, dat 'er
Hottentotten geweest zyn, die zich lieten vermeesteren door de dampen van een
drank, welks uitwerkzelen zy niet genoeg kenden; maar dit gebeurt zeldzaam. In
tegendeel schynt het, zich alle dagen dronken te drinken, onder u een eer, en tot
de welleevenheid te behooren, Het is ook waarheid, dat men Hottentotten vindt, zo
slegt beraaden, dat zy zichzelven voor een glas Arak of Rum; of voor een stuk
Tabak, verkoopen: doch dit zyn gekken en uitvaagzels des Volks.
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Onder u wordt een veel grooter getal gevonden t welk zyne gezondheid, en al zyn
geluk, aan de zugt voor den drank opoffert.
Onder alle de opgenoemde stukken is 'er geen één waar in gy de voorkeuze
boven ons verdient, en in alle de overige zyn wy, buiten tegenspraak, veel gelukkiger
dan gy. De vermoeiende arbeid, de misnoegdheid, de verveeling, en het hartzeer,
staan aan uwe zyde. Gy vermoeit u, van den vroegen morgen tot den laaten avond,
om de schaduw der goederen na te jaagen. Gy bearbeidt den grond zugtende in 't
zweet uws aangezigts. Gy doorgraaft de ingewanden der hoogste bergen, met
leevensgevaar. Gy brengt den eersten tyd uws leevens door onder de tugt van
strenge meesters, om draaglyke Burgers te worden: Gy smaakt 's nagts de
verkwikkende aangenaamheden des slaaps niet, en uwe dagen zyn eene
aaneenschaling van ontrustende zorgen.... Is dat leeven!
Vriend, verwonder u over ons geluk, wy zyn bevryd van alle deeze vermoe enissen,
van alle die ongerustheden. De aarde verschaft ons, zonder arbeid, moeskruiden
en vrugten. De Beesten leveren ons melk, en hunne bezorging kost ons weinig
moeite. Wy leeven wel te vrede in onze hutten, zonder agterdogt, zonder vreeze.
Wy beginnen aangenaam te leeven van onze kindsche jaaren af, zonder ons over
het toekomende te ontrusten. Wy eeten, wy drinken, wanneer wy honger of dorst
gevoelen, zonder ons tot gezette uuren te bepaalen. Het oppassen van ons Vee
maakt alle onze bezigheid uit, en die bezigheid hebben uwe Digters in hunne
gezangen opgehemeld als de eerlykste en de aangenaamste: wy leeven als de
Arcadische Herders zo dikwyls in hunne verzen vermeld. Gezeten in de schaduw
van een breeden boom, of gerust in onze hut, rooken wy een pyp, en spotten met
de dwaasheden van het Menschelyk geslacht.
Het beschikken der Huislyke zaaken is het werk onzer Vrouwen, over welke wy
volslaage meesters zyn, en die het voor eene gunst rekenen wanneer wy haar
verwaardigen met ons te mogen eeten, terwyl gy en andere Europeaanen, voor het
grootste gedeelte, onder de heerschappy uwer Vrouwen staat. De opvoeding onzer
Kinderen geeft haar niet veel ommeslags; 't is genoeg dat de Moeder haar de lange
borst over de schouderen geeft, en voorts laaten zy ze in vryheid opgroeijen en
sterk worden, als 't de Natuur behaagt.
Wat uwe Kunsten en Weetenschappen betreft, wy bekommeren ons des in het
geheel niet. Gy erkent ook derzelver onvolmaaktheid, beuzelagtigheid, en de onheilen
daar uit ontstaande. Waar toe zouden zy ons, in onzeleevenswyze, te passe komen?
Men ziet niet, dat zy, die er zich onder u aan overgeeven, de gelukkigsten zyn. Regtsgeleerden zouden by ons onnoodig weezen, om dat wy geene pleitgedingen
hebben. - Geneesheeren behoeven wy even min, dewyl wy weinig ziekten kennen:
ten minsten weeten wy niet wat jicht, teering, steen, en andere schriklyke
ongemakken zyn: en de rest der kwaalen hebt gy ons aangebragt, als de
Kinderpokjes, in den jaare 1713, en de Ge-
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neesheeren, waar op gy zo zeer roemt, bezitten de kunst niet om de verwoestingen,
daar door aangerigt, te stuiten. Wy houden ons te vrede met een klein getal
geneesmiddelen, welker gebruik de ondervinding ons heeft aangew eezen; met
deeze laaten wy de geneezing over aan de goede Natuur, die de beste is van alle
Geneesheeren. - Nog beter kunnen wy de Philosophie missen: en dat wy ons niet
bekommeren over dingen, die buiten ons zyn, en onze zorgen tot ons eigen welzyn
bepaalen; en, om te zeggen daar het op staat, heb ik u niet wel hooren aanmerken,
dat 'er een groot getal Zotten is onder hen, die den naam van Philosophen draagen.
Wy hebben geene Schoolen, laage noch hooge, om dat de lessen der Natuur en
der ondervinding ons voldoen. Wy behoeven leezen noch schryven te leeren, dewyl
wy ons met niets vreemds bemoeien, en om dat veel van 't geen geschreeven is
alleen goed is, om geleezen te worden van lieden, die op leugens gesteld zyn. Wy
breeken het hoofd niet met het leeren van vreemde Taalen: om dat wy niet buiten
ons land gaan, en geen handel met buitenlanders zoeken. Wy laaten de moeite,
om onze Taal te leeren, over aan die met ons willen omgaan. - Desgelyks houden
wy de Geschied- en Aardrykskunde voor ons onnut: want wat raakt het ons of wy
weeten dat 'er over zee andere volken woonen, of wat 'er voor duizend en meer
jaaren gebeurd is. Niets nieuws geschiedt 'er onder de zonne, en t geen dagelyks
voorvalt is het zelfde dat voorheen gebeurde. Daarenboven is een ieder onzer een
leevendig geschiedboek, ter oorzaake van de langduurige ondervinding, die een
lang leeven ons allen doet verkrygen.
Voor het overige bedriegt gy u, als gy gelooft dat alle Kunsten uit ons Land
verbannen zyn. Wy hebben hoogagting voor die wy niet kunnen ontbeeren, dat is
te zeggen, voor die ten onzen opzigte eene weezenlyke nutheid hebben. Wy verstaan
de kunst des Oorlogs, op onze wyze, zo goed als gy: want ongelukkig! vinden wy
ons zomtyds in de noodzaaklykheid gebragt om ons te verdeedigen. Wy hebben
onze werpspietzen, onze boogen, onze pylen, stokken en slingers, waar van wy
ons bedienen tegen wilde Dieren en tegen onze Vyanden, en wy maaken deeze
wapentuigen zelfs. Wy verstaan desgelyks de kunst van loopen, en ik geef het den
besten Europischen Ruiter een Hottentet te agterhaalen. Deeze vlugheid dient ons
om veele gevaaren te ontkomen. Wy weeten ook genoeg van de Muzyk, en wanneer
wy ons willen vermaaken, dansen wy zo wel op 't geluid onzer Speeltuigen als gy
op den maatklank der keurigste Muzyk.
Ik stem, met dit alles, toe, dat het welvoeglyk zou weezen, dat wy eenige van
onze gebruiken hervormden, schoon zy, van den besten kant bezien, zo belachlyk
en ondeugend niet zyn als zy, in den eersten opslage, schynen. Doch hier van,
misschien, by eene andere gelegenheid. - Ik denk dat Gy, myn beschaafde Vriend,
vooreerst wel een weinig van uwe verbaasdheid zult bekomen zyn.
QUAYHA.
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Klagten van een Afrikaner in de mynen van Peru.
1.
ô Onbepaald vermogen!
Kunt Gy gedoogen,
Dat m'ons uit onze waereld sleept?
Na andre Landen overscheept?
Dat m'ons verkoopt, veracht en smaad?
Met helsche Keet'nen overlaad?
Dat die goudzieke Slaven
Ons levendig in d'Aard begraven?
ô Grootste! wreek ons lot!
Verplet, verplet dat Rot! Verplet dat Rot! Verplet dat Rot.

2.
Myn Gae! myn lieve Panden!
Zyt ge ook in handen
Van dat vloekwaardige Gebroet?
Voor wien ge, als ik, de Aarde wroet?
Sterft! sterft! ontslaat U van Uw pyn!
't Is beter niet, dan dus, te zyn.
De vloek rust op ons leven!
Volgt! volgt! laat ons kloekmoedig sneven!
My zet de wanhoop aan,
Met vreugd in 't graf te gaan.

3.
Vaart wel! rampzaalge Schimmen!
Wier Meesters grimmen,
Als bosch-gedrogten, wreed, en fel.
Myn Landgenooten! ach... vaart wel!...
Maar Gy! gy die U Christ'nen noemt,
Uw Godsdienst, als den besten, roemt,
ô Wreedste der Barbaren!
Gy zult ook eens ten grave varen!
Beeft, beeft dan voor de Magt,
Die ons heeft voortgebragt.
J.V.P.
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De Mimosa en de Roozenboom.
Een Roozenboompje groeide bly,
En een Mimoos stond nydig kort daar by.
De Roosjes lieten zich van ieder wandlaar plukken;
Gezogt zoowel om kleur als reuk:
Doch, wilde men een blad van de Mimosa rukken,
Haar bladers vouwden zich, in één, met kreuk op kreuk,
In 't eind borst zy dus uit. ‘Foei Roos! gy moet u schaamen,
Daar ge u zoo willig plukken laat,
Van elk die langs dit Voetpad gaat,
Een kuischer leevenswys zou beter u betaamen.
Kom, zie maar eens op my. - Elk laat myn plant met vreên.
Of durft my iemand nader treên;
Ik rol op 't oogenblik myn bladertjes in één,
En ik.....’ doch hierop viel de Roos haar in de reên.
‘Ware ieder plant door zulk een kuischheid ingenomen,
Hoe zou het menschdom dan aan Bloembouketjes komen?
En dat gy kuisch zyt, is uw eigen braafheid niet,
Daar ge u de schoonheid van een Roos geweigerd ziet;
En elk uw viezen aart ontvliedt,
Wyl ge u, uit kuischheid, in geen bloemfestoen wilt voegen’.
******
ô Oude Vrysters! leest dees Fabel met genoegen!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Bedenkingen over de zugt der menschen naar grootheid.
Da wird ich, in der Engel schaaren,
Mich ihnen gleich und heilig sehn,
Das nie gestörte glück erfahren,
Mit frommen stets fromm umzugehn.
Da wird, durch jeder augenblick,
Ihr heil mein heil, mein glük ihr glück.
GELLERT.

Geistl. Oden.

De mensch wil groot, wil volmaakt weezen. Deeze begeerte is hem zo eigen als de
liefde naar 't vermaak, als de liefde voor het leeven; zy vertoont zig reeds by de
kinderen, en is zo algemeen, dat men ze byna voor een onmiddelyk onzer ziele
ingeschapen beginsel houden zoude, dat voor geene verdere ontleeding vatbaar
is, en aan geene voorgaande aaneenschakeling, geene vergelyking van denkbeelden
moet toegeschreeven worden. Evenwel schynt het mooglyk te zyn, dit beginsel te
ontleeden, en tot de eerste aandoeningen onzer ziel te rug te brengen. Uitgebreide
en te gelyk aaneengeschakelde denkbeelden zyn ons altyd aangenaam. Dit is het
groote beginsel onzer zielkunde, en zelfs onzer zedenkunde. Dit doet ons de
volmaaktheid, waar wy ze ook ontmoeten, beminnen. Maar de volmaaktheid in ons
zelven te beschouwen, die te verbinden met alle onze overige denkbeelden, en wel
inzonderheid met onze vermaaken, welker somme ons geluk uitmaakt, is ons geluk
oneindig te vergrooten, en het, in onze bevatting, even zo groot te maaken, als onze
volmaaktheid in onze bevatting is. Wy beschouwen ons als zeker van ons geluk,
naar maate wy onze volmaaktheid als uitgebreid beschouwen. Het gevoel van onze
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innerlyke volmaaktheden schynt ons te verzekeren van ons innerlyk geluk, van eene
zoete rust des gemoeds, van uitgebreide schakels van denkbeelden, dat is te zeggen,
het verzekert ons van zeedlyke en verstandlyke vermaaken. Het gevoel van onze
uiterlyke volmaaktheid schynt ons te verzekeren van ons uiterlyk geluk, den eerbied
der menschen, eenen uitgestrekten invloed op hun geluk, duizenden van voordeelen.
‘Ben ik niet een gelukkig mensch’? spreekt de man wiens eigenliefde hem streelt,
't zy dan geheel of ten deele, met of zonder reden: ‘Ben ik niet een gelukkig mensch?
Myn verstand is juist, beschaafd, en ryk in allerleie kundigheden. Hoe aangenaam
kan ik my zelven onderhouden, wanneer ik myne eigene denkbeelden beschouw,
en mynen geest den teugel vier, in 't ontwikkelen van alle die schakels, welken, om
zo te spreeken, in myn verstand opgeslooten liggen! Ik verstrek my zelven ten allen
tyde tot een aangenaam gezelschap. Myn hart is teder, menschlievend. Anderen
wel te doen is my een hemelsche wellust. Ik ben meester van myne driften, en niet,
dan zeer zelden, laat ik my door haar geweld, ten mynen nadeele, of ten nadeele
van anderen, vervoeren. Voor het uiterlyke ben ik niet minder gelukkig. Eene
aanzienlyke geboorte, groote rykdommen, weidsche eernaamen, de eerste ampten
van den staat, maaken my even zo zeer tot het voorwerp van den eerbied en de
onderdaanigheid der menschen, als ik reden heb te betrouwen, dat myne innerlyke
volmaaktheden my het voorwerp maaken van hunne agting en liefde. Wat vermag
ik niet in de maatschappy! Ik kan verhoogen en vernederen. Beschouw, - myn geest,
- beschouw, wat gevallen al in myne magt staan. Verlustig u in 't nadenken. Verhoog
deezen in uwe verbeelding, verneder eenen anderen, naar dat gy hem waardig agt.
Maak ontwerpen ten voordeele der maatschappye. Uwe ontwerpen zullen alle geene
hersenschimmen zyn, dewyl ik de magt in handen heb, om ze werkstellig te maaken.
Ben ik dan niet een gelukkig mensch?
Zo spreekt de eigenliefde, getroffen door het gezigt haarer volmaaktheid; en,
spreekt zy zo naar waarheid,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

51
dan moet men bekennen, dat hy, die zo spreeken mag, een gelukkig mensch is.
Zekerlyk, de mensch is gelukkig naar dat hy volmaakt, naar dat hy waarlyk groot
is. Men beklaagt veeltyds de Grooten als de ongelukkigste menschen der wereld,
en men doet het in veele gevallen niet zonder reden; om dat zy maar al te dikwyls
alleen groot zyn in schyn; om dat maar al te dikwyls hun uiterlyke alleen groot is,
en niet hun hart, niet hun geest. Maar indien de waare innerlyke grootheid zig altyd
met de uiterlyke vereenigde, zoude 'er niets zyn, dat by het geluk der Grooten haalen
konde; en wy, in de laagere rangen des menschdoms geplaatst, zouden reden
hebben, om van gantschen harte te wenschen, ons uit onze laagte te mogen
verheffen; en de eerzugt zou, verre van, gelyk zy nu niet zelden is, eene dwaasheid,
eene kwelling des geests te zyn, de edelste drift wezen, die den mensch bezielen
kon.
De mensch is dan een wezen, dat door zyne natuur aangedreven wordt, om te
wenschen groot en volmaakt te zyn. Dit is geen hoogmoed; de begeerte naar
grootheid ligt in onze natuur, is de edelste dryfveer onzer handelingen, en onmiddelyk
verbonden met ons geluk. Onze verkeerdheid ligt niet in deeze begeerte; ware het
mogelyk, dat wy deeze begeerte niet hadden, wy zouden verkeerd zyn; de
verkeerdheid alleen bestaat in de begeerte eener valsche grootheid.
Hoe verhevener de mensch, als mensch, is, des te meer beant woordt de staat
des menschen aan zyne begeerten. ô! Wat eene schoone, beminnelyke Wysgeerte
is zy dan, welke ons den mensch vertoont, als op eenen der hoogere trappen in de
schakel der Schepping geplaatst!
Deeze eeuw is vrugtbaar in zogenaamde Wysgeeren, die, hunne grootheid
zoekende in het zonderlinge van hunne stellingen, het schitterende van zekere
denkbeelden, en de stoutheid hunner uitspraaken, hunne eigene natuur verlaagen,
om zig eene vermeende en valsche grootheid onder hunne natuurgenooten aan te
maatigen. Gelooft men deeze Wysgeeren, zo is de mensch niet meer dan een louter
dier, misschien weinig meer onderscheiden van den Aap, dan de Aap van den Hond;
tot geen ander lot geroepen, dan om, met den Aap, eeni-
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ge dagen op de oppervlakte der aarde te leeven, en dan voor eeuwig in stof te
verdwynen; niet meer het voorwerp van de zorg en de liefde van 't Opperweezen,
dan de Aap; niet anders dan een volmaakte Aap in zyne natuur, in zyne daaden, in
zyne uitzigten, in zyn toekomstig lot.
Maar is dit het schoone zamenstel onzer Wyzen? Is dit het zamenstel, dat der
menschlyke natuur zo vriendlyk toelacht! Ach! dit zamenstel is het zekerlyk, dat zo
veele bewonderaars, zo veele aanhangers gevonden heeft, maar deeze
bewonderaars, deeze aanhangers, deeze fraaije geesten, deeze fyne denkers, wat
bedoelden die anders, dan vry te zyn van 't lastige juk der zeedlykheid? Zy wilden
Aapen zyn, om als Aapen te mogen leeven.
Men vergelyke dit zamenstel met dat van den Godsdienst, byzonderlyk met dat
van den Christelyken Godsdienst, en oordeele dan, wat het schoonste is. ‘De
mensch, geschapen naar Gods beeld, dat is te zeggen, een Geestlyk Weezen,
gelyk de Godheid; de mensch, van alle eeuwigheid het voorwerp van Gods liefde
en zorg, door God, van zynen eersten oorsprong af, geleid, onderrigt, met zeedlyke
wetten, als een vry en redenmagtig weezen, verrykt, begunstigd; de mensch, ja de
mensch, ieder van ons, de kleinste en de grootste, de mensch geschapen om in
alle eeuwigheid voort te leeven, geschapen tot eene oneindiglyk heerlyke
volmaaktheid, en, op dat hy tot die heerlyke volmaaktheid bekwaam gemaakt mogt
worden, vereerd met eene Openbaaring van Gods wege, hem door eenen Gezant
gebragt, die boven alle Hemelsche Gezanten was; een Gezant, die, ja een waaragtig
Mensch was, maar een Mensch, op wien de Godheid de onmiddelykste invloeden
had, die zig naar waarheid beroemen mogt, een te zyn met den Vader! en die, ten
bewyze zyner zending, niet alleen uit den dood is opgewekt, maar ook van de aarde
opgenomen in den hemel.’ - Wat zamenstel kiest gy nu, die waarlyk groot wilt zyn?
Wat is het schoonste, het vleijendste voor uwe eigenliefde? Wat wilt gy liever zyn,
een Dier, of een Engel!
Ik beken, daar uit, dat het zamenstel van den Godsdienst den mensch meer
verheft, dan het zamenstel, 't
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welk hem tot een louter Dier maakt, volgt nog niet, dat het zamenstel van den
Godsdienst waar, en het andere valsch is. Dit willen wy ook niet beweeren. Wy
eischen niet, dat iemant den Godsdienst omhelze, alleen, om dat het zamenstel
van den Godsdienst schooner is: wy beschouwen alleen die schoonheid als een
gunstig vooroordeel, het welk den Godsdienst onze oplettendheid en onzen eerbied
waardig maakt.
Doch wy willen dit Stuk, dat ons buiten ons bepaald bedoelde zou doen uitweiden,
thans niet verder vervolgen: liever zullen wy, nog eene, onzes bedunkens, nuttige
aanmerking trekken, uit deeze waarheid, dat de mensch begeerig is naar grootheid
en volmaaktheid.
Het moet, voorwaar, niet als een morren tegens de schikkingen der Voorzienigheid
aangezien worden, wanneer wy anderen gelukkiger agten dan ons zelven, en het
een en ander hebben, dat het voorwerp is onzer wenschen. 't Is genoeg, om niet
ondankbaar te zyn omtrent den grooten geever van alle goed, dat wy zyne gaven
met blydschap ontvangen, genieten, en zyne goedheid omtrent ons gevoelen, al is
het, dat wy anderen beschouwen als meer begunstigd door zyne goedheid dan wy
zyn; mits dit maar in onzen geest de overtuiging en het gevoel van Gods wysheid
en goedheid niet verkleine. ‘God’, zo moeten wy altyd denken, ‘God heeft veele
anderen boven ons begunstigd; maar alle menschen konden niet even groot, even
gelukkig wezen; Gods wysheid, en gevolglyk ook zyne goedheid, eischte dit; en, al
ware ik op den laagsten rang der menschlykheid geplaatst, zoude ik God nogthans
beminnen en danken moeten, dat hy my uit het niet getrokken, en met zo veele
goederen gezegend heeft’. Als men zo denkt, mag men naar bevordering, naar eer
en aanzien streeven, en zyne uiterlyke grootheid, door alle eerlyke middelen, zoeken.
Maar wat vang ik aan! - Zal ik de lofredenaar der eerzugt worden? Zal ik in myn
eigen hart, en in de harten van anderen, de kwellendste der driften ontsteeken, die,
nooit voldaan, altyd verder en verder wil streeven, en, dewyl zy nimmer ophoudt te
werken, het gemoed nimmer rust geeft; die drift, welke de rampzaligste gevolgen
heeft voortgebragt, welke de wereld,
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van haaren eersten oorsprong af, duizend en duizendmaalen in bloed gedompeld,
en 't menschdom duizend en duizendmaalen de zwaarste ketenen gesmeed heeft?
Zal ik in mynen boezem, en in den boezem van anderen, den nyd ontsteeken, en
hen, voor de welken de order der maatschappye eischt dat wy ons nederbuigen,
met afgunstige oogen doen beschouwen, die een geluk bezitten, dat wy, helaas!
ontbeeren? Zal ik my zelven, zal ik anderen, aanzetten, om poogingen te
onderneemen, die, terwyl zy ons van onze rust berooven, voor het grootste gedeelte,
vrugtloos zullen zyn, en my en hen, door naar een harsenschimming goed, dewyl
het boven het bereik der meesten is, te jaagen, het genot doen verliezen van die
goederen, welken wy werklyk bezitten? Neen, dit zoude zyn, niet gelukkig te willen
wezen, om dat wy denken, nog gelukkiger te kunnen zyn.
ô! Indien wy wisten, hoe zeer het geluk der Grooten met bitterheden vermengd
is, zoude onze eerzugt geweldig verflaauwen. ô! Hoe zeker is het, dat, indien veele
duizenden, die na de moeilykste poogingen tot die grootte gekomen zyn, waar naar
zy streefden, niet vreesden bespot en veragt te worden, zig haasten zouden, om
die grootheden neder te leggen, welken voorheen zo zeer hunne begeerte waren,
en zig gelukkig agten, indien zy op eene gevoeglyke wyze tot hunnen ouden staat
weder konden afklimmen!
Wy herhaalen het, indien de waare innerlyke grootheid zig altyd met de uiterlyke
vereenigde, zoude 'er niets zyn, dat by het geluk der Grooten haalen konde, en dan,
dan alleen, zoude de eerzugt de edelste drift wezen, die den mensch konde bezielen.
Wy zien de eer, het vermogen, der Grooten, en dit ontvlamt onze begeerte. Waren
wy ook zo groot, zo magtig, zo aanzienlyk, zo geëerd! Maar dan zoudt gy ook, even
zo belaaden met noeste zorgen, even zo bloot gesteld aan vernederende te
loorstellingen, even zo benyd, belaagd, en dikwyls ook even zo gehaat en gevloekt
wezen, als zy dikwyls zyn.
Waren wy zo groot, zo aanzienlyk, zo magtig als deeze en geene! - Maar dat kunt
gy worden, indien het u regt ernst is.
Wat! wy zo groot, zo aanzienlyk, zo magtig! Ik! Ik arme, vergeetene borger! - Ja,
gy kunt het wor-
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den, en gy zult het worden, indien gy het op de regte wyze zoekt. En dat binnen
weinige jaaren, en - ô! wat gaat gy hooren! - en dat - voor eeuwig - voor eeuwig, zonder vrees van ooit uwe grootheid te verliezen.
Het denkbeeld des doods is het schriklykste voor den mensch; maar het is ook
het troostlykste voor den ongelukkigen mensch, wanneer zyn hart vol is van de
hoop eens beteren leevens. Wat kwellen wy ons om onzen staat op de aarde te
verbeteren; heden zyn wy, maar morgen - morgen, misschien, zyn Rykdommen,
Eernaamen, Kroonen, voor ons een kinderagtig speelgoed.
Eernaamen, Kroonen, die ons nimmer ontnomen worden kunnen, loftuitingen,
die nimmer kunnen bezwalkt worden, eene heerlykheid, grooter dan die van alle de
Koningen der aarde; dit alles is voor ons bereid, voor den geringsten uit ons, indien
wy ons hier op aarde daar voor, gelyk het behoort, bereiden.
Gy hebt uw deel in dit leeven gehad. ô! Wat een schriklyk zeggen! Gy hebt
gegeeten, gedronken, wellustig geleefd; gy zyt toegejuicht, gevreesd, gediend
geweest geduurende dertig, veertig, vyftig jaaren. Deeze Lazarus, die aan uwe poort
lag, zal nu, niet dertig, veertig, vyftig jaaren, maar eeuw in, eeuw uit, zonder
ophouden, zyn in Abrahams schoot, in het altyd streelende, altyd even verruklyke,
genot, van de onbeschryflykste hemelsche gelukzaligheid.
Wat baat het den mensche, dat hy de geheele aarde wint, indien hy schade aan
zyne ziel lydt: wat zou het my baaten, indien, om my daarop te verheffen, alle de
Koningen der aarde van hunne Troonen afstapten, en ik moest, na 'er eenige jaaren
op gezeten te hebben, in alle eeuwigheid het genot derven van de liefde der Godheid!
Wat schaadt het my, arm, klein, gering, onbekend in de wereld te zyn geweest,
indien God my, in alle eeuwigheid, ryk, groot, aanzienlyk, en beroemd maakt? Wat
schaadt het my, dat de menschen my niet kennen, als God my in zyne liefde kent;
dat de menschen my veragten, als God my hoogagt?
De dood maakt alle aardsche rangen gelyk, alleen de geest blyft over; zyne
innerlyke volmaaktheid zal alleen in alle eeuwigheid de rangen bepaalen. Hy, die
hier een worm, een niet was, zal veelligt met de Serafim en
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Cherubim verkeeren; daar deeze, die de wereld heeft beheerscht, veelligt het
veragtlykste van alle de menschlyke Schepzelen wezen zal.
Tot zulk eene Heerlykheid, tot zulke Eernaamen, tot zulke Kroonen, worden wy
geroepen. Ontvlam dan, myne Eerzugt, stel u geene paalen. Wat zyn alle onze
grootschheden, wat zyn onze troonen, wat is de geheele aarde! Zo zy al iets in hun
zelven waren, zouden zy niets zyn, om dat zy geene duurzaamheid hebben.
Ontvlam, myne eerzugt, stel u geene paalen. Gy ziet de kroon opgehangen aan
't einde eener korte loopbaane; gy ziet de poort des hemels geopend. Verdubbel
uwe poogingen, span alle uwe kragten aan, strek u uit naar het geen voor u is.
ô! Aardsche grootschheden, aardsche rykdommen, aardsche wellusten, verdwynt,
verdwynt uit myn oog; al wat aan u is, is ydelheid, ydelheid der ydelheden.
ô! Mogte ik altyd aan myne roeping gedenken. ô! Mogte de beloofde heerlykheid
altyd voor myne oogen zyn; maar vooral dan wanneer de wereld my verzoekt! Gy
zyt niets in myn oog, aardsche rykdommen, aardsche grootschheden, wanneer ik
aan den hemel gedenk. Te vergeefs biedt my de Verleider alle de Koningryken der
wereld aan, als myn oog zig op het Koningryk der hemelen vestigt. Zoude ik
nedervallen en hem aanbidden? Zoude ik om eenig goud, om eenen eernaam, my
van den troon des hemels berooven? Te vergeefs liefkoost my eene bekoorlyke en
verleidende Delila, wanneer ik aan den hemel gedenk. Zoude ik, om 't vermaak van
een oogenblik, eene eeuwigheid van eindelooze wellusten derven? Te vergeefs
woedt gy in myne ziel, gewelddaadige driften van nyd, toorn, wraak! Zoude ik u
gehoor geeven, zoude ik, door wreed, door onregtvaardig te wezen, my van den
eeuwigen vrede berooven?
ô! Gy, die de aarde naar uwe grilligheden beheerscht, gy, dwinglanden der volken,
helaas! om hunne zonden zyn u de geringen overgeleverd; verzadigt uwe begeerten,
knevelt, onderdrukt, verrykt u met het goed der zwakken, zyt trots, onregtvaardig,
wreed; God laat het toe. Maar daar zal een dag komen, en die dag is naby, dat
veelen van die kleinen, die gy veragt, en met voeten getreeden hebt, op troonen
zitten zullen; en dat gy, dat gy - voor hun van schaamte zult verzinken. D.
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Beknopte opgave der aanmerkingen van den heer Johannes Veirac,
voorgesteld in zyne bekroonde prysverhandeling, ter
beantwoordinge der vraage van het Bataafsche Genootschap der
(*)
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam:
‘Welke zijn de geschiktste middelen, om den gemeenen Man in ons Vaderland, zoo
ten platten Lande, als in de Steden, tot het gewillig gebruik maaken van de Inentinge
der Kinderpokjes aan te moedigen; en om deeze practijk op de minst kostbaare
wijze, en zonder gevaar, van de besmetting te verspreiden, aan hun toe te dienen?’
De Heer Veirac zyne Verhandeling, naar de inrigting der Vraage, in twee deelen
splitsende, bepaalt zig in het eerste gedeelte, ter aanwyzinge der middelen, die hem
de geschiktste voorkomen, om het Gemeen, tot het gewillig gebruik maaken der
Inentinge, aan te moedigen.
Zyn Ed. brengt ons aanvanglyk onder 't oog, hoe de ondervinding van eenige
Eeuwen getoond heeft, dat, tot de voornaamste trekken van het nationaal character
onzer Vaderlanderen, inzonderheid behoort, dat zy in zaaken, welker bestaan of
schikking aan hunne toestemming verbonden was, door eene malsche overreeding
altyd beter geleid, dan door geweld gedwongen worden. - Dus kunnen en moeten
'er, zegt hy, in dit geval, ook geene andere dan zagte middelen, welken de Vraag
vordert, aangewend worden: zulken, die den wil van 't Gemeen, zonder dwang,
kunnen buigen; en hen, die min of meer bevooroordeeld zyn, langs den weg van
overtuiginge, overhaalen. En zulks beweegt

(*)

Nademaal de Werken van het Bataafsche Genootschap, waarin deeze Verhandeling gevonden
wordt, (Zie IV. D. Bladz. 1-74.) niet in elks handen zyn, zoo hebben wy 't niet ondienstig gedagt
's Mans Aanmerkingen over dit onderwerp indeezervoege beknoptlyk op te geeven, om
derzelver kennis dus eenigermaate algemeener te maaken.
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den Heer Veirac, eer hy verder gaat, nog vooraf het oog te slaan op de denkwyze
van onze gemeene Landgenooten over dit stuk.
Hieromtrent stelt hy ons voor, hoe het Gemeen, dat is, zy, die tot de laagste Klasse
behooren, of 'er naast by koomen, ten aanzien zyner denkwyze over dit stuk, in vyf
soorten verdeeld kan worden. De eerste denkt 'er noch goed, noch kwaad van; om
dat zy 'er zeer weinig of niets van gehoord hebben. De tweede weet 'er iets van,
maar niet veel meer, dan dat het thans door de konst zoo ver gebragt is, dat men
de menschen de Kinderpokken kan geeven, wanneer men wil, en verder bekreunen
zy 'er zig niet over. De derde beschouwt de Inënting als eene zaak van Mode,
eeniglyk uitgevonden om de beurs der Inënteren te vullen, en als iets, waarvan de
onkosten boven hun bereik zyn. De vierde soort verzuimt de Inënting, by mangel
van aanmoediginge, by gebrek van voorgangeren, of uit vreeze van verachting; de
vyfde eindelyk is met tegenwerpingen gewapend uit naauwgezetheid en
styfhoofdigheid voortkoomende; ‘dat hy, die van de Inëntinge gebruik maakt, de
Voorzienigheid vooruitloopt, en zyn leven in de waagschaal stelt, zonder daartoe
vryheid te hebben’, en meer diergelyken.
Te regt, vervolgt hy, onderstelt de Vraag, dat menschen, die boven het gemeen
zyn, in dit land de praktyk der Inëntinge bevorderen. Trouwens deeze moeten en
kunnen genoegzaam overtuigd zyn, van de voordeelen, en de daarop gegronde
noodzaakelykheid derzelve; en het spreekt van zelf, dat zy verpligt zyn, om 'er
gebruik van te maaken, en anderen 'er toe aan te moedigen. - Nochthans is 'er, die,
ondanks de sterkste drangredenen en proefondervindelyke bewyzen, met al zyn
magt, den voortgang deezer nuttige vindinge tegenstaat. Want, schoon de ervaringe
leert, dat veele der verstandigsten, ik voeg 'er by, der godvrugtigsten, onzer
aanzienlyke Vaderlanderen, die zig tegen de Inënting verklaaren, evenwel over
dezelve zoo gematigd en edelmoedig denken, dat zy ligtelyk, wilden zy de zaak
behoorlyk onderzoeken, zouden te overtuigen zyn, vindt men 'er egter veelen, die
zig ten sterksten tegen deeze praktyk verzetten, hoewel ze dikwerf hun gebrek aan
doorzigt en hunne partydigheid verraaden. -
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Met deeze te willen overreeden zoud gy waarlyk den Moriaan wasschen, Doch, ten
gelukke! zy maaken hedendaags onder onze deftige Vaderlanders het kleinste getal
uit.
Veel grooter is het getal, en misschien het allergrootst, van zodaanigen onder de
beste burgers, de meer aanzienlyken, en zelf onder 't gemeen in dit Land, die hunne
kinders in 't gevaar der natuurlyke Pokjes laaten, om dat zy tweedragt in hun huis
vreezen. Geen ding is gewooner, dan dat een huisvader den Geneesheer, die hem
de Ieënting zyner Kinderen aanpryst, te gemoet voere, ‘Ik ben niet tegen, of zeer
voor, de Inënting; zy is, buiten kyf, geoorloofd en voordeelig; maar myne vrouw wil
'er niet van hooren’. Deeze, gaat de Heer Veirac voort, is eene der voornaamste
oorzaaken, welke den voortgang der Konstpokken, vooral onder menschen van een
middelbaaren staat, echter ook onder het gemeen, hier te Lande beletten. - Hoe
lang toch zal het vooroordeel, op eenen valschen grond steunende, en door eene
kwalyk geplaatste liefde gekoesterd, in eene zaak van dit gewicht het oog verblinden!
- Het zou een onvergeeflyke misgreep zyn, indien de Vader, die op het welzyn zyner
Kinderen evenveel recht heeft, en van het nut der Inëntinge overtuigd is, niet alles
aanwendde, om zyne Vrouw van derzelver verplichtinge te overreeden. Vooral moet
hy zorgen, dat zyn geweeten hem, wegens eene te groote lafhartigheid en
(*)
onverschilligheid, na den dood zyner Kinderen niet in 't aanzicht beschuldige!
De middelen, om edelmoedige en onpartydige menschen van de vryheid tot, en
het nut der Inëntinge te overtuigen, zyn lang voor handen, indien zy slegts gebruikt
(†)
wierden . - Zy derhalven, ik bedoel de Re-

(*)

(†)

Ik zwyg van het tegenovergestelde geval, om dat dit ongelyk minder plaats heeft. Zelden toch
gebeurt het, indien partyen verdeeld zyn, of de Man van 't huis laat zich veel gemaklyker
overhaalen, terwyl de Vrouw, ondanks alle kragt van reden, meestal hardnekkig tegenspartelt.
- Wat is hier van de oorzaak? - Niets, waarlyk, niets anders, dan eene averechtsche liefde
der zwakkere Sexe voor haare Kinderen.
Zie de Verh. van den doorgeleerden CHAIS, Holland. Maatsch. I. Deel. Verg. D. SOME the case
of receiving the small pox by inocculation. Lond. 1745. De Inënting der Kinderpokjes, in haare
grootste voordeelen aangeweezen, enz. gedrukt by Arrenberg, 1757. Leezenswaardig is ook
de Verhandeling des Heeren BIKKER over de Inëntinge der Kinderpokjes; zynde het XXIV
Hoofdst. van TISSOT'S en BIKKER'S Raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man,
bl. 557-614.
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genten, de Leeraars, de Genees- en Hand-Artsen, met één woord alle de
zodaanigen, die, ten platten lande en in de steden, den meesten invloed op het
Gemeen hebben, en nog wankelen, moeten van zulke werken een geduurig gebruik
maaken. Eene zaak, die het leven van ons nakroost ten doel heeft, is deeze moeite,
welke veelvoudig zal beloond worden, overwaardig.
Als de geschiktste middelen, om het gemeen tot het gewillig gebruik maaken van
de Inëntinge aan te moedigen, wordt vereischt,
Vooreerst: De bystand der Leeraaren, en verdere Kerkelyken van alle Gezinten.
Veele spreekende bewyzen zyn 'er, zelf in ons Land, dat de Geestlykheid best in
staat is, om de gemoederen van het Gemeen dien zwaai te geeven, welke ter
bereikinge van de grootste oogmerken vereischt werdt. Dikwerf bediende zich onze
Overheid van derzelver invloed, om het Gemeen te bestuuren, en dit heeft men zich
nimmer beklaagd.
De Leeraars op het Land, en in de Steden, moeten, met de verdere Leden der
Kerkenraaden, handen in een slaan, om elk afzonderlyk, by alle voorkoomende
geschikte gelegenheden, het Gemeen, op eene ernstige, en overtuigende wyze,
van de zedelyke geoorloofdheid en verpligtinge, van de nuttigheid, en
noodzaakelykheid der Inëntinge, te overtuigen; zy moeten hunne tegenbedenkingen
met geduld hooren, en, op eene oordeelkundige en bescheiden wyze, oplossen.
De Leeraars moeten van tyd tot tyd in hunne toepassingen deeze stukken op de
gemoederen hunner hoorderen aandringen; en in hunne gebeden den Hemel voor
deeze heilzaame uitvinding danken. - De Armbezorgers kunnen insgelyks de hand
leenen ter bereikinge van dit groote oogmerk. Het zal hun weinig moeite kosten,
om, in hunne afzonderlyke bezoeken, de Kinderen der geälimenteer-
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den, die de Kinderpokjes niet gehad hebben, op te neemen, en de Ouders telkens
aan te maanen, om, by de eerste gunstige gelegenheid, ten voordeele dier Kinderen,
van de Inëntinge gebruik te maaken. - Ja zelfs koomt het den Heer Veirac voor, dat
het niet als een dwang aangemerkt zou kunnen worden, indien de Armbezorgers
de bedeeling der Ouderen, die, by aanhoudendheid, tegen alle kragt van overtuiginge
aan, uit loutere eigenzinnigheid weigerachtig blyven, voor een tyd geheel of
gedeeltelyk onthielden. - Zie daar het eerste Middel dat zyn Ed. op eene zeer
nadrukkelyke wyze aandringt.
Het tweede Middel, door hem aangepreezen, bestaat in eene Verhandeling,
opzetlyk vervaardigd, ter aanmoediginge van den gemeenen Man, en ten gebruike
van alle die medewerken om hem ten voordeele der Inëntinge over te haalen.
Zodanig eene Verhandeling, (waarvan zyn Ed. kortlyk den inhoud opgeeft,) door
een kundig Man vervaardigd, en tot welks verkryging de Heer Veirac het aanbod
van een Eereprys, door het Bataafsch Genootschap aanraadt, moet, zegt hy, zoo
algemeen, als mogelyk is, onder het Gemeen op het Land en in de Steden verspreid
worden; en men moet deszelfs nieuwsgierigheid by alle gelegenheden opwekken,
om dat Werkje te leezen. De Leeraars kunnen het tot dat einde van den Kanzel, en
in hunne huisbezoeken, aanpryzen als eene nuttige en onontbeerlyke Verhandeling,
waardig om in alle huisgezinnen gebruikt te worden. Het kan der arme Jeugd, als
een prys van naarstigheid, worden geschonken, vooral in de Steden, alwaar de
Leden der Gemeenten minder onder het bereik der Predikanten zyn, dan ten platten
Lande. - Zou het niet, zonder kosten, onder het Gemeen kunnen gebragt worden,
indien den Boekverkooper, die den druk onderneemen wilde, een Exclusief Octrooi
gratis wierdt gegeeven, op voorwaarde dat deeze den Leden der Kerkenraaden en
de Steden, en den Dorps-Predikanten, een zeker getal Exemplaaren ten dienste
der geälimenteerden en andere nooddruftigen voor een zeer laagen prys af zou
geeven, terwyl hy de overige voor hooger prys zou kunnen verkoopen? Alwaar men
niet verkiezen zou dezelve voor eigen rekening te koopen, zou zulks kunnen
geschieden uit de Armkassen; - en waarschynlyk zouden ook veele gegoede
Inwooners
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zig opgewekt vinden, om hierin den armen de behulpzaame hand te bieden.
Ten derden, is 'er ook eenig geld nodig, van welks rechte besteeding de Heer
Veirac, wanneer het met de vereischte voorzigtigheid, en volgens het opgegeeven
plan, aan de onwilligen tot aanmoediging besteed wordt, zeer veel goeds ter
bevordering der voorgestelde zaak verwagt.
En laatstlyk wil zyn Ed. dat men voortaan in alle zodanige Nieuwspapieren, welke
meest in handen van het Gemeen zyn, den gelukkigen uitslag zoo wel als het getal
der geenen, die in ons Land worden ingeënt, aankondige.
(Het vervolg in 't naastkomende Stukje.)

Natuurlyke historie der kanarie- vogelen.
Volgens BUFFON.
(Vervolg van bl. 20.)
In de Beesten, even als in de Menschen, en zelfs in onze kleine Vogeltjes, strekt
de strydigheid van Character, of, wil men dit liever, het onderscheid der zedelyke
hoedanigheden, tot een hinderpaal van overeenkomst in de natuurlyke
hoedanigheden. Is 'er iets in staat om te bewyzen, dat het Character een goede of
kwaade indruk is, door de Natuur geschonken, en waarin de Opvoeding geene
verandering kan veroorzaaken, onze Kanarien leveren 'er een voorbeeld van op.
‘Zy zyn bykans alle’, zegt de Heer HERVIEUX, ‘van elkander verschillende door haare
neigingen. Daar zyn Mannetjes van eenen altoos droeven aart, grommers en
knorrepotten, die zelden zingen, en noit dan op een droeven toon. - Zy verslyten
een grooten tyd in 't leeren, en weeten het geleerde zeer onvolkomen, en 't weinige,
't welk zy geleerd hebben, vergeeten zy schielyk. - Deeze zelfde Kanarien zyn
dikwyls van eenen zo morssigen aart, dat zy vuile pooten en staart hebben, en aan
't Wyfje niet kunnen behaagen, daar zy 't zelve ook door den zang niet streelen,
zelfs op den tyd dat de Jongen uitkomen, en veelal
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zyn die Jongen niet beter dan de Vader. - 'Er zyn andere Kanarie-Vogels, zo
kwaadaartig, dat zy het Wyfje, hun gegeeven, dooden, en 'er geen ander middel is
om hun te beteugelen, dan met twee Wyfjes daar by te zetten, die zich, ter
algemeene verdeediging, veréénigen, en, het eerst door geweld overwonnen
hebbende, verwinnen zy hem vervolgens door Liefde. - Nog andere zyn van zo
wreed eenen aart, dat zy de eytjes, als het Wyfje ze gelegd heeft, stukken breeken
en opeeten; of, indien deeze onnatuurlyke Vader ze laat broeden, zyn de Jongen
nauwlyks gekipt, of hy neemt ze in den bek, sleept ze over den grond en doodt ze’.
Men vindt 'er desgelyks, die zo wild, driest, en dermaate op onafhanglykheid gesteld
zyn, dat ze zich niet willen laaten aanraaken of streelen; men moet ze met rust
laaten, en niet behandelen als andere: 't minst dat men zich met hunne huishouding
bemoeit, willen zy niet voortteelen: men moet zelfs hun kooytje niet aanraaken, of
de eytjes wegneemen: 't is alleen wanneer men ze volstrekt ongemoeid laat, dat zy
paaren en jongen verwekken. - Eindelyk zyn 'er zeer traage, die bykans nimmer
een nest maaken, dit moet de oppasser voor hun doen.
Alle deeze Characters zyn, gelyk men ziet, zeer verschillende van elkander, en
zeer verschillende van onze geliefde Kanarien, altoos vrolyk, altoos zingende, zo
gemeenzaam, zo beminnelyk, zo goede Mannen, zo goede Vaders, en, over 't
geheel, van een zo zagt character, van een zo gelukkige natuur, dat zy vatbaar zyn
voor alle goede indrukzels, en begaafd met de beste neigingen; zy vervrolyken,
zonder ophouden, het Wyfje door hunnen zang; zy troosten 't zelve onder het
verdrietig broeden; en noodigen het om van plaats te verwisselen, en broeden zelfs
alle dagen eenige uuren: zy voeden ook hunne Jongen, en toonen zich alzins
leerzaam. Uit deeze alleen moeten wy over de Kanarien oordeelen, en ik heb van
de andere geene melding gemaakt, dan om aan te toonen, dat het Character in de
Dieren van de Natuur afhangt, en niet van de opvoeding.
Voor het overige ontstaat de schynbaare boosaartigheid, die de Kanarien aanzet
om de Eyeren te breeken en de Jongen te dooden, dikwyls uit hun temperament
en te groote drift in 't minnen; 't is om het Wyfje te vol-
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komener en te dikmaaler te genieten, dat zy 't zelve van 't nest afjaagen, en van de
geliefdste voorwerpen haarer genegenheid berooven. Gevolglyk, is de beste wyze,
om deeze Vogeltjes te doen nestelen, dezelve niet te scheiden en in afzonderlyke
kooytjes te zetten, veel beter plaatst men ze in eene kamer, wel door de Zon
bescheenen, en 's winters tegen het Oosten; zy leeven 'er vrolyker en teelen sterker
voort: want wanneer zy in een koutje, of kooytje, zyn, met een enkel Wyfje, breeken
zy de eytjes, om 't zelve op nieuw te genieten. In eene kamer, daarentegen, waar
in meer Wyfjes dan Mannetjes moeten weezen, zoeken zy een ander, en laaten het
eerste gerust broeden. Daarenboven werkt de jalousy onder hun, en, als zy 'er een
zien, die zyn Wyfje te veel plaagt en de eytjes wil breeken, vallen zy op dat Mannetje
aan, om het te temmen.
Tot het maaken van Nesten geeft men den Kanarie-vogel, plukzel van fyn linnen,
Koe- of Harten-hair, 't welk tot niets anders gebruikt is, mosch, en droog fyn hooi.
De Putters en de Europische Kanarien, die men by Kanarie-Vogels plaatst om een
gemengd broedzel te verwekken, hebben liefst fyn hooi en mosch; doch de Kanarien
zelve bedienen zich liever van plukzel en hair: het moet wel klein gemaakt weezen,
ten einde het aan de pootjes niet hegte, en dus veroorzaake dat de eytjes uit het
nest vallen.
Deeze opgesloote Vogeltjes teelen niet zo bestendig voort, doch zy schynen niet
te min talryker voort te zetten, dan zy waarschynlyk doen in den staat der vryheid:
want 'er zyn eenige Wyfjes die vier en vyf maalen 's jaars broeden, telkens vier, vyf,
zes en zomtyds zeven eytjes: doorgaans hebben zy drie broedzels, en het ruijen
belet haar hier in voort te vaaren. 'Er zyn niet te min Wyfjes, die staande den ruityd
broeden: mits hun broeden voor dien tyd begonnen is. De Vogels van hetzelfde
nest ruijen alle niet ten zelfden tyde. De zwakste ondergaan eerst deeze
staatsverandering; de sterkste ruijen dikwyls meer dan eene maand laater. In de
verschillende soorten ontdekt men veel onderscheids in het broeden en voortteelen.
Maar, ondanks dit onderscheid, is de tyd van broeden even lang: alle broeden zy
dertien dagen; is het een dag meer of minder, dit schynt te ontstaan uit eenige
byzondere omstandig-
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heid; de koude vertraagt het uitkomen der Jongen, en de hette verhaast het: waar
uit dikwyls ontstaat dat het eerste broedzel in de maand April dertien en een halve
dag duurt, of veertien in stede van dertien, wanneer het koud weer is; terwyl, in
tegendeel, by het derde broedzel, in de heete maanden van July en Augustus, de
Jongen zomtyds op den twaalfden en een halven dag, of zelfs op den twaalfden,
uitkomen.
Men doet zeer wel, met de kwaade eytjes van de goede af te scheiden: doch om
deeze wel te onderkennen moet men wagten dat zy acht of negen dagen gebroed
zyn: men neemt elk eytje voorzigtig aan beide de einden, uit vreeze van ze te
breeken, en houdt ze tegen sterk dag- of kaars-licht, en werpt de ledige weg, zy
zouden niets anders doen dan het Wyfje afmatten, als men ze liet blyven: door
deeze weg te neemen, maakt men van drie broedzels dikwyls slegts twee: in het
derde zal men het Wyfje vryheid laaten, en het zal welhaast een ander nest
vervaardigen. Veele Kanarieteelers pryzen zeer aan, het wegneemen der eytjes,
zo ras het Wyfje ze legt, en 'er yvooren eytjes in plaats te leggen, ten einde de eytjes
alle te gelyk mogen uitkomen: men wagt het laatste eytje af, eer men de andere
aan het Wyfje wedergeeft, en de yvooren wegneemt. Doorgaans leggen zy 's
morgens ten zes of zeven uuren: en men wil, dat, wanneer het een uur langer duurt,
het Wyfje ziek is: dus gaat het leggen der eytjes gevolglyk toe, en het valt ligt dezelve,
naar gelange zy gelegd worden, weg te neemen. Deeze handelwyze, die meer tot
gemak van den Kanarieteelder dan van den Vogel dient, is strydig met den voortgang
der Natuure: zy doet de Moeder meer kragts spillen, en belast haar teffens met vyf
of zes Jongen, die, alle te gelyk uitkomende, haar meer ontrusten dan vermaaken:
terwyl zy, de een naa den ander te voorschyn komende, de vermaaken verdubbelen
en de kragten spaaren: kundige Kanarieteelers hebben my betuigd, best geslaagd
te weezen, wanneer zy geen gebruik van yvooren eytjes maakten, en het uitkomen
den gang lieten gaan.
In 't algemeen moeten wy zeggen, dat de te kunstige en te zorgvuldige
behoedzaamheden, in het opvoeden deezer Vogeltjes aangepreezen, eer schaaden
dan baaten. Men moet, in alles, zich zo naby aan de Natuur houden
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als mogelyk is. De Kanarien onthouden zich, in haar eigen land, by kleine beekjes
en op vogtige plaatzen: men moet ze derhalven nooit water laaten ontbreeken, zo
om te drinken, als om zich te baaden. Daar zy uit een zeer zagt klimaat oorspronglyk
zyn, moeten zy beschermd worden tegen de winterkoude: het blykt dat zy, reeds
van zeer vroegen tyde af, in Frankryk genaturaliseerd zynde, aan de koude onzer
lugtstreeke gewoon zyn: want men kan ze houden in een kamer zonder vuur, die
niet noodzaaklyk met glaazen raamen geslooten is, en digt traliewerk is genoeg. Ik
ken verscheide Kanariehouders, die my verzekerd hebben, dat men, ze dus
behandelende, 'er minder verliest, dan in kamers waar men vuur stookt. Het zelfde
gaat ook door ten opzigte van het voedzel; men zou het veel eenvoudiger kunnen
maaken dan men doorgaans doet, en 'er zich beterby bevinden.
Eene zorgvuldigheid bovenal in agt te neemen is, nooit den tyd van het eerste
broedzel te verhaasten: men heeft de gewoonte, om de Mannetjes en Wyfjes, op
den 20 of 25 van Maart, te laaten byéén komen; doch men zou beter doen met den
12 of 15 van April af te wagten: want wanneer zy zamen komen als het nog te koud
is, krygen zy meesten tyds een tegenzin in elkander; en, indien, by geval, de Wyfjes
eitjes leggen, verlaaten zy dezelve, zo het saisoen niet warm wordt: dus verliest
men een geheel broedzel, het eerste willende verhaasten.
De jonge Kanarien verschillen van de oude, zo door de kleur der Pluimadie, als
door eenige andere Characters. Naar maate de Kanarie-Vogel oud wordt, veranderen
de kleuren; men onderkent de oude van de jongen, door de sterkte van de kleur en
het gezang: de ouden hebben altoos veel sterker en leevendiger kleuren; hunne
klauwen zyn veel ruwer, en trekken na het zwarte, als zy van het ras der grauwen
zyn: zy hebben ook veel zwaarder en langer nagels dan de Jongen.
Het Wyfje gelykt dikwerf zo zeer naar het Mannetje, dat het bezwaarlyk valle ze
van elkander, in den eersten opslage, te onderscheiden: ondertusschen is het
Mannetje altoos veel zwaarder gekleurd dan het Wyfje, hy heeft een dikker en langer
kop, aan de zyden oranjeverwig van kleur, onder den bek eene soort van geele
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streep, die veel laager loopt dan by het Wyfje, ook heeft hy langer pooten; eindelyk
begint het te neurien, bykans zo ras het alleen eet; doch deeze onderscheide
kenmerken byéénvoegende, kan men, zelfs vóór het eerste ruijen, de Mannetjes
Kanarien van de Wyfjes onderkennen. Naa dien tyd is 'er geen onzekerheid meer
ten dien opzigte: want de Mannetjes beginnen dan hunne Sexe door den zang te
ontdekken.
Alle schielyke stemgeeving in de Dieren is een sterke blyk van drift; en naardemaal
de Liefde, van alle inwendige aandoeningen, die is, welke deeze meest aanzet, en
kragtigst werkt, geeven de Dieren die aandoening daar door te kennen. De Vogel
duidt, door zyn zang, de Stier door zyn geloei, het Paard door zyn gegrinnik, alle
dezelfde neiging aan. De vuurigheid van die drift is zo groot en leevendig niet in het
Wyfje als in het Mannetje; dus geeft het die maar zelden door de stem te kennen:
by eene Wyfjes Kanarie is dezelve ten hoogsten een laage toon van teder genoegen,
of een teken van toestemming, welke 't zelve niet onglipt, dan naa langen tyd het
smeekend zingen van het Mannetje gehoord te hebben, die haare begeerten, door
het uitboezemen van de zyne, tragt te ontvonken. Niet te min heeft dat Wyfje de
voldoening van deeze ééns ontstoken drift noodig: want het word ziek en sterft, als
zy, afgescheiden van het Mannetje, 't welk dezelve opwekte, die onvoldaan moet
laaten. Men heeft opgemerkt, dat de Kanaris, vroeg in 't voorjaar, eer men dezelve
gepaard heeft, in ziekte stort; zy vermaagert, kwynt, en eindigt, binnen weinig dagen,
het leeven. De vergeefsche opwekkingen en onvoldaane begeerten zyn oorzaak
van de kwyning, die dezelve schielyk aangrypt, wanneer zy veele Mannetjes hoort
zingen, en by geen deezer kan komen. Het Mannetje, schoon de eerste Opwekker
deezer begeerte, schoon in 't voorkomen veel vuuriger, kan veel beter dan het Wyfje
den eenzaamen staat uitharden; zeldzaam sterft het door van het Wyfje gescheiden
te weezen; maar dikwyls verkort het de dagen, door overmaatigen minnehandel.
Het Wyfje der Kanarien kan, even als de Hoenders, zonder gemeenschap met
het Mannetje, eytjes voortbrengen. Men heeft, daarenboven, opgemerkt, dat zy
zelden, van de Mannetjes beroofd, eytjes leggen, indien zy 'er vol-
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strekt afgescheiden zyn, dat is, wanneer zy geen Mannetjes kunnen zien of hooren;
dat zy het dikmaaler, en, in grooter getale, doen, wanneer zy door 't gehoor of 't
gezigt van het Mannetje daar toe worden opgewekt: zo veel vermogen de voorwerpen
zelfs van verre in alle gevoelige weezens: zo veele wegen heeft het vuur der Liefde,
om zich mede te deelen.
Omtrent den Zang der Kanarien moeten wy nog deeze byzonderheid mededeelen,
ontleend uit eenen Brieve van den Heer Dr. BARRINGTON, aan Mr. MATY, over den
zang der Vogelen. ‘Ik heb twee deezer Vogelen van de Kanarische Eilanden gezien,
die geheel niet zongen; ik weet dat een Schip, onlangs, eene groote menigte deezer
Vogelen overbragt, die niet meer zongen dan de straks gemelde: de meeste
Kanarien, die uit Tirol komen, zyn, in den zang, onderweezen door haare ouderen;
deeze weder door de haare, en zo vervolgens, tot wy den eersten Vogel van dat
ras hebben, die onderweezen is door een Nagtegaal. Die van Engeland zingen
doorgaans gelyk de Farlouse, of de Gras-Leeuwrik’.
Het vertier in deeze Vogelen maakt een klein stuk van Koophandel uit. Tirol alleen
verschaft 'er Zestien honderd in 't Jaar, en schoon de Kooplieden, die ze ons
aanbrengen, dezelve meer dan drie honderd Mylen op den rug draagen, worden
ze egter ten zeer maatigen pryze verkogt. De voornaamste Kanarieteelt is te
Inspruck, en daar omstreeks: van daar wordt de Kanariehandel gedreeven door
geheel Europa, en in Constantinopole.

Waarneemingen van den Graaf de Turin, Ridder van St. Louis, Oud
Kapitein van de Dragonders, over het stekelverken.
(Getrokken uit het Journal de Physique.)
Ik doe myn best, om verschillende soorten van Dieren, Mannetjes en Wyfjes, te
verzamelen, ten einde dezelve te vermenigvuldigen zoo veel als het verlies hunner
vryheid het toelaat. Ik ben gelukkig genoeg geweest, om in het Jaar 1777 in myne
Menagerie twee Stekelverkens te zien geboren worden: het een is by de geboorte
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gestorven, en het ander bevind zig zeer wel. De Schryvers over de Historie der
Dieren hebben vooronderstelde Facta opgegeeven, of om dat zy niet wel
waargenomen hebben, of wel, om dat zy op weinig geloofwaardige getuigenissen
gesteund hebben.
Ik kogt, vier jaaren geleden, van een Italiaan een Stekelverken, welks kunne het
zeer moeijelyk was te kennen, om dat ik hetzelve niet behandelen kon. Nadien het
al loopende zyn water loosde, vermoedde ik dat het een Mannetje was, alzoo ik
geen Wyfje van eenig Dier weet, dat zulks doet. In de Maand September 1776 bragt
dezelfde Italiaan my een ander Stekelverken, en zeide my hetzelve op het Eiland
gekogt te hebben. Nadien hy zig zeer kwalyk wist uit te drukken, kon ik niet
ontdekken, van welk Eiland hy sprak: het eerste hadt hy te Duinkerken gekogt. Ik
plaatste ze by elkanderen, en toen zag ik, dat ik my omtrent de kunne van het eerste
bedrogen had; tot dien tyd toe was het zeer stil geweest, en het wierdt by het
nieuwlings aangekoomen zeer leevendig en driftig. Dat Wyfje ging niet op den rug
liggen, (gelyk de Historieschryvers, volgens de verhaalen der Reizigers, aantekenen,)
zy schoof agter uit tegen het Mannetje, houdende den staart opwaarts. Het Mannetje,
kleiner en dunner dan het Wyfje, en schoon nieuwlings aangekoomen, kon derzelver
nodigingen niet weigeren; het zette zig op zyn agterste pooten, laatende de voorste
op zyne borst vallen, en wagtte, dat het Wyfje zig voeglyk schikte om de wetten der
natuur te vervullen. Dat Mannetje is thans byna van dezelfde grootte als het Wyfje.
Ik had het Wyfje altyd in eene houten kist gehouden, aan drie kanten van binnen
met blik beslagen, 4 voeten lang, 2 en een half voet hoog en diep, en welker bovenste
opening met traliwerk van yzerdraad voorzien was. Het Wyfje ging 'er van tyd tot
tyd uit om te wandelen, maar ging 'er met drift by dag weder in, en scheen den
zonneschyn te vreezen. Wanneer de Zon onderging, toonde zy eene groote begeerte
om te loopen. Zy is menigmaalen des nagts ontsnapt, is vry verre heenen geloopen,
en heeft veel aarde opgekrabt, op de wyze der Bunsingen. By het aanbreeken van
den dag kwam zy weder in de kist, alwaar zy een gedeelte van den dag sliep. Thans
heeft het Mannetje eene kist gelyk aan die van zyne
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gezellinne; zy zyn aan elkanderen vast, en enkel van een gescheiden door een
beschot, dat opgeschoven kan worden.
Ik word hunne liefkozingen gewaar door het schreeuwen van het Wyfje, het welk
men niet kan uitdrukken dan door de woorden boef, boef, verscheiden reizen
herhaald, en ik ga ze beschouwen; ik heb egter, ondanks myne waakzaamheid,
dezelve nooit gekoppeld kunnen te zien koomen. Die liefkoozingen hebben geduurd
tot het eind van November, en ik wanhoopte de uitkomst daar van te zien.
Op den eersten Mey, des Jaars 1777, zag de Persoon, die gelast is voor hun
onderhoud te zorgen, de kist openende, om dezelve schoon te maaken, kleine
Stekelverkens, die pas geworpen waren. Ik liep 'er na toe, en ik zag één dood, op
zyne zyde liggende, en nog aan de Moeder vast zynde door de navelstreng, die
van de lengte van eene halve el was, en van welke zy zig niet ontdaan hadt, gelyk
ook niet van de streng van het ander jong, dat vol leven was, heen en weder
loopende, zo veel de lengte van de streng het kon toelaaten, zonder dat de Moeder
zig daar over scheen te bekommeren. Zy scheen zulks veel te doen over het jong
dat dood was, dan vatte zy deszelfs voorste pooten met haare tanden, en trok het
na zig. Dus heeft zy het de vyf klaauwen van den voorsten poot afgebeeten.
Ik deed haar opsluiten, op dat zy des te gemakkelyker zou verlossen; en een half
uur daarna vond ik noch navelstreng, noch nageboorte; zy hadt, zonder twyfel, alles
opgegeeten. Het Mannetje scheen meer zorg te draagen voor den jonggeboorenen
dan de Moeder. Het Jong sliep altyd op den hals van den Vader, behalven wanneer
het al zuigende in slaap was gevallen, dat dikwyls gebeurde. De Moeder, op haar
buik en haare vier pooten liggende (gelyk zy altyd slaapen) laat het zuigen zoo veel
het wil, slaapt zelve, en wordt daar door niet belemmerd; want haare borsten zyn
op de zyden geplaatst agter de punt van den elleboog en aan wederzyde.
Verscheiden Historie-Schryvers hebben gezegd, dat de Jongen zonder Stekels
geboren worden. Ik bied het volkomenste bewys van het tegendeel aan, wanneer
ik dien toon, welken ik in Wyngeest bewaar. Zyne Ste-
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kels hebben 22 lynen lengte, sommige zyn wit, sommige zwart, en enige gestreept
met zwart en wit, gelyk de Stekels der volwassenen.
Wanneer men het leevendig Jong naderde zelfs ter tyd, dat het nog aan de
navelstreng vast was, zettede het zyne Stekels op, even als zyn Vader en zyne
Moeder, en bewoog dezelve door eene drilling, die de holligheid van de hand sterk
kittelde. Men moest dezelve met behoedzaamheid aanraaken, uit vrees van tot het
bloed gestoken te worden, schoon het onmogelyk was een jonger Dier te vinden,
en vier of vyf dagen daarna durfde ik het niet meer aanraaken. Het Jong, dat ik
overig heb, is een Wyfje; zy was, geloof ik, ritzig geduurende de verlopen Maand
October, en ter gelyker tyd met haare Moeder. Ik heb haar nog niet gekoppeld
kunnen te zien komen. Het is, zonder twyfel, des nagts dat die Dieren aan de
voortteeling arbeiden, nadien zy den gantschen dag slaapen, en geduurende den
nagt in eene gestadige beweeging zyn. Die in den Wyngeest is een Mannetje, en
heeft ook twee borsten aan elke zyde.
De Stekels van het Stekelvarken hinderen, noch vermoeijen dat Dier niet, en
veroorzaaken hem geene pyn, gelyk eenige Schryvers hebben durven zeggen; zoo
dat waar was, zou de natuur als eene ontaarde Moeder gehandeld hebben, die
vermaak heeft het individu, welken zy het leven geeft, geduuriglyk te kwellen. Indien
het hun in hunne wandelingen gebeurde tusschen myne beenen door te gaan, zoo
gingen hunne Stekels terstond langs hun lighaam neder liggen, en zy hinderden
my niet. Die Stekels gaan zo plat neder liggen, dat die Dieren onder stoelen
doorgaan, waarvan de sporten geen 5 duimen hoogte boven den grond hebben,
en gevolglyk vryven zy hunne Stekels sterk tegen die sporten, en knorren niet. De
vrees alleen, dat men hun kwaad zal doen, doet hen knorren en toornig worden.
(*)
Het is ook onwaar, dat zy hunne Stekels verre wegschieten , maar nadien zy
slegts los in het vel zyn ingeplant, vallen zy gemakkelyk uit. De wond, welke

(*)

Dit zeggen van veelen, zelfs geachte Schryveren en Reizigers, wordt ook door den Heer DE
BUFFON in zyne Natuurlyke Historie der Dieren tegengesprooken.
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zy maaken is noch doodlyk, noch gevaarlyk, gelyk men gezegd heeft. Het is waar
dat de einden der Stekels drie platte zyden hebben, en dat zy gewapend zyn met
een onmerkbaar haakje aan het uiterst eind: dus wordt het vel, wanneer men die
Stekels uittrekt, door het haakje opgeligt; daar koomt bloed, men gevoelt een brand,
eene jeuking, en het wondje gaat van zelfs toe zonder hulp der konst. Deeze Dieren
zyn niet boos, zy eeten uit de hand, en koomen als men ze roept. Het Jong is thans
van dezelfde grootte als de Vader was by zyne aankomst. Eenige Schryvers hebben
gezegd, dat de Moeder niet meer dan één Jong te gelyk werpt; hier heb ik 'er twee
gekregen. De Moeder heeft vier borsten. Het schynt niet, dat die Dieren koud bloed
hebben, en gelyk de Relmuizen slaapen. Het Wyfje, dat ik zedert vier jaaren heb,
eet, geduurende den Winter, even als geduurende den Zomér, en schynt niet
slaaperiger in het een Saizoen dan in het ander; broodkruim, vrugten, wortels,
moesgroenten, zyn het voedzel deezer Dieren, en zy drinken nooit. Schoon die
twee Stekelverkens my door een Italiaan zyn bezorgd, gelyken zy naar dat, het welk
de Heer DE BUFFON heeft laaten afbeelden op de 52ste Plaat van zyne Natuurlyke
Historie, dat het Stekelverken der Indiën is, en geenzins naar dat van de 51ste Plaat,
't welk dat van Italie is.
Ik verzoek den Liefhebberen van de Natuurlyke Historie my de middelen aan te
wyzen om Dieren te bekoomen, die in Europa vreemd zyn, Mannetjes en Wyfjes;
ik zal dezelve laaten haalen, en ik zal met vermaak zodanig een dienst erkennen.
Ik verzamel te gelyker tyd de uitstappen der Natuur. Ik heb een Koe, die een vyfde
been aan den hals heeft hangen, die door eene groote pees aan de wervelbeenderen
van den hals vast is tusschen de twee schouderen. Dat been krygt voedzel en groeit
aan. Ik heb een Verken met vyf pooten; een Ram met drie beenen; een Endvogel
zonder vliezen tusschen de vingeren; eenen anderen, die een vinger op den kop
heeft, in het midden van eene kuif; die vinger was met een nagel gewapend, maar
dezelve is afgevallen, en niet weder aangegroeid. Die Dieren zyn alle leevend. Ik
heb eene Koe door een Ezel laaten bespringen; ik wagt met ongeduld het Jong, dat
van de koppeling zal voortkoomen; en men voelt het beweegen in het lig-
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haam van de Moeder. Ik heb een Wyfjes Marmot: ik verlang zeer een Mannetje te
hebben. Ik heb ook nog eene Ezelinne, die door een Ram van Barbarye gedekt is.
Ik vrees, dat die koppeling onvrugtbaar zal geweest zyn; de Ezelinne was flegts
dertien maanden oud toen zy gedekt wierdt.

Afmeetingen van het Stekelverken op het oogenblik van zyne geboorte.
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Tweede proeve over de kleeding der vrouwen, en de verscheide
wyzen, waar op de vrouwen zich in 't oog der mannen behaaglyk
(*)
poogen te maaken .
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDERS History of Women.)
Onder de veelvuldige stukken, waar over men in 't algemeen uitvaart, verschaft de
tegenwoordige Kleederpragt, steeds gelegenheid, dat men alle moeite aanwendt,
om ons te overtuigen, hoe de tyden, welke wy beleeven, in dit stuk alle voorgaande
overtreffen, en hoe ons land alle andere landen, de geheele wereld door, te boven
gaat. Doch dit is enkel schreeuwen: want zien wy te rugge op de verafgelegene
tydperken der oudheid, wy zullen, over die zelfde stoffe, niet min klagten hooren
dan tegenwoordig. JEZAIA geeft ons zulk een berigt van den Opschik der Dogteren
van Babylon, dat onze hedendaagsche Kleederpragt dezelve tot nog toe niet
evenaare. HOMERUS kleedt verscheide zyner Helden en Heldinnen, met een tooy,
ons heden onbekend, en CLEOPATRA hadt eene buitenspoorigheid in haare kleeding
en vermaaken, die, in onze dagen, den ryksten Vorst in armoede zou doen storten.
't Zou ons ligt vallen de voorbeelden, van de pragt der Ouden, te vermenigvuldigen,
genoegzaam strekkende om te toonen hoe weinig reden 'er is om den
tegenwoordigen tyd meer dan de voorledene dagen des te bezwaaren: wie immer
de Kleederpragt in 't 't Oosten gezien heeft, moet lachen over het hekelen der
Europeaanen, ten dien opzigte.
De begeerte, om het oog en de aandagt te trekken, zette eerst het Menschlyk
Geslacht aan om zich op te schikken met de schitterendste dingen, welken de Natuur
kon opleveren. Onder deeze bekleedde de Diamant, zo ras dezelve ontdekt was,
den eersten rang: 't was derhalven, natuurlyk, dat de Mynen, die dit Edelgesteente
opleverden, met greetigheid gezogt en zorgvuldig be-

(*)

De Eerste Proeven vindt men bl. 579, des voorgaanden Deels. Mengelwerk.
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waard wierden. De oudste Diamant- myn, van welke wy weeten, is aan de Rivier
Gouel, een der geenen die zich in de Ganges ontlasten. De keten bergen, welke
zich uitstrekt tusschen de Kaap Comorin en Bengalen, heeft eene groote menigte
Diamanten opgeleverd. Het Eiland Borneo brengt, volgens het berigt der Reizigeren,
weinig Diamanten voort, meer worden 'er gevonden in Visapour en Golconda: de
Mynen van Visapour zyn omtrent driehonderd jaaren bekend geweest, en die van
Golconda niet langer dan een en een halve eeuw. Omtrent het begin deezer Eeuwe
vonden eenige Slaaven, bestemd om Goud te zoeken te Sierra dofrio in Brasil,
eenige kleine schitterende Steenen, welke zy, als van geene waardye, wegwierpen;
eenige deezer, nogthans, bewaard en door kenners onderzogt zynde, werden voor
fyne Diamanten gekeurd. Korten tyd daar naa speurde men dezelve, met zulk een
gelukkigen uitslag, op, dat, in weinig jaaren, de Vloot van Rio Janeiro 1146 oncen
daar van te Lisbon aanbragt. Door zulk een overvloed, nam derzelver prys geweldig
af; doch het Portugeesche Staatsbestuur verleende, om ze de oorspronglyke waardye
weder te doen krygen, een uitsluitend voorregt, om ze te mogen zoeken, aan zekere
Compagnie: en, ten einde de inhaaligheid der Compagnie het oogmerk des
Staatsbestuurs niet mogt verydelen, werd bepaald, dat niet meer dan zeshonderd
Slaaven in de Mynen zouden gebruikt worden, als mede, dat alle Diamanten, een
zeker gewigt te boven gaande, den Koning zouden toebehooren. Men dordeelde
het niet genoegzaam den dood te stellen op het doen van inbreuk der voorregten,
aan de Compagnie geschonken; maar, tot meerder zekerheid, noodig de
nabuurschap der Mynen te ontvolken, dezelve tot eene woestyne te maaken, waar
in geen Mensch, buiten de bevoorregte Diamantzoekers, den voet zette. Deeze
beslaat tegenwoordig driehonderd mylen, en 'er is in dien ganschen omtrek maar
een groot dorp, bewoond door Slaaven van de Compagnie. Dusdanig een kort berigt
van deeze kostlykste aller snuisteryen zullen onze Leezers, zo wy hoopen, niet
aanmerken als vreemd van ons onderwerp, inzonderheid daar dezelve tegenwoordig
niet alleen een stuk van Koophandel en Weelde is, maar ook een Teken, 't welk
Rykdom en Rang van de laagere leevensstanden onderscheidt.
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Maar, om tot het oude Babylon weder te keeren. De Mannen droegen stoffen met
goud en zilver gewerkt, door borduurzel vercierd, en met Edelgesteenten verrykt,
die het Oosten altoos overvloedig opleverde. Gouden halsbanden maakten een
gedeelte huns opschiks uit: deezer wyze gingen de Mannen gekleed: die der
Vrouwen wordt ons zo byzonder niet beschreeven; doch, wanneer wy in opmerking
neemen, in hoe hoog een aanzien onder hun de Vrouwen waren, en de natuurlyke
zugt der Sexe tot opschik en kleederpragt, hebben wy reden om te gelooven, dat
deeze nog kostlyker en weidscher was, inzonderheid, daar wy vinden, dat de
Propheeten, de Dogters van Babylon, zo dikwyls, deswegen bestraften,
Kleeding en cieraad wekten niet min de aandagt der Meden en Persen, dan der
Babyloniers: de Vrouwen hunner Koningen waren gekleed met al de praal der
Oostersche grootheid, en de inkomsten van geheele Landschappen werden besteed,
om haar, die de meest geliefdste was in 't Vrouwentimmer, op te tooijen. De
Koninginnen hadden zekere Landschappen, geschikt om haar toilet en kleederkamer
te onderhouden: deeze droegen den naam, naar de onderscheide deelen der
Kleeding welke zy moesten bekostigen, als de Gordel der Koninginne, de Mantel
der Koninginne, enz. - De Meden droegen lange sleepende Mantels, met wyde
hangende mouwen, doorweeven met verscheide kleuren, alle van de vrolykste en
schitterendste soort, en ryklyk geborduurd met goud en zilver. Zy waren als
overlaaden met armbanden, gouden ketenen en halssnoeren, vercierd met kostbaar
gesteente: op 't hoofd droegen zy een Tiara of scherpgepunte muts, zeer pragtig:
ja, zy gingen zo verre dat zy hunne oogen en wenkbrauwen schilderden, hun gelaad
kleurden, en kunstig hair met het natuurlyke vermengden. Zo veel stelden daar de
Mannen in de Kleeding: de oudheid heeft het in duister gelaaten hoe de Vrouwen
zich ten dien opzigte gedroegen, en ons enkel in 't algemeen berigt, dat zy zeer
schoon waren. Wy mogen, derhalven, redelyker wyze veronderstellen, dat zy, in
een land, waar men met de Kleeding zo veel ophadt, deeze bekoorlykheden van
het behulp der kunste niet verstooken lieten.
Niettegenstaande, 't geen wy dus verre vermeld hebben, de Oude Geschiedenis
inziende, hellen wy over
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om te denken, dat de oude Helden de Kleeding versmaadden als eene verwyfdheid,
voor hun te laag. HERCULES hadt alleen een Leeuwenhuid over zyne schouders
geslaagen; verscheide der Helden by HOMERUS, en andere oude Schryvers zyn
bekleed met de huiden van verschillende Dieren, door hun geveld. Maar dit schynt
alleen hunne doorgaande wyze van kleeden geweest te zyn, of als zy in den oorlog
of op de jagt waren: want, by staatlyke gelegenheden, hadden zy optooizels van
eene andere natuur. De mantel van ULISSES wordt door HOMERUS beschreeven, als
allerkostlykst bewerkt, en verscheide zyner Helden worden met de uiterste staatsy
ingevoerd. Zelfs in de Helden-eeuwen waren de Grieken opgepronkt met goud en
zilver, en Vrouwen van rang droegen lange sleepende mantels, vast gemaakt met
gouden haaken, en armbanden met barnsteen vercierd: ook waren zy niet onbewust,
dat de Natuur door Kunst kon geholpen worden; doch poogden die daar door te
verfraaijen.
Wanneer de Grieken, uit de barbaarschheid der Helden-eeuwen opstonden,
begonnen zy, onder meer andere byzonderheden tot de beschaafdheid behoorende,
meer aandagts op de Kleeding te vestigen. Te Athene besteedden de Juffrouwen
den geheelen morgen met zich te kleeden: haar toilet bestondt in blanketzel en
wateren, om haar vel te verfraaijen; zy droegen veel zorgs om haare tanden rein te
houden: eenigen maakten haare wenkbrauwen zwart, verhielpen, des noods, het
gebrek van 't rood haarer lippen. Heden ten dage bedienen de Vrouwen op de
Grieksche Eilanden haar van eene verf Sulama geheeten, welke een schoon rood
aan de kaaken, en aan het vel een bevalligen blos geeft. Misschien heeft men deeze
gebruikt, in de tyden, welke wy thans beschouwen; maar wat hier van ook zyn moge,
eenige der Grieksche Juffrouwen verguldden op den Huwelyksdag haar gansche
gelaat, en beschouwden dit als een onwederstaanbaare bekooring. Doch, om tot
oud Griekenland weder te keeren, besteedden de Juffrouwen een gedeelte van
haar tyd aan het hoofdtooizel, en, schoon wy reden hebben om te veronderstellen,
dat zy zo grillig niet waren als die der Parysche Modes, waren zy, nogthans, geenzins
geringe voorwerpen van aandagt en opmerkzaamheid, bovenal daar wy vinden dat
zy haar hair kleurden, met de
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kostbaarste reukwerken bestreeken, en met heete yzers in allerlei bogten krulden,
naar de grilligheid of mode vorderde. Haare Kleederen waren gemaakt van zulk
eene ligte en fyne stoffe, dat de lyfsgestalte 'er door kon gezien worden, zonder
tegen de betaamelykheid te zondigen. Te Sparta was het hier mede geheel anders
gelegen: wy zullen de Kleeding der Spartaansche Vrouwen niet beschryven, genoeg
is het zeggen, dat bykans elk oud Schryver, des gewaagende, daar over zeer klagtig
valt.
Uit het thans verhaalde blykt, dat de Vrouwen der Oudheid zich niet min, dan de
hedendaagsche, over haare Kleeding bekommerden: dit zal nog bet blyken als wy
de Romeinsche beschouwen. In de vroegere tydperken van dat groote Gemeenebest
gingen de Romeinen eenvoudig en onopgeschikt: wy zullen deeze, derhalven,
overstappen, en onze waarneemingen bepaalen tot die wanneer de rykdom der
geheele Wereld binnen de muuren van Rome zamenvloeide.
De Romeinsche Juffrouwen gingen zich 's morgens baaden, en keerden uit het
bad na het toilet, waar Mevrouwen van rang en middelen eene menigte van
Dienstbooden hadden, die alles voor haar deeden, terwyl zy, steeds haare Spiegels
raadpleegende, onderscheide houdingen leerden, zich op eene losse houding en
bevallige lachjes bevlytigden, en elk deel van haar hulzel in orde schikten. Coquetten,
Juffrouwen van eenen ongemaklyken aart, en wier bekoorelykheden de bedoelde
overwinningen niet behaald hadden, begromden menigvoud haare Dienstboden
over dit mislukken; en, mogen wy JUVENALIS gelooven, zo lieten zy dezelve dikwyls
streng kastyden. In den beginne, moesten de Dienstmaagden, die by het toilet de
Juffrouwen oppasten, in alle de onderscheide gedeelten der Kleeding de
behulpzaame hand leenen; doch vervolgens hadt elk haare byzondere taak: deeze
moest het hair krullen, geene de reukwerken bereiden, een derde de Edelgesteenten
schikken, een vierde streek het blanketzel; zy hadden alle naamen, haare
verschillende bezigheden aanduidende: maar, behalven deeze, waren 'er anderen,
die in een verheevener rang kwamen, alleen geschikt om haar gevoelen te zeggen
over de kleur welke de Dame best aanzigtte, en welke Kleeding de bekoorelykheden
der Natuure meest opluisterde. Wy hebben
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geen berigt, dat in deezen toiletraad de manlyke Sexe wierd toegelaaten: deeze
nuttige, maar misschien onkiesche, uitvinding was voor de Dames van Parys
bewaard: die, wyslyk in aanmerking neemende dat, daar zy zich alleen voor de
Mannen kleedden, de Mannen de bevoegdste Regters waren, om te oordeelen wat
hun behaagde.
De Romeinsche Juffrouwen waren bykans zo zorgvuldig, ten opzigte van 't geen
het gelaad omringde, als omtrent het gelaad zelve: zy hadden hairkammen van
palmboomen hout en yvoor, en maakten de hairkrullen vast met gouden en zilveren
spelden: niet zelden staken zy 'er paarlspelden in, met gouden ketenen en ringen,
of linten schitterende van edelgesteente. De hedendaagsche reusvormige
hoofdkapzels, met al de kammen, watten, wol en gemaakte krullen zyn geene
uitvinding deezer Eeuwe: ze zyn ten minsten zo oud als de tyden, welke wy
afschetzen. De Romeinsche Jufferschap wist, door 't behulp van geleend hair en
wol, het hoofd op te pronken met boekels, knotzen, krullen, alle zo onderscheiden
geschikt, en in zo veele verdiepingen boven elkander geplaatst, dat het geheel het
voorkomen hadt van een geregeld stuk der bouwkunde: ook was het niet noodig,
dat eene Dame haar tyd spilde in onder de handen te zitten, terwyl haar hoofd
indeezervoege werd opgecierd; de Romeinen wisten, zo wel als de hedendaagsche,
gemak met dwaasheid te paaren, men kon in de winkels een reeds vervaardigd
hoofdstelzel koopen. Hair, van eene ligtvervige kleur, werd boven allen ander hair
gekeurd; beide Mannen en Vrouwen zogten overzulks het hair die kleur te geeven,
't welk zy met reukwerken bestreeken, en met goudstof poederden: een zeer buiten
't spoor hollend gebruik, 't geen de Romeinen uit Asie ontleend hadden, en volgens
JOSEPHUS onder de Jooden in zwang ging. Witte hairpoeder was toen nog niet
uitgevonden, en schynt niet in gebruik gekomen te weezen dan omtrent het einde
der zestiende Eeuwe; de eerste Schryver, die 'er van gewaagt, is L'ETOILE, die
verhaalt, dat, in den Jaare MDXCIII, de Nonnen met gekruld en gepoederd hair door
de straaten van Parys wandelden. Zints dien tyd is het hair wit te poederen zo
gemeen geworden, dat in meest alle plaatzen van Europa beide de Sexen, van
allerlei rang en ouderdom, zich daar van bedienen.
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Van deezen aart waren de cieraaden met welke de Romeinsche Juffrouwen haar
gelaad omringden: die van het gelaad zelve bestonden in watertjes om het vel te
verfraaijen, en verwen en smeerzels. Van Kryt en loodwit bedienden zy zich; want
MARTIALIS leert ons, dat FABULA voor den regen vreesde, om het kryt, dat op haar
aangezigt was; SABELLA dugtte voor den zonneschyn, om het loodwit waar mede
zy geschilderd was. De berugte POPPAEA, eerst de Byzit, vervolgens de Egtgenoote,
van NERO, gebruikte een vet smeerzel, 't welk op 't aangezigt verhardde, en 't geen
zy 'er op liet, tot zy het met warme melk afweekte: dit maakte het vel zagt, en
verbeterde de kleur; daar dit van de Keizerin kwam, werd het welhaast zo zeer de
mode in Rome, dat bykans elke Vrouw het in haar huis gebruikte; dit werd, naar de
algemeene spreekwyze van dien tyd, een huislyk aangezigt geheeten; en, mogen
wy op JUVENALIS afgaan, was dit het eenige, 't geen de Egtgenoot doorgaans kende:
het natuurlyke en bevalliger werd bewaard voor de gaande en komende Minnaars.
Om te verbeteren 't geen zy oordeelden dat de Natuur gebrekkig gemaakt hadt,
gebruikten zy trekpleisters om de overtollige hairen, daar zy ze niet wilden hebben,
te doen uitvallen: het maaken van kunstige wenkbrauwen was haar niet onbekend.
Op haare Tanden waren zy nauwlettend, niet alleen zuiverden zy dezelve, en
maakten ze wit op verscheidenerlei wyzen; maar voegden kunsttanden in de plaats
der geenen die door ouderdom of toeval gemist werden. ‘Gy hebt’, schryft MARTIALIS
aan MAXIMIA, ‘slegts drie tanden, en deeze zyn van gevernist palmboomen hout’.
Maar met al deeze kunstenaaryen waren 'er gebreken, tot welke zy geen raad
wisten. ‘Indien gy’, zegt dezelfde Dichter tot LAELIA, ‘u niet schaamt, om u van
geleende tanden en hair te bedienen, gy vindt u nogthans deerlyk verlegen: wat
zult gy doen voor een oog, deeze zyn niet te koop’? Hadt de ongelukkige LAELIA in
onze vindingryke dagen geleefd, zelfs dit gebrek zou men hebben weeten te
verhelpen, schoon misschien een oog, gemaakt door den Baron de WENSEL, zo
hartgrievend niet is als een natuurlyk. Kortom de Romeinsche Juffrouwen droegen
groote zorg, om haar vel zagt te houden, door
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veelvuldig baden: en eenige niet te vrede met gemeen water tot dat einde te bezigen,
deeden 'er verscheidenerlei afneemende en lieflyk ruikende mengzels in. POPPAEA,
zegt de geschiedenis, hadt dagelyks de melk van vyfhonderd Ezelinnen in een bad,
waar door haar vel eene zagtheid en tederheid kreeg, verre die van alle andere
Vrouwen overtreffende.
Naardemaal de Zyde de allerkeurlykste stoffe is van welke de Schoonen, wier
geschiedenis wy beschryven, zich bedienen om haare bevalligheden te dekken,
zullen onze Leezers, zo wy hoopen, het geen onvoegzaamen buitenstap vinden,
wanneer wy des een kort verslag geeven. Men wil dat de Zyde CCCXX jaaren vóór
onze gemeene Telling uit Persie in Griekenland gebragt is, en uit Indië na Rome,
in het jaar CCLXIV, naa die Jaartelling. Staande de Regeering van TIBERIUS, werd
'er, in den Raad, eene Wet gemaakt, den Mannen verbiedende, zich zo verre te
vernederen, dat zy Zyde droegen, als alleen voor de Vrouwen geschikt. In het jaar
DLV bragten twee Monniken uit Cerinda in de Oost-Indiën na Constantinopole de
eitjes van eenige Zydewormen, die zy, in een mesthoop uitgebroeid hebbende, met
moerbeziebladen voedden, en, door deeze handelwyze, welhaast zodanig deeden
vermenigvuldigen, dat 'er te Constantinopole, te Athene, te Thebe en Corinthe Zyde
fabrieken werden opgerigt. In 't jaar MCXXX bragt ROGER, Koning van Sicilie, de
Zyde Fabrikeurs uit Griekenland te Palermo: die de Siciliaanen de kunst van
Zydewormen kweeken, Zyde spinnen, en weeven, leerden. Uit Sicilie werd die kunst
in Italie en van daar na Spanje overgevoerd, en korten tyd vóór FRANCOIS DEN I, in
't Zuiden van Frankryk. HENDRIK DE IV deedt veel moeite om de Zyde fabrieken in
zyn Koningryk in te voeren, tegen den raad van zynen begunstigden Staatsdienaar
SULLY, en bragt dezelve, door zyn vlyt, tot eene middelbaare volkomenheid. In 't jaar
MCCLXXXVI, verscheenen de Vrouwen van eenige Edellieden in Engeland met
Zyden mantels op een bal in Kennelworth Kasteel in Warwikshire. In 't jaar MDCXX
werd de kunst, om Zyde te weeven, eerst in Engeland ingevoerd, en in 't Jaar
MDCCXIX LOMRE'S Werktuig, om Zyde te reeden, te Derby opgerigt, een stuk der
werktuigkunde, dat de aandagt en toejuiching van elk aanschouwer verdient. -
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Deezerwyze werdt de Zyde ingevoerd; doch dezelve bleef langen tyd al te schaars,
en te duur van prys, om in algemeen gebruik te geraaken. HENDRIK DE II, Koning
van Frankryk, was de eerste die in Europa Zyden Koussen droeg. EDUARD DE VI
werd door THOMAS GRESHAM met het eerste paar beschonken, 't geen in Engeland
gedraagen werd, en van dit geschenk werd, ten dien tyde, als iets zeer kostbaars
en ongemeens gesprooken. Koningin ELIZABETH kreeg desgelyks van eene haarer
Vrouwen, die in Zyde werkten, een paar zwarte Zyden Koussen, en, men zegt, dat
zy 'er zo zeer over voldaan was, dat zy vervolgens geene andere droeg. Naa deezen
tyd is de Zyde in allerlei gedaanten, en tot allerlei gebruiken, zo gemeen geworden,
dat dezelve nu niet langer ten onderscheidenden teken strekke van rang of rykdom;
maar gedraagen wordt door lieden van allerlei standen.
De oude Inwoonders van het Noorden hadden grooter eerbied voor hunne
Vrouwen, dan eenig ander volk, 't welk voorts met hun in ruwheid en onbeschaafdheid
gelyk stondt. Wy zouden, derhalven, deeze Vrouwen verongelyken, als wy niet
veronderstelden, dat zy, op haar beurt, niet poogden te behaagen en aangenaam
te worden door zulke kunstenaryen van opschik als toen onder hun bekend waren,
zo wel als door de deugden van kieschheid en gehoorzaamheid, waar in zy op eene
overtreffende wyze uitstaken. Wy moeten, nogthans, niet veronderstellen, dat zy,
in 't stuk van opschik, gelyk zullen gevonden worden aan de oude Volken, dus verre
door ons vermeld. De Landen, door haar bewoond, uit eigen aart dor en ongunstig,
leverden bykans niets op om de weelde te voeden: en waar de Natuur mild geweest
is, heeft zy slegts weinig steuns van de Kunst noodig. Zodanig was het geval der
Vrouwen onder de Volken, welke wy thans beschouwen; zy waren, over 't algemeen,
schoon, hadden leevendig blauwe oogen, groove doch geregelde trekken, een
schoone kleur, en een vel 't welk in witheid de sneeuw op hunne bergen evenaarde.
Rustig was haare gestalte en hier door hadt haare houding iets ontzaglyks, 't geen,
om 't alles te bekroonen, gepaard ging met al die zagtheid, welke ten eigenaartigen
kenmerke van de Sexe dient, en haar de voorwerpen maakt van onze hoogagting
en en liefde teffens. Zo volmaakt, hadden zy het toilet weinig noodig, en werd
hetzelve ook schaars van haar
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gebezigd. Daar Natuur zo veel gedaan hadt, zou Kunst alleen gestrekt hebben om
haar werk te verbrodden.
In de Geschiedenis van Frankryk vinden wy de volgende schetzen der Kleeding,
in de tyden de Midden Eeuwen geheeten, naa de vernietiging van het oude
Romeinsche Ryk. ‘Men mag veronderstellen dat de Kleeding der Vrouwen desgelyks
haare omwentelingen hadt. Zy schynen bykans negen eeuwen lang niet veel met
cieraadien opgehad te hebben: niets kon minder tyds of nauwlettenheids vorderen
dan haar kapzel en de schikking van haar hair. Het linnen, 't welk zy droegen, was
zeer eenvoudig, maar te gelyk zeer fyn. Kanten waren lang onbekend. Haare
tabbaarden, op welker rechte zyde het wapen haarer Mannen, en op welker slinker
zyde dat van haar eigen geslacht, geborduurd was, waren zo nauw, dat al de
fraayheid van haar leest daar door heen stak, en kwamen zo hoog, dat ze de geheele
borst tot den hals toe bedekten. De Kleeding der Weduwen hadt veel van die der
Nonnen. 't Was niet voor den tyd van CAREL DEN VI, dat zy haare schouders
begonnen te ontblooten. De Galanterie des Hofs van CAREL DEN VII bragt de
armbanden, halssnoeren, en ringen in zwang. Koningin ANNA van Bretagne
versmaadde deeze snuisteryen, en CATHARINA DE MEDICIS maakte 'er veel werks
van, om nieuwe te verzinnen. Grilligheid, weelde en ydeltuiting hebben den Opschik
in 't einde tot de tegenwoordige buitenspoorigheid opgevoerd.
In de Middel Eeuwen heerschte 'er onder 't Menschdom zulk een algemeen
wantrouwen van elkander, 't welk moet toegeschreeven worden aan de veelvuldigheid
der misdryven, en de zwakheid der wetten, dat 'er maar weinig gezellige ommegang
onder de Inwoonderen van Europa plaats hadt. Nabuuren vreesden menigmaal zo
zeer voor elkander, als tegenwoordig Menschen van onderscheide Volken, wanneer
zy in oorlog zyn. Uit deezen hoofde werden 'er geene van die gezellige
zamenkomsten gevonden, die zints veele van beide de Sexen by elkander deeden
vergaderen. Van hier hadt geen der Sexen eenige drangreden, om zich op de
Kleeding te bevlytigen dan zugt tot zuiverheid en een ingeschaape trek tot opschik.
- Toen de Instelling der Ridderschappen opkwam, bragt dezelve eene gelukkige
ommekeer in de ruwheid van zeden te wege; de Vrouwen werden meer
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beschermd, en gevolglyk beter in staat gesteld om gezelschap te zien; daar uit
ontstonden veelvuldige zamenkomsten op de Ridder- en Steekspelen, in deeze zag
men de Jufferschap aangesteld om uitspraak te doen over de dapperheid en dezelve
te beloonen: men stelde vast, dat haare bekoorlykheden moed in 't hart bliezen, en
kragt gaven aan haare aanbidders: dit alles verschafte haar de sterkste
beweegredenen om zich op te tooijen en te verfraaijen.
Maar, behalven deeze Ridderlyke Spelen, voerde men in Europa een ander soort
van openbaare zamenkomsten in, Jaarmarkten genoemd, naa welke lieden van
beide Sexen, van allerlei rang, toevloeiden. Zo lang het onderling wantrouwen den
heilloozen invloed verspreidde, en 'er nauwlyks eenige beveiliging was tegen roof
en moord, dan in de Kasteelen der Baronnen, bevondt zich de Koophandel in den
kwynendsten toestand: om deezen eenigzins te doen herleeven, werden de
Jaarmarkten ingesteld: de Kooplieden bragten 'er hunne Waaren, en stelden ze te
koop: doch eene enkele te koopstelling van goederen, na welke weinig vraags was,
terwyl men nog minder gelds bezat om ze te betaalen, beantwoordde in 't eerst niet
aan het einde, om veel volks zamen te doen komen. Behalven het ten toon stellen
hunner Koopwaaren, onderhielden zy hun met eene verscheidenheid van openbaare
vermaaklykheden: en zedert dien tyd werden de Jaarmarkten de gewoonlyke
verzamelplaatzen, en waren niet alleen een beweegmiddel voor de Sexe om zich
op het voordeeligst te vertoonen; maar verschafte haar ook stoffe tot dat gewigtig
einde.

Schets der tegenwoordige vrouwlyke opvoeding.
Den Heeren Schryveren der Hedend. Vaderl. Letter-Oeffeningen.
‘Op het leezen van de Narede, door den Eerw. ENGELBERTS, by zyne Verdeediging
van de Eer der Hollandsche Natie, gevoegd, welker verdienste geen woord tot
aanpryzing behoeft, herinnerde ik my, niet lang geleeden, in een Engelsch
Maandwerkje, een' Brief doorloopen te hebben; die eene Schets gaf der
tegenwoordige Vrouwlyke Opvoeding, ik zogt het op, en vond, op 't herleezen, dien
Brief der Vertaalinge waardig: de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

85
Schets moge wat met sterke kleuren gemaald weezen, 'er is veel waarheids in, en
kan strekken om te toonen hoe verre het loopt, of waarschynlyk loopen zal, wanneer
bedagtzaamheid aan den inbreekenden vloed van averechtsche vreemde Zeden
geen paal en perk zette. Men weete, dat 'er, onder de Engelsche Jufferschappe,
veele gevonden worden, die, by een beschaafde Opvoeding, vooral het leezen van
Boeken eens goeden smaaks voegen; dan deeze zyn beter opgevoed. Ik laat Ul.
myne vrye overzetting toekomen, in hoope van ze eerlang medegedeeld te zien in
't Mengelwerk van uw Maandschrift.’ Ik blyf, enz.
MYN HEER!

Wie het oog slaat op de thans heerschende wyze der Vrouwlyke, of, om beschaafder
woord te gebruiken, Jufferlyke Opvoeding, onder lieden van het eerste Fatzoen in
Engeland, zou bykans tot de gedagten komen, dat zy in het gevoelen der Turken
staan, en denken, dat hunne Dogters geene ziel hebben.
Nauwlyks is het Kind ter wereld gekomen, of eene prangende kleeding knelt het
dermaate, onder voorwendzel, om het een schoon statuur te geeven, dat de
gezondheid, en mogelyk de gestalte zelve, 'er altoos om moet lyden. Weeken en
maanden verloopen, en 't kinderlyk gestel wordt langs hoe meer bedorven, door de
kwaalyk beraaden en te tedere opvoeding. De Kinderkamer moet altoos sterk
gestookt zyn, om fris van lugt te weezen. Nooit mag het tenger Wicht gekleed of
ontkleed worden, dan voor een groot vuur. Dat geen koud water haar aangezigt of
handen raake; maar warm water met melk, en 't een of ander afkookzel, om het vel
zagt en poezel te maaken. Dat het Kind nimmer, om welke reden ook, in de buitenlugt
kome, dan wanneer de Zon schynt.
Heeft het Juffertje vier of vyf jaaren bereikt, 't is hoog tyd dat het valsche begrippen
vorme van haare eigene aangelegenheid. Haare Mamma wil niet dat zy
tegengesprooken worde. Valt zy in hevige vlaagen van drift, ze moet gezust en in
een goed humeur gebragt, om niet te zeggen, toegejuicht worden, als een Kind,
waar in geest steekt. Verzint zy een leugentje, het lief Schepzeltje ontvangt, in stede
van welverdiende tugtiging, een kus, en lof van wegen haar vernuft.
Allengskens begint zy zichzelven aan te zien als van eene betere stoffe opgeleid,
en in een beter vorm gegooten, dan het gemeene gros der Kinderen. Zy wordt
getroffen door den glans van pragt en toestel. Gedraagt zich trots en onbeschoft
omtrent de Dienstbooden. Verhoovaardigt zich op haare kleeding, en staat
opgetoogen als zy haar gelaad in den Spiegel ziet.
Zes of zeven jaaren oud zynde, gluurt ze by Papa en Mama in, als deeze op de
Kaart speelen: en heeft reeds eenig denkbeeld van het Kaartspel, eer zy haar A.B.C.
verstaat.
Ten behoorlyken tyde is haar hoofd betrouwd aan de zorge van een' Friseur,
Monsieur .... van Parys: de hooge hairtop
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wordt vercierd met bloemen, met juweelen, en ten einde de hoogte vervaarlyk
toeneeme, voegt men ook pluimen op de pyramide.
Maar wat betekent een schoon dak, zonder een wel opgecierden voorgevel? Door
deeze bedenking ingenomen, begint zy haare Wenkbrauwen af te zetten, en, met
een weinig onderwys van haare Mama, eene door kunst gemaakte kleur aan te
neemen. Doch dat zy zich niet te sterk blankette; haar hals, borst en armen niet te
dik pleistere; om geene Martelaares te worden van 't loodwit, en zy zich dus binnen
weinig maanden van kant helpe; een ongeluk, menig eene Dame overgekomen.
Op dat zy van den hoofde tot den voete geheel en al volkomen zy, roept men den
Dansmeester te hulpe; eene Fransche Gouvernante leert haar de taal diens lands,
eer zy haare eigene verstaat. Een Italiaan onderwyst haar op de Luit. Een
Zangmeester leert haar gillen, Indien de natuur haar geene stem tot zingen gegeeven
hebbe. Ook heeft zy, onder haare Leermeesters, een tot deeze eeuwe onbekend
Monster, een Speelmeester op de Kaart ten einde zy afgerigt zy op alle streeken,
en 't moffelen met de Kaart, als zy in een beschaafd gezelschap komt.
't Is bykans onnoodig te vermelden, dat het Juffertje, om deezen tyd, reeds
volmaakt afgerigt is op verscheide andere kleindere, en geenzins onnoodige,
kunstenaaryen; die de geweezene Lord CHESTERFIELD Jufferlyke Bevalligheden zou
genaamd hebben. Als, 't lispen; het verminken van zommige Woorden; het niet
kunnen uitspreeken van eenige Letters: zeer byziende te weezen; den Waaijer met
smaak te hanteeren; de Snufdoos, naar de kunst, te behandelen; een Aap te streelen;
een Papegaay aan te spreeken, en een' Schoothondje vuurig te kussen; te ontstellen;
te kwynen; en, by zekere gelegenheden, geleed te zyn om in flauwte te vallen.
Dus is zy gansch bekwaam om, Assemblees, Bals, Operas, Masquerades, by te
woonen, op Kaart-partyen, in Schouwburgen, te gaan; met één woord, tot alle de
Vermaaklykheden, die geld verkwisten, den tyd dooden, bedagtzaamheid verbanren,
de oogen verlustigen, en de zaaden van hoogmoed en wereldsgezindheid in 't hart
koesteren.
Heeft het Juffertje, tot haar ongeluk, met al die verkwisting, geen groot geld te
wagten: zy zal in dien kring rondloopen, en eindelyk sterven, zonder van Naam te
veranderen: heeft zy 't voorultzigt op een ryk ersgoed, hier voor koopt zy een Heer
van denzelfden stempel als zy op gemunt is; drie dagen leeven zy, zonder twisten,
en blyven elkander omtrent één week getrouw. Ik zeg dat zy een Heer van denzelfden
stempel, als waar op zy gemunt is, zal trouwen, indien zy met haars Vaders Koetzier,
of, Lyfknegt, of den Franschen Friseur, niet doorgaa, en na Schotland vlugtte.
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Wanneer de Jonge Juffer Moeder wordt, geeft zy haare Kinderen soortgelyk eene
Opvoeding, als zy van haare Mama ontvangen heeft: en zo gaat het rad rond.
Ik zou, ter behoorlyker plaatze, aangemerkt hebben, dat zy, kort naa haare
geboorte, ter Kerke gebragt werd: indien men geen Geestlyken ontbooden hadt om
haar in huis te doopen. Zy zou ook op haaren trouwdag ter Kerke gegaan weezen;
doch dit is agter gebleeven, om een der volgende redenen. Weggevlugt zynde na
Schotland, kwam het Kerkgaan te dier gelegenheid niet te passe: en trouwt zy met
toestemming haarer Ouderen, het is tien tegen één, dat de Trouwplegtigheid, in
Mama's Kamer, door eene byzondere vergunning, volvoerd worde. Ik moet hier nog
by voegen, dat zy zeker nog ééns 's Jaars ter Kerke zou komen, te weeten wanneer
zy in de kraam gelegen hadt, indien het de mode niet geworden ware onder lieden
van Fatsoen, om de Dankzegging in de Kraamkamer, in stede van in de Kerk, te
laaten verrigten. En dus komt eene Juffer, naar dien trant opgevoed, misschien
nooit ter Kerke, dan wanneer zy dood daar in gedraagen wordt. Ik ben, enz.

Aristides aan Zereus.
't Was in de eerste schemering van den avond, dat ik den ouden Sophon zag uit
zyn huis treeden; hy wierd vergezeld van zyne dogter, en spoedde naar een naby
gelegenen heuvel; ik zag hen, en waagde het, dien heuvel te naderen, alwaar ik dit
gelprek hoorde, het geen ik u by deezen toezende.
Myne Dogter, zeide Sophou, myn kind, hoe genaderyk is weder de hemel, welk een
schoone avondstond! dit verschaft ons weder Lessen, dit leert ons weder Zedepligten.
Beschouw het ondergaan van die Zon; een achtelooze zal het aanzien, zonder de
minste aandoening; maar de deugdzaame leert hier uit de zaligheid van een
vreedzaam sterven: zy daalt, zy verlaat ons; wy zien het met verrukking, wy zien
het met verbaasdheid; zy daalt, zy verlaat ons; ja, maar om schooner op te ryzen,
om op te ryzen, omstuuwd met Heerlykheid: hoe vrolyk komt zy met den Dageraad
weder hervoort, en haar luister neemt toe naar maate haarer verhooging. Myn kind,
is het niet even zo gelegen met den mensch, met den Godvruchtigen. Hy daalt al
zagtjes naar de levenskim; hy neigt naar zynen ondergang; maar, al daalende, al
nederhellende, beschynt hy ons met de straalen der Godsvrugt; verlicht hy ons nog
met den luister der deugd, in zyn afweezen, naa zyn nederdaalen zelve kaatst hy
nog de straalen te rugge, die van zyn deugd uitschitteren. En zyne opvaart - ja myn
teedre! - en zyne opvaart, hoe
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glansryk zal die weezen.... och, wy kunnen door den mist, die ons in dittydlyke
omringt, niet duidelyk zien in het licht der Eeuwigheid. Maar nochtans, ik gevoel,
dunkt my, in mynen boezem, een leevendigen indruk van dat heil, 't welk het volzalige
lot der Rechtvaardigen in de eindelooze eeuwigheid zal zyn.
Gy waart, Lief kind! nog jong, gy had even één jaar ten einde gebragt, of gy verloor
uwe deugdzaame Moeder;.... Ach! myne Echtgenoote! verliet gy my, moest ik u de
laatste afscheids kus geeven, en uw lichaam laaten nede daalen in den donkeren
grafspelonk! Moest ik, van myne vlugge levensjaaren af aan, tot in mynen nu
waggelenden ouderdom, treuren om uw afwezen, weenen om uw dood! Hoe dikwerf
zie ik, terwyl de traanen over myne wangen vloeijen, al zug ende die hoogte, waar
onder gy begraaven ligt; daar 't hooge gras al golvende over 't zelve heenen waait,
of eene doodsche stilte ons het ryk des doods vertegenwoordigt..... Weent gy, myn
Charlotje? wilt gy het verhaal eens hooren van het sterfbed uwer moeder? wel aan,
leer hierdoor sterven, eer uw stervend uur genaakt. Zie hier hoe het uur des doods
niet altyd met verschrikking vergezelt gaat; en hoe, indien al eens het gemoed door
de doodsangsten wordt aangegreepen, de Godsvrugt, gesterkt door de Hoop op
een volzaligen stand, den Lyder tot een schild en wapenrusting verstrekt. Hier mede
gewapend, streeft hy gerust de poo te des doods te gemoed; en hy sterft in vrede;
terwyl zyne ziele met gejuich in de Eeuwigheid overgaat.
Uwe braave Moeder had naauwlyks 22 jaarkringen zien omwentelen, en, zo wel
door deugd als schoonheid, het menschelyk hart ingenomen, wanneer eene hevige
ziekte haar ter bedde nederwierp, en zodanig afmatte, dat zy haare ontbinding met
rasse schreden voelde naderen.
Zy zag my in traanen zwemmen, en u, een teder kindje, op mynen arm, haar,
onbe vust van 's Moeders dreigend lot, minzaam toelachen. In die omstandigheden
sprak zy my, met eene zwakke stem en beevende lippen, aldus aan: ‘Schrik niet,
myn tedere Echtgenoot! zoud gy verbaazen, ontroeren, om dat ik vroeg worde
afgesneeden; omdat myne ziel rustig naar de onsterfelykheid streeft, en te rug ziet
naar eene waereld vol verleiding. - [Wat zyn toch alle de goederen der waereld?
opgesmukte Poppen, die voor de ydele verbeelding zweeven; die ons voor een
poos vermaaken; en niet zelden veel rasser henen vlieden, dan wy ze verkreegen
hebben.] Wy zyn gebooren, om te sterven; en om, naa ons sterven, herbooren te
worden, tot een volmaakter gelukstaat; gy zoudt u verbaazen, om dat ik, vroeger
dan andere, tot deezen gelukstaat verwaardigt worde.
Hoe menigmaal, myn waarde! hebben wy met verwondering de Eeuwigheid
bespiegeld! wanneer wy, by den dageraad, het opgaan der Zonne aanschouwden;
en opmerkten hoe zy haare
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straalen deedt te rug kaatsen, op de glinsterende daauwdropjes; en de schoonste
beemden verlichtte; beemden vervuld met alles, 't geen wy aardsche zaligheid
noemen: wanneer murmelende beekjes, kletsende golfes, ruischend geboomte:
wanneer, met één woord, de geheele natuur zich in vollen glans ertoonde, dan
zonken wy in verbaazing weg; wy sloegen de oogen dankbaar op, na den
aanbiddelyken God, en traanen, traanen van zoete aandoening, vloeidden ongemerkt
langs onze wangen, dan hoorde ik u dikwils zeggen, (gy weet dit, myne lieve Gad!
waarlyk, gy weet dit,) Zou dan de hemelsche heerlykheid nog luisterryker, nog
voortreffelyker zyn; och, mogten wy hiervan slegts eene flaauwe verbeelding hebben;
ja zeker, daar is all s heerlyker, alles volmaakter, daar zal dan ook onze Liefde
volmaakter zyn. Onze Liefde, ach myne waarde! ja, ik haake na een ander leven;
maar onze liefde, verknogt door een teder wichtje, bind myne ziele nog voor eene
poos aan deeze laage aarde. Myn wichtje! (hier vatte zy u in de armen,) myn wichtje,
myn kind, ach! mogt ik u in myne armen neemen, mogt ik uw onnozel zieltje met
my voeren, voor den aanbiddelyken troon des Almachtigen! (hier weende zy, en
gy, getroffen door de moederlyke traanen, hikte, en schreide in deeze oogenblikken;
zy kuste u vol vuur.) Nu dan, vervolgde zy, de God der genade hoede u, en
vergezelle u, op alle uwe wegen, hy voere u, door deeze wisselvallige waereld, in
het oord der Zaligheid. Ach! myn kindje! (hier drukte zy u vuurig tegen haaren
kloppenden boezem,) mogt ik u toch mede neemen; maar neen! neen! gy behoud
een Vader, een waarlyk tederhartig Vader! nu dan, (door haare zwakte genoodzaakt
u over te geven,) nu dan, God zy uw helper! Toen, toen, (hier weende de Grysaart
bitterlyk,) keerde... zy... zich tot my; ach ja!... myn God! ik weet, ik... herdenke...
Maar wie kan... uitdruk...ken, dat laatste... dat laatste... eeuwig vaarwel! het sneed
my door myn ziele ... door myn binnenste. Zy zegende; haare handen, och ja ...
haare armen... waren om mynen hals versturven. Myn God... riep zy uit, myn God!
ruk, ruk los de banden, die onze zielen verbonden hebben; ruk los, tot zo lange dat
gy dezelve voor eeuwig zult zamen knoopen!.... Ik, noch iemand der omstanderen,
kon iets uitbrengen. Met eene volle gelaatenheid, met een willige te vredenheid,
ondersteund door mynen arm, richtte zy zich een weinig op; zy hief de handen ten
hemel, en sprak dit uit, het geen zy weleer zelve had samengesteld:
Ei, schenk me een vonkje van dien gloed,
Die eenen Christen blaaken doet,
Met waare Helden-Deugd;
Dan zie ik vrolyk neêr in 't graf,
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Dan ylt myn ziel, van 't aardryk af,
Na de eindelooze Vreugd.
Gy zinkt, ô Waereld! my uit 't oog;
Myn ziel breekt door der wolkenboog;
Myn Eeuwig heil koomt aan;
Triomph! Triomph! myn ziel verwint;
Nu zy haar Heer en Heiland vind,
Streeft zy langs Glorie-paên.

Hierop breidde zy de handen nog eens over my, over u, over alle de omstanders
uit. ‘God zegene u allen! vaart wel, haast, zie ik u weder: nog eens, de God des
hemels, de God der genade, zegene u! hy staa u by met zynen goeden Geest, en
verbinde ons eenmaal in het huis onzes Vaders!...’ Hier zeeg uwe Godvreezende
Moeder zagtjes neder; zy vouwde de handen te zamen, sloeg het byna gebroken
oog nog eenmaal ten Hemel, en, met eene stille zugt, vloog haare ziel tot God;
terwyl de duidelykste trekken van eene edele Godsvrugt, van een gerust gewisse,
op het gestorven aangezigt waren ingedrukt.
Dus, myn Charlotje! (hier vatte hy zyne dogter by de hand en omhelsde haar,)
myn dogter, bedenk, dat de weg der deugd de eenige weg is, die ten hemel leid.
Mogelyk zult gy haast alleen overgelaaten worden; myne jaaren klimmen, myn grys,
myn schuddend hooft neigt grafwaarts, (hier weende de schoone Charlotta,) blyf
rustig voortstreeven op den zaligen weg der deugd; laat u nimmer door verleiding
op bywegen voeren, die u in een onvermydelyk verderf storten zouden. Zeker, indien
gy Godvreezende voortwandelt op de baane, die uw Heiland voor u gelegd heeft,
dan zult gy vrolyk leeven, dan zult gy vergenoegd zyn: en, wat meer is, gy zult
sterven, sterven met eene Christelyke gelaatenheid.
Hier, myne goede Zereus, hier reezen zy op, en keerden, met harten vol van
aandoening, t'huiswaarts; ik oogde hen na, getroffen over hunne Godsvrugt; ik
spoedde my ook te rug; want de donkerheid overviel my; en, t'huis gekomen zynde,
schryf ik u aanstonds deeze letteren. Alles wat ik 'er nog by zal voegen is, dat ik
bestendig blyven moet, en blyven zal, uwe &c.
M.N.H.
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Proevr over de voorzigtigheid.
(Uit het Engelsch.)
Verscheidenheid van drift beheerscht ons wuft gemoed,
't Is 't werk der ziel die drift te reg'len, naar behooren:
Want deugd en ondeugd wordt uit deezen schoot gebooren,
En 't is Voorzichtigheid, die ze onderkennen doet.

De Voorzigtigheid, bestaande in het vermogen om de Lessen der Wysheid daadlyk
te betragten, is van uitgestrekter nut dan eenige andere verstandlyke hoedanigheid
of deugd; zy vertoont zich by alle gelegenheden, en wordt, met de daad, vereischt
in de doorgaande bez gheden des leevens.
Alles, het geen over het algemeen noodzaaklyk is, kan de Mensch, door
gemakkelyke middelen, magtig worden. De Voorzigtigheid wordt, daar zy ten allen
tyde noodzaaklyk is, zonder groote moeite verkreegen. Zy vereischt noch wyd
strekkende vooruitzigten, noch diepzinnige onderzoekingen; maar oeffent door een
vrywillige aandrift haar vermogen, in eene ziel, die niet te groot noch te beezig is,
noch zwanger gaat van grootsche ontwerpen, noch verdeeld wordt door de menigte
voorwerpen die haare aandagt trekken.
De Voorzigtigheid werkt eveneens op ons leeven, als de regels in het maaken
van een opstel; zy brengt eer waakzaamheid, dan verhevenheid voort; zy voorkomt
eer nadeelen dan dat zy voordeelen bezorgt; en vermyd meer mistreden, dan dat
zy magt of eer aanbrengt. Zy bluscht dien togt tot onderneeming uit, waar door alle
dingen gedaan worden, die lof of verwondering verdienen; zy beteugelt die edele
stoutmoedigheid, die dikwerf misslagen begaat en dikwerf slaagt. De Regels mogen
fouten vermyden; maar kunnen nooit schoonheden voortbrengen, en de
Voorzigtigheid, schoon zy het leeven tegen gevaaren bewaart, maakt het alleen
zeldzaam schitterend of luisterryk Doch hoewel zy schaars haare bezisters verhoogt,
zy is de zekerste Leidsvrouw, om in de algemeene omstandigheden des leevens,
onheil te vermyden.
Eene eerlyke opregtheid van hart, en deugdzaamheid van inborst, beveiligt ons
gedrag voor weezenlyke schande, maar eene bedagtzaame omzigtigheid, in handel
en wandel, is noodzaaklyk, om het een voordeelig aanzien te geeven, en tegen de
kwaadaartige poogingen van anderen te bewaaren. Een opregte liefde tot de
Waarheid baant een ruimen weg om zulke dingen te spreeken en te doen, die waar
zyn; een eerlyk hart stelt ons genoegzaam in staat om zulke dingen te doen, die
eerlyk zyn. Eene onpartydige liefde tot de Deugd maakt ons natuurlyker wyze
bekwaam, om zul-
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ke dingen te doen, die zuiver zyn; doch om dingen in het werk te stellen, die anderen
aangenaam en welgevallig voorkomen, zonder ons zelven nadeel te berokkenen,
wordt 'er een naauwkeurige waarneeming van alles dat 'er in de waereld voorvalt,
van den aart en het gedrag des menschdoms, vereischt; dan moet men de
handelwyze der zodanigen aanneemen, die eenige braave mannen liefde en agting
verzorgden, terwyl anderen, even braaf, als zy, zo niet gehaat, ten minsten klein
geagt, vermyd, en versmaad wierden.
Om deeze maat van Voorzigtigheid te verkrygen, moeten wy in opmerking neemen,
dat 'er naauwlyks één eenige Ondeugd bestaat, die geen weezenstrekken ontleent
van eenige Deugd, en zich met dezelve vermomt; en ook geen Deugd, die niet
eenigen schyn van eene vermomde Ondeugd heeft in het oog van den vlugtigen
en onnauwkeurigen aanschouwer. En deeze gelykvormigheid doet het verdwaasde
oordeel der onkundigen stand grypen, als mede de moedwillige verdraaijingen der
snooden, ten onzen nadeele. Dus hebben, by voorbeeld, Godsvrugt en Huichelaary,
Yver en Woede, Grootheid van ziel en Trotschheid, Nederigheid en Laagheid,
Gemaatigdheid en Lauwheid, Standvastigheid en Hardnekkigheid, Voorzigtigheid
en Loosheid, eenige trekken, die na elkander zweemen, en kunnen dus de een voor
de ander genomen worden. Zo dat, indien wy niet zorgvuldig, op de onderscheidende
Characters, letten, en de grensen tusschen dezelven, in onze betragting bewaaren,
de Waereld veel beter van aart moest zyn dan men die in het algemeen bevindt,
zal men ons goed niet ten kwaade duiden.
Alle Deugd, tot een zeker uiterste gebragt, ontaart in Zotheid of weezenlyke
Ondeugd, overeenkomstig met het welbekende beginzel, Summa lex Summa injuria;
en een Mensch, wiens overgroote bedagtzaamheid, by alle gelegenheden, zyn tong
en handen bindt, is het dwaasste en nutloosste Schepzel in de Natuur.
CLEOBULUS is een der Voorzigtigste Menschen, en, in de waereld, gerust geleefd
hebbende door eene bestendige aankleeving van eenige weinige eenvoudige
grondregels, verwondert hy zich over den twist en onéénigheid, die zo dikwyls de
rust zyner nabuuren stoort.
Het eerste grondbeginzel van CLEOBULUS is, ‘zich in geen gevaar te waagen’.
Schoon hy het geld bemint, is hy van gedagten, dat Zuinigheid zekerer bron van
rykdom is dan Naarstigheid. Het is vergeefsch hem eenige groote vooruitzigten van
voordeel voor oogen te stellen; hy maakt weinig staat op het toekomende; en wil
zyn geld, buiten zyn toezigt, aan niemand vertrouwen: ‘want niemand weet wat u
gebeuren kan’. Hy heeft een, klein inkomen het geen hy op de oude rente laat staan,
omdat, ‘een half ey beter is dan een leege schaal’. Doch hy staat 'er streng op aan
als de betaaldag verscheenen is, ‘want die de helft niet kan betaalen zal het geheel
niet opbrengen’. Zo men hem eenige Ver-
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beteringen in den Landbouw voorstelt, keurt hy de oude handelwyze goed, om dat
de verandering zeer zeldzaam aan de verwagting beantwoordt, en is van gedagten,
dat onze Voorvaders den grond zo wel wisten te bebouwen als wy, en besluit met
een klemreden, die door niets omver gestooten kan worden, naamlyk, ‘dat de uitgaaf
van planten en aanleggen onmiddelyk, en het voordeel daar van nog verre is; en
dat hy geen verstandig man mag heeten, die het zekere voor het onzekere
verwisselt!’
Een andere grondregel van CLEOBULUS is, ‘geen Zaaken ter harte te neemen dan
zyn eigen.’ In de staatkunde trekt hy geen party; doch hoort en spreekt van
openbaare zaaken met dezelfde koele onverschilligheid, als van het hestuur van
eenig oud Gemeenebest. Zo men eenige schendige daad van bedrog of
onderdrukking verhaalt, hoopt hy, ‘dat alles geen waarheid is, het geen men daar
van zegt.’ Indien eene slegte handelwyze, of omkooping, het volk in vuur en vlam
zet, ‘wenscht hy, dat ieder mensch het wel meene.’ By het begeeven van Ampten
laat hy die van hem afhangen, hunne keuze vry, en weigert zyn eige stem te geeven:
want ieder ampt-verzoeker is een braaf Mensch, dien hy niet wil tegenstreeven of
beledigen.
Wanneer 'er twist onder zyne gebuuren plaats grypt, neemt hy eene stipte en
koele onzydigheid in agt. Zyn naauwgezetheid heeft hem den naam van Eerlykheid,
zyne behoedzaamheid dien van Wysheid bezorgt, en weinigen willen hunne eischen
niet aan zyne uitspraak overlaaten. Hy zou veele kostbaare pleitgedingen voorkomen,
en verscheide vyandschappen in hun geboorte gesmoord hebben; doch hy weigert
altyd het ampt van Scheidsman: om dat hy tegen de een of andere party moet
bestissen.
Hy bemoeit zich nooit met de zaaken van andere Huisgezinnen. Hy ziet goederen
koopen en verkoopen, winnen, en verkwisten, zonder den huishoudelyken te pryzen,
of den verspiller te laaken. Hy vleit nooit den klimmenden om dat hy niet vallen kan,
en nooit verguist hy den gevallenen, om dat hy weder op kan staan. Zyne
behoedzaamheid heeft het voorkomen van Deugd, en allen, die zyn hulp niet van
nooden hebben, pryzen zyne goedwilligheid; maar zo hem iemand bystand verzoekt,
heeft hy juist al zyn geld belegd, en als de verzoeker vertrokken is, verklaart hy zyn
huisgezin, dat hy bedroeft is over zyne ongelukken, dat hy hem altyd met eene
zonderlinge vriendschap beschouwde, en hem geen geld wilde leenen, op dat de
noodzaakelykheid, van op de betaaling aan te dringen, de Vriendschap niet zou
verbreeken.
Van huisselyke verschillen heeft hy nooit gehoord; wanneer hem verteld wordt
van de Dogter eens Edelmans, die den Koetzier getrouwd heeft, ligt hy zyn handen
met verwondering ten hemel, want hy had haar voor eene zeer zedige Dogter
gehouden. Als Huwelyks-geschillen, naa de gansche streek met gepraat en gelagch
vervuld te hebben, ten laatste eindigen in eene Echtscheiding, kan CLEOBULUS niet
begrypen hoe dat gebeurt, want hy
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hadt ze altyd voor een gelukkig Paar gehouden. Wanneer men hem raad vraagt,
geeft hy nooit eenige regtstreeksche uitspraak, ‘om dat de uitkomsten onzeker zyn,
en hy zich geen blaam op den hals wil haalen;’ doch hy vat den raadvraager teder
by de hand, zegt hem, ‘dat hy dit geval, als zyn eigen, ter harte neemt;’ en
waarschouwt hem, ‘niet te schielyk te werk te gaan; doch de zaak van beide kanten
te overweegen;’ hy merkt op, ‘dat een mensch zo wel te haastig als te traag kan
weezen; dat 'er zo veelen misdoen eer door te veel dan te weinig te doen; dat een
wys man twee ooren en een tong heeft, en dat weinig gezegd ras veel berouwt; dat
hy hem dit en dat kon zeggen; doch, dat naa alles, ieder mensch de beste regter
kon zyn in zyn eige zaak.’ Hiermede zyn deeze vergenoegd, en gaan na huis met
groote eerbied voor de Wysheid van CLEOBULUS: en niemand is verstoord, om dat
ieder een in zyn gevoelen gelaaten is.
CLEOBULUS maakt geen characters. Het is even vrugtloos by hem van Ondengd
als van Deugd te spreeken; want hy heeft opgemerkt, ‘dat geen mensch behaagen
schept in mispreezen te worden, en dat 'er maar zeer weinigen gediend zyn met de
loftuitingen eenen ander gegeeven.’ Hy heeft eenige weinige uitdrukkingen, die hy
omtrent allen even eens gebruikt. Met opzigt tot de middelen, gelooft hy, dat ieder
Familie in goeden doen was. Hy verheft nooit iemands verstand, door kwistige
lofspraak, en hy ontmoet egter geene dan verstandige lieden. Elk Man is eerlyk en
opregt, en ieder Vrouw een goed Schepzel.
Dus slyt CLEOBULUS zyn leeven, noch bemind noch gehaat; noch begunstigd noch
gedwarsboomd; hy heeft nooit gepoogd ryk te worden, uit vreeze voor armoede,
en geen vrienden gemaakt uit vreeze van zich vyanden op den hals te haalen.
A.

Eene vertelling
Voor de Kwakzalvers.
Op het Eiland Ceylon, in den Indischen Oceaan, kwam eene groote menigte van
Zieken en Zwakken by elkander, bezogt met de meeste kwaalen waar aan het
menschdom onderheevig is Te midden van hun zaten eenige Mannen van een
deftig voorkomen, die de vergadering bezig hielden met den lof op te haalen van
eenige Geneesmiddelen, welke zy hun verzekerden, dat onfeilbaar hulp in alle
gevallen zouden toebrengen. Deeze pochte op een Elixter, - geene op een Poeder,
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uit America overgebragt, - een derde op een Geneesmiddel, in Duitschland
uitgevonden en bereid; deeze alle waren, zeiden zy, zekere middelen tegen Jicht,
- een vierde schreeuwde dat hy tegen de Vapeurs een beproefd Drankje hadt, - een
vyfde snoefde van zyne Druppen tegen het Graveel, - een zesde van zyn Balzem
uit honig bereid, tegen de Teering, - een zevende van zyne Pillen tegen Uitslag, terwyl een achtste de geheele vergadering overschreeuwde, met het aanpryzen
van een Mineraal water eenige mylen ver van de plaats, waar zy zich bevonden.
De ligtgeloovige menigte nam greetig van deeze Geneesmiddelen; doch zonder
eenigen baat tegen hunne Kwaalen te vinden. Veelen der zodanigen, die het Duitsche
Geneesmiddel gebruikten, werden schielyk uit deeze wereld gerukt. Eenigen gaven
voor, dat hunne Geneesmiddelen bedorven waren, - anderen dat de Doctoren een
verkeerd begrip van de Kwaal gehad hadden. - de meesten stemden toe dat zy zich
slimmer, dan ooit te vooren bevonden.
Terwyl zy allen, indeezervoege, eenpaarig, hunne te leurstelling beklaagden, en
daarover ten uitersten te onvrede waren, hoorden zy een geweldigen slag als die
des donders boven hunne hoofden. Uit-en opziende ontdekten zy aan den Hemel
een verlichte wolk, en, te midden van deeze, eene Godin, - eene meer dan
menschlyke gedaante, - zy was kloek en bevallig, - haar blanke kleur werd op de
kaaken met een bevallig rood afgewisseld, - haar hair hing golvend over de
schouders, - van onder den flodderenden mantel, door den wind van een
geschooven, vertoonden zich leden, die de Venus de Medicis den voorrang
betwistten. In haare rechte hand droeg zy een altoos groenen tak, in haare slinke
had zy een rol Pergament, - zy daalde langzaam nederwaards, en sloeg, den grond
voelende, haare leevendige en schitterende oogen op het bedroogen en bedroefde
gezelschap, - op haar gelaad vertoonde zich een mengzel van medelyden en
verontwaardiging, - zy strekte haar rechte arm uit, en sprak, met de inneemendste
stem, de vergaderde menigte op deezen trant aan.
‘Kinderen der Menschen leent, voor een oogenblik, het oor aan de stemme der
Onderwyzinge. Gy zoekt Gezondheid, waar dezelve niet te vinden is. De hoog
opgehemelde Geneesmiddelen, door u gebruikt, hebben geen geneezend vermogen.
De Persoonen, die ze u aanpryzen en toedienen, zugten onder veele der Kwaalen,
welke zy bestaan te geneezen. Myn Naam is HYGIAEA. Ik waak voor de Gezondheid
des Menschdoms. Werpt alle uwe Geneesmiddelen weg, en zoekt alleen baat in
Maatigheid en Lichaamsoefening. Alles wat gy rondsom u ziet is in beweeging, de
Dieren volgen de aandrift der natuure, die hun tot beweeging aanzet. De onbezielde
Natuur is niet in rust; Lugt, Water en Vuur volgt die groote wet, en zy zouden, zonder
zulks, welhaast onbekwaam worden om den dienst
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te doen, waar toe zy geschikt zyn. - Vlied de Luiheid, deeze verzwakt alle de
springveeren des leevens. - Ontloopt uwe Ongemakken, en zy zullen, zy kunnen,
u niet agterhaalen’.
Hier zweeg zy, en liet de rol pergament op aarde vallen, - de wolk omringde haar,
en zy steeg daadlyk op, het staaroogend gezigt ontwykende. - Het gezelschap bleef
zitten in een diep stilzwygen; doch van dien aart dat het de luidstklinkendste lofspraak
te boven ging. Een hunner naderde met diepen eerbied den grond waar de Godin
gestaan hadt, vatte de rol op, las den inhoud aan zyne Metgezellen voor. Deeze
behelsde onderrigtingen voor elk hunner wat zy doen moesten, tot herstelling hunner
gezondheid.
Allen maakten zy zich gereed om den raad deezer Godinne te volgen: de Jichtige
Man smeet zyn Elixterfles in stukken, wierp zyn Poeders in t vuur, en deedt alle
dagen voor den middag eene frisse wandeling. - De Man, met Graveel gekweld,
zette de Druppen neder, en begon in zyn tuin te werken, en nam alle dagen twee
of drie uuren eene maatige beweeging. De Mildzugtigen met Vapeurs geplaagd,
verwierpen de Assa foetida, en deeden een toertie te paard na het ander einde des
Eilands. De zwaargeestigen zetten hunne duistere stelzels van Wysbegeerte aan
een kant, en zonden om een Dansmeester. De Letterblokkers lieten het nachtbraaken
vaaren, verdeelden den dag in Letteroefening en Uitspanning van den Geest, met
lichaamsbeweeging gepaard. De Teeringagtige wierp den Balzem ten venster uit,
en ondernam een buitenlands reisje.
Naa het verloop van eenige maanden keerden zy allen weder ter oude
vergaderplaatze. De vreugd vertoonde zich op aller gelaad Deeze was als herjongd
- geene had het gebruik zyner beenen weder gekreegen - een derde, die reeds
gebukt gegaan hadt, liep recht over einde - een vierde, te vooren nauw tot spreeken
te brengen, begon, ongevraagd een vrolyk airtje te zingen - een vyfde kon meer
dan twee uuren lang het woord voeren, zonder hoesten - met één woord zy waren
allen tot hunne voorige Gezondheid hersteld. Zy vereenigden zich om offeranden
te doen aan HYGIAEA. Tempels ter haarer eere werden er gebouwd, en zy wordt, tot
nog, gediend door alle de Inwoonders van dat Eiland.
NB. Door zeker toeval heeft men de Waarneemingen wegens de Lugtsgesteldheid,
enz. niet voor in een volgend Stukje van ons MENGELWERK te wagten.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Gedagten over de dankzegging van onzen Zaligmaaker aan Zynen
hemelschen Vader, by Matth. XI. 25 en 26 - en Lukas X. 21 geboekt.
‘In dienzelfden tyd antwoordde Jesus, en zeide: danke U Vader! Heer des Hemels
en der aarde! dat Gy deeze dingen voor den wyzen en verstandigen verborgen
hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard: Ja Vader! want alzo is geweest
het welbehaagen voor U’.
Het lydt geen twyfel, dat de gezegende Verlosser, door de wyze en verstandige, de
Joodsche Geleerden verstaat, de Schriftgeleerden en Farizeën, welke, staande de
omwandeling van Jesus, voor de wysste, de verstandigste des Volks doorgingen.
Ook moet men de uitlegging billyken, die de benaaming van Kinderen op 's Heilands
Apostelen en andere Discipelen, door Hem in de eerste Voortplanting van zyn
Euangelie gebezigd, te huis brengt. Deeze waren, in vergelyking van geleerde
Israëliten, welke hunnen geest beschaafd en met veele weetenschappen verrykt
hadden, kinderen in het verstand; schoon niet ontbloot van een natuurlyk oordeel.
Want niets is ongerymder, dan Christus eerste leerlingen voor het schuim en de
domste der Joodsche Natie te houden: gelyk, helaas! zommige, die nog Voorstanders
van Jesus zaak willen heeten, goedvinden, hen in dit ongunstig licht te plaatsen. Zy konden mede kinderen genoemd worden, wegens hunne onschuld en opregte
gesteldheid; doorgaands eigen aan kinderen, om dat de zaaden van zedelyk bederf
by de zulken nog geene diepe wortelen geschooten hebben: welker onschuld en
opregtheid dikwyls uit het harte schynen te wyken, naar maate de ziel in kennis
toeneemt; 't geen juist het geval was der Joodsche wyzen en verstandigen.
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Maar niet zo gemakkelyk valt het te bepaalen, wat de Zaligmaaker eigentlyk door
die dingen en het verbergen van die dingen beooge; wegens welke hy zynen Vader
verheerlykte. - Ik zal myne gedagten daar over ter neder zetten, en aan het onzydig
onderzoek van oordeelkundige Leezers onderwerpen, na eenige gevoelens over
deeze dankzegging in het midden gebragt te hebben; op dat men gelegenheid
ontvange alles met elkanderen te vergelyken.
Daar zyn 'er, welke, het leerstuk der volstrekte voorbeschikkinge toegedaan, het
verbergen en openbaaren deezer dingen opvatten, van Gods vrymagtig
welbehaagen, waardoor hy zyne ontdekkende en heiligende genade, noodzaakelyk
om eenen Zondaar tot het zaligmaakend geloof in Christus, en eene hartgrondige
bekeering te brengen, deezen onthoudt of verbergt; en geenen mededeelt of
openbaart.
Aanneemelyker is de uitlegging van veele beroemde Bybelverklaarders, welke
hier op uit komt: ‘De dingen, van welke Christus hier spreekt, zyn de dingen van het
Zielreinigend Euangelie; de dingen, die den persoon van onzen Verlosser en
deszelven gewigtige bediening betreffen. - 't Zyn de voordeelen van den Christelyken
Godsdienst - de regtvaardigmaaking van doemwaardige Zondaars - en het
overbrengen van hen in eenen Staat van gelukzaligheid, door den Middelaar Jesus
Christus; 't geen geschiedt na dat men den opregten geloove in Hem is toegedaan
geworden. - De Zaligmaaker hadt, geduurende zyne verkeering op aarde, alle deeze
dingen - alle deeze voordeelen zyner komste bekend gemaakt, en niet verborgen:
Hy hadt dezelve opengelegd, zo wel voor de wyzen en verstandigen, als voor zyne
Discipelen en andere eenvoudige lieden. Maar de eerste verwierpen de zelve; de
laatste namen ze aan. Dit wil de Verlosser alleenlyk te verstaan geeven, wanneer
hy het openbaaren en verbergen, op eene oneigentlyke wyze, Gode toeschryft. De Allerhoogste wordt tog menigmaalen in de H.S. gezegd dingen te doen, welke
hy beslooten heeft toe te laaten, en die hy voorziet het gevolg te zullen weezen van
de omstandigheden, waar in de redelyke schepzelen gesteld zyn; schoon hun wil
niet gedwongen worde. - In dee-
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zen zin dan kan de Opperheer gezegd worden, die dingen verborgen te hebben.
Voor de verstandigen der weereld (te weeten dat zy zelve hunne oogen slooten
voor het licht der waarheid,) en anders niet; omdat Jesus Christus zyn Euangelie
aan Geleerde en Ongeleerde verkondigde, en zyne Hemelsche zending, door
wonderwerken, in het openbaar bevestigde’.
Dat men het laatste gedeelte deezer aanmerkingen toepasse, op zodanige
plaatsen der gewyde Schriften, in welke God, by voorbeeld, gezegd wordt het hart
van Farao verhard te hebben - of den Satan aan te zetten, op dat hy den Koning
David tot het tellen van zyn volk vervoeren zoude, zullen veele goedkeuren. Het
volmaakte Opperweezen kan onmoogelyk de oorzaak van de zonde worden. - Dan,
of deeze stelling wel geduid kunne worden op de dankzegging van Jesus, en hy
het verbergen en openbaaren dier dingen in dien zin wil verstaan hebben, is by my
zeer twyfelagtig.
My dunkt; het ongelukkig verwerpen van Christus gezegende leer, door de wyze
en verstandige, was voor Hem, zo menschlievend van aart en zo gaarne de
behoudenis van alle ziende, geene stoffe van dankbaarheid; en het was dan zeer
oneigentlyk en zeer verre gezogt, te zeggen; dat zulks het welbehaagen van God
ware; - van God, die geenen lust heeft in den dood van stervende Zondaars, maar
daarin, dat zy zich bekeeren en leeven. - Ook bleef 'er de mogelykheid, zo lang die
wyze en verstandige leefden, dat ze hunne vooroordeelen, tegen den Zaligmaaker
opgevat, aflagen, en Hem als hunnen beloofden Uithelper aannamen. - Hoe kon
dus de Heiland, (het zy met eerbied gezegd,) zo voorbaarig weezen, om zynen
Hemelschen Vader, wegens dit hun ongeloof, te looven en te verheerlyken.
Om alle die zwaarigheden dan boven te koomen, let ik, inzonderheid op Mattheus
gezeg: in dien zelfden tyd. Euangelist Lukas bepaalt dit tydstip nader, met te zeggen,
in wat uure Jesus deeze dankzegging uitboezemde: te weeten; niet terstond, na
dat de Zaligmaaker het wêe over Kapernaum hadt uitgesprooken, gelyk het in den
eersten opslage by Mattheus schynt. Neen: hy deedt deeze lofzegging (met de
innigste vreugde, met de grootste blydschap zelfs, 't geen insgelyks toont, dat de
Verlosser alhier het rampzalig verwerpen zyner gezegende leer
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niet beooge,) - hy deedt deeze lofzegging in het zelfde uur, toen zyne zeventig
Discipelen wedergekeerd waren, en Hem gezegd hadden, welk eene gewenschte
uitwerking hun ontfangen gezag, om de leer van Christus met wonderwerken te
bevestigen, gehad hadde. - De Heiland, dit van zyne Euangeliedienaars vernomen
hebbende, en zich leevendig voor oogen stellende den afbreuk, welken de
voortplanting van zynen Godsdienst aan het ryk der duisternisse doen zou, zegt tot
hen vs. 18 en 19 van Lukas 10de Hoofddeel; ‘Ik zag den Satan als een bliksem uit
den Hemel vallen. Ziet ik geeve u de magt om op Slangen en Scorpioenen te treeden,
en over alle kragt des Vyands, en geen ding zal u eenigzints beschadigen’. - Dan
de Zaligmaaker herinnert hun met een, dat zy zich op het vermogen, als vermogen,
om wonderwerken te verrigten, om de booze geesten te bedwingen, de
kwaadaartigste ziekten te geneezen, niet zo zeer verheugen, als wel daarover
inzonderheid zich verblyden moesten, dat hy hen hadt aangenomen tot voortplanters
van zyn ryk op aarde - dat hunne naamen geschreeven waren in de Hemelen;
overmits dit gevolgd zou worden van een grooter geluk in de gewesten der
eeuwigheid, wanneer zy zich deezer hooge bedieninge waardig gedroegen.
In die zelfde uure dan, toen onze Heiland den voorspoedigen opgang zyner
zeventige vernomen, - en hun by die zelfde gelegenheid eene heilzaame
waarschouwing gegeeven hadt, op dat ze aan geenen dwaazen hoogmoed mogten
toegeeven, ging hy voort met te spreeken, (dat hier antwoorden betekent,) en hief
eene dankbetuiging tot God aan. Ik danke u - dat gy deeze dingen voor den wyzen
en verstandigen verborgen hebt, enz.
Wat is nu natuurlyker? wat overeenkomstiger en eigenaartiger met den zamenhang
van Lukas, en de verheerlyking, verheuging, en dankbetuiging van onzen grooten
Middelaar, dan door DIE DINGEN te verstaan, de Eer, de Magt en het Gezag om
Jesus leer te verkondigen en deszelven Euangelie, door wondertekenen, te
bevestigen? - Deeze Eer, die Magt, dat Gezag genooten des Verlossers twaalf
Apostelen en zeventig Discipelen; geringe menschen van eene eenvoudige en
opregte zielsgesteltenisse; terwyl aanzienlyker Jooden,
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voor de wysste en verstandigste des volks gehouden, daar van versteeken waren.
Dit laatste - dit genieten van die dingen, en dat versteeken weezen van dezelve,
bedoelt Jesus, met te zeggen, ‘dat God zulks aan deeze geopenbaard - aan geene
verborgen hadt. - Jesus dankt zynen Opperheer, dat hy die magt, die eer en dat
gezag zynen Discipelen medegedeeld, en dezelve den geleerden Jooden onthouden
hadt’.
Men vraage niet, of de woorden verbergen en openbaaren de betekenisse van
mededeelen en niet mededeelen hebben kunnen? want ik antwoorde: dat
openbaaring en openbaaren zeer dikwils in het N.T., in den zin van geeven of
mededeelen, voorkome; - en dan is het, ten aanziene van verbergen, in de
tegenovergestelde betekenisse, ook schielyk beslist. Wat is tog gemeenzaamer
‘dan de uitdeeling van Euangelische gaaven - en de mededeeling der eeuwige
(*)
heerlykheid, door de openbaaring dier gaaven en dier heerlykheid uit te drukken ’?
Volgens deeze verklaaring behoeft men van de eigentlyke betekenisse der
woorden niet af te wyken; (waarvan ik, buiten volstrekte noodzaakelykheid, afkeerig
ben;) maar men kan dezelve zeer letterlyk opvatten. - God hadt die Eer, dat
Vermogen en dat Gezag, om den Christelyken Godsdienst voort te planten, en met
tekenen te bevestigen, aan geene dan aan Jesus geringe Apostelen, en nog
zommige andere Discipelen, medegedeeld. Het was zyn geest, zyn Godlyk
alvermogen, welk hen daar toe in staat stelde; terwyl de Zaligmaaker, in betrekkinge
van Middelaar, zynen Hemelschen Vader danken en verheerlyken kon, wegens
deeze gemaakte schikkingen; om dat dezelve met Gods heilig welbehaagen, dat
op de volmaaktste wysheid rustte, overeenkwamen.
Staande de Joodsche bedeeling, hadt het Opperst Weezen de kennis van Hem
en zynen dienst, in zekeren opzigte, door wyze, verstandige en geleerde luiden
laaten voortplanten. Moses - en de Profeeten, schoon geholpen door een Hemelsch
gezag en eene Goddelyke magt, waren in verscheidene takken van wysheid onder-

(*)

Rom. VIII. 18. Filipp. III. 15.
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weezen. Nogthans beantwoordde dit niet aan 't oogmerk der Voorzienigheid. De
ondervinding staafde het verval van gelukzaligmaakende kennis en ongeveinsde
Godsvrugt onder de menschen, toen de Zoon van God in den vleesche verscheen.
Nu wilde de hoogste Wysheid, op eene geheel buitengewoone wyze, dat beste
einde bereiken, en de afgedwaalde stervelingen te rug brengen, door luiden,
eenvoudig van hart, maar ontbloot van weereldlyke wysheid, en alleenlyk geholpen
van 's Hoogstens veel vermogenden geest; op dat het bleeke, dat geene
Menschelyke schranderheid, maar Goddelyke kragt alleen, in dit alles, de hand
hadde.
Ook zouden de Jooden van kunde zeer ongeschikt geweest zyn, om de
Zaligmaakende leer van onzen Heiland, zo vlak gekant tegens hunne begrippen
van God en Godsdienst, voort te planten; al ware het dat zy daar toe de noodige
boven natuurlyke vermogens ontvangen hadden; ten zy dan alle die geleerde Jooden,
van den Zaligmaaker tot zynen dienst verordend, door eene Hemelsche en
buitengewoone onwêerstandelyke werking, van hunne vooroordeelen ontslaagen
waren. Dan de Goddelyke wysheid schynt zodanige wonderwerken niet noodzaaklyk
te oordeelen; het geval van den Apostel Paulus uitgezonderd zynde. - Zeer sterk
waren zy ingenomen tegens eene Leer, (van welken aart de Godsdienst, dien
Christus verkondigde, was,) die meer op de verbetering van 's menschen bedorven
hart, dan de waarneeming van gewyde uiterlykheden, aandrong. Hunne geleerdheid
en kennis waren van eene andere natuur, dan de weetenschappen dier braave
Godgeleerde, in onze tyden, die hunne kundigheden aan de kennisse Gods en
Goddelyke zaaken tragten ondergeschikt te maaken. Zy twistten met elkander over
beuzelagtige dingen, de allerfynste onderscheidingen hunner plegtige wetten
aangaande. Zy kenden den waaren Godsdienst niet, en waren onvatbaar om dien
te leeren kennen, ter oorzaake dat zy waanden denzelven wel te verstaan.
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Beknopte opgave der aanmerkingen van den heer Johannes Veirac,
voorgesteld in zyne bekroonde prysverhandeling, ter
beantwoordinge der vraage van het Bataafsche Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam.
(Vervolg van bladz. 62.)
Op de overweeging van 't eerste Lid der voorgestelde Vraage, volgen nu, in 't tweede
gedeelte der Verhandelinge van den Heer Veirac, 's Mans aanmerkingen, over 't
geen betrekking heeft, tot het laatste Lid der Vraage: te weeten, welke de geschiktste
middelen zyn, om de Inenting, op de minst kostbaare wyze, en, zonder gevaar van
de besmetting te verspreiden, aan den gemeenen Man in ons Vaderland toe te
dienen? Overmits nu hier omtrent natuurlyk een merkbaar onderscheid plaats heeft,
tusschen het geen men omtrent Landlieden en Stedelingen, (op welke beiden men
in de Vraag het oog heeft, als slaande op den gemeenen Man, zoo ten platte Lande
als in de Steden,) hebbe aan te wenden, zoo verledigt zig de Heer Veirac, om in de
eerste plaatse te handelen over de geschiktste middelen, om de Inenting aan de
gemeene Landlieden toe te dienen.
Hier omtrent is hy van oordeel, dat het bovenal raadzaam zou weezen, dat de
Regeering der Dorpen en kleine Steden, welken in deeze behandeling onder het
platte Land betrokken worden, eene algemeene Inenting bepaalde, voor alle de
zodanigen, die de Kinderpokken niet ondergaan hebben.
Door eene algemeene Inënting verstaat zyn Ed. niet, dat dezelve aan al het Volk
ten platten Lande, in alle kleine Steden, Dorpen en Buurten onzer vereenigde
Provintien, gelyktydig moet verrigt worden; maar dat die praktyk op zoodanige
plaatsen, alwaar het geheel of het grootst getal der inwooneren, die dezelve nodig
hebben, heeft beslooten, om voor zigzelven en hunne kinderen 'er gebruik van te
maaken, aan allen, den meer gegoeden zoo wel als den behoeftigen, binnen weinige
dagen of op eenen daar toe gestelden dag, toegediend worde.
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Hoe gewenschten uitslag zoodanig eene algemeene Inënting in Engeland gehad
hebbe, is blykbaar uit het getuigenis van den beroemden Engelschen Inënter den
Heer DIMSDALE; 't welk zyn Ed. ter deezer gelegenheid bybrengt; waar op hy voortgaat
met de opgave der middelen, om deeze praktyk, ten minsten koste, en op de
geschiktste wyze, op ons platte Land werkstellig te maaken
Zoo dra de Regeering kan berekenen, (dus laat zyn Ed. zig hier over uit,) dat de
middelen, ter aanmoediging van het Gemeen, den bedoelden uitslag hebben, en
de meesten zig gewillig voor de Inënting toonen, moet zy van den Predikstoel, of
van het Raadhuis, doen afkondigen, dat elk, die van de algemeene Inënting, (waar
van de dag door eene volgende Publicatie nader staat bepaald te worden,) wil
gebruik maaken, zyn' naam en dien zyner kinderen, aan den Sekretaris, den Leeraar,
of aan den Inënter moet opgeeven. Indien, by deeze afkondiging, het aanbod van
de te voren gemelde praemie gevoegd wordt ter plaatse, alwaar men eenigen
tegenstand vreest, dan zal niet zelden de weerstreevigste de eerste zyn.
Vervolgens wordt de juiste tyd der algemeene Inëntinge, waar toe één, of meer
dagen, in de maanden April, Augustus of September kunnen verkoozen worden,
insgelyks in het openbaar afgekondigd. Zy, die zig niet aangeboden hebben, worden
nogmaals vermaand, om van deeze gunstige gelegenheid gebruik te maaken; en
zulken, die aanhoudend weigerachtig blyven, worden gewaarschuuwd, om zich voor
de besmetting, welke zy van de Ingeënten ligtelyk zouden kunnen bekoomen, te
wagten.
Intusschen draagt de Genees- of Heelmeester, aan welken de uitvoering deezer
praktyk wordt toevertrouwd, zorg, om aan allen, die eenige voorbereiding noodig
hebben, dezelve toe te dienen. - Dit verrigt zynde, kan de Inënter, of gelyktydig, of
binnen weinige dagen, de Inënting aan allen, die 'er toe gezind zyn, aan hunne
huizen of aan het zyne toedienen.
Dat slegts één of meer Dorpen, al waren zy onder de geringste van ons Land,
deeze handelwyze beproeve; en dat de uitslag hier van in 't openbaar bekend
gemaakt worde. De Heer Veirac houd zig verzekerd, dat het nut der Inëntinge als
dan schielyk anderen zal aanspooren
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om dit goede voorbeeld te volgen, en dat des deeze praktyk eerlang meer en meer
zal doorgaan. - De eerste algemeene Inënting moet, zoo dra zig de Kinderziekte
ontdekt, geschieden; en verder om de vyf Jaaren herhaald worden. Doch dan zal
de Magistraat volstaan, met de afkondiging van den tyd der Inëntinge, en eene
waarschuuwing voor zoodanige Ouderen (want weinige of geene bejaarden zullen
deeze praktyk nodig hebben,) die voor hunne kinderen geen gebruik van dezelve
willen maaken, om die kinders, op de beste wyze, tegen de besmetting te beveiligen.
Alle, die, uit hoofde hunner gesteldheid, ongeschikt zyn voor de Inënting, en welker
toestand onverbeterlyk is, moeten door den Inënter geweerd worden. De rede deezer
voorzorge blykt uit de ervaaringe.
De Inënters moeten, by aldien zy 'er uit zigzelven niet toe gezind zyn, verplicht
worden, om allen, die de kosten niet kunnen draagen, zonder eenige belooning in
te enten. - Wyders zal het niet ondienstig zyn om een zeker montant te bepaalen;
waar voor deeze praktyk, en 't geen 'er by behoort, aan meer gegoede Inwooneren
moet verricht worden; zonder dat men hun egter kan verbieden den Inënteren eene
extra-belooning toe te voegen.
Vooral moet 'er in den beginne acht op gegeeven worden, dat niemand, dan die
door de Overheid 'er toe gerechtigd is, de Inënting verrichte.
Dus ver, zoo veel het platte Land betreft; nu nog aangaande de middelen, om de
Inënting aan het Gemeen in de Steden te doen, en wel op zulk eene wyze, dat ze
het gevaar, om de besmetting te verspreiden, uitsluiten.
Men vooronderstelt hier in de Vraag, dat de Inënting de natuurlyke Pokken
voortplant; eene stelling, over welker gegrondheid of ongegrondheid egter lang
getwist is. Dan de Heer Veirac verklaart zich ook voor die zyde, en staaft de
onderstelling van het Genootschap, door eene beschouwing der sterflysten van
London; waar uit hy besluit, dat de Inënting van een gedeelte der Inwooneren van
groote Steden voor de overigen nadeelig is; en dat gevolglyk die praktyk aan 't
Gemeen aldaar niet is aan te raaden, voor dat alle verdere Inwooners tevens van
dezelve gebruik maaken.
Om hier in dan te voorzien stelt de Schryver voor, de Inënting aan het Gemeen
van zoodanige Steden toe te dienen,
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buiten derzelver omtrek, in een daar toe verordend of opzetlyk gebouwd huis.
Het denkbeeld, om de Inënting, op die wyze, te verrigten is reeds door veele
Schryveren aan de hand gegeeven; en de nuttigheid van dit middel steunt niet meer
op enkele bespiegeling. De ervaaring heeft, zoo wel in Engeland, als in Siberie, en
elders, het voordeel van zulk een ontwerp zoo overtuigend bevestigd, dat de Hr.
Veirac alleenlyk nodig gehad heeft hetzelve op ons Vaderland toe te passen.
Zyn Ed. dan hier op zodanig een Inënting-huis beschryvende, merkt vooraf aan,
dat Pesthuizen of andere gebouwen, die anders van geen wezenlyk nut zyn, daar
toe gebruikt zouden kunnen worden: dog daar deezen ontbreeken, zou men opzetlyk
een huis moeten aanleggen. - Tot hetzelve wordt vereischt een half morgen lands,
buiten den omtrek der Steden afgezonderd, op eene plaats, met weinig geboomte
beplant. - Het moet op een steenen voet staan; de deuren en Vensterkozynen
moeten ruim zyn; - wederzyds van den gang maakt men zes vertrekken, hoog van
verdieping, elk zestien voeten in 't vierkant groot, en van boven met een luik voorzien.
In tien deezer vertrekken, die eeniglyk met den volstrekt noodigen huisraad voorzien
zyn, staan niet meer dan vier ruime rustbanken, die door schutplanken kunnen
verkort worden. Een van de twee overige kamers strekt ten gebruike van eenen
Man, deszelfs Huisvrouw, en, des noods, tot verblyf van eenige Lyderen: de andere
dient voor eene keuken, en ten nutte van eene, of twee Meiden. Aan elk einde van
de gang is een trap, die den toegang verschaft naar den zolder, op welken insgelyks
eenige kamertjes kunnen worden afgeschut; terwyl het overige van dien ruimen
zolder dient om het natte goed gemaklyk te kunnen droogen.
Daar de gelegenheid ontbreekt, om dit huis by een stroomend water of vliet te
bouwen, behoort het dak op die wyze gesteld te zyn, dat het regenwater, langs
hetzelve, in eene groote bak onder den grond afloopt; en 't moet daar uit door twee
pompen in de keuken gebragt kunnen worden.
Het overige van den grond schikt men voor eene ruime plaats, en eene moestuin;
waarin niets wordt geteeld, dan de groentens, die voor de Lyderen dienstig zyn.
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De middelen ter aanmoediging van het Gemeen aangewend, en dit huis gesticht
zynde, laat de Regeering, in 't openbaar, het zy van den Predikstoel of de puije van
het Raadhuis, afkondigen, dat elk, die voor zigzelven en zyne kinderen van de
Inëntinge wil gebruik maaken, zynen naam, eenige weeken voor den tyd der
Inoculatie, moet opgeeven, aan den daar toe gestelden persoon of persoonen; die
hun dan een schriftlyk bewys verzorgen zullen, dat zy vryheid hebben om zig in dit
huis ter Inëntinge te vervoegen.
Wyders worden de eerste zeventig, (want dertig van de veertig bedden zyn
geschikt, om in elk derzelven twee kinderen, boven vier, ten minsten boven drie,
Jaaren oud, te plaatsen, en de tien overige voor tien bejaarden,) allereerst
toegelaaten; en die zig laater hebben aangeboden, worden uitgesteld, tot de volgende
Inënting-weeken.
Deeze zeventig menschen kan de Inënter het Poksmet toedienen op denzelfden
dag.
Bepaal nu, ter verrichtinge deezer praktyk, vier- en twintig weeken: neem tevens
in aanmerking, dat de Ingeënten, zonder toeval van belang, 't welk byna nooit plaats
heeft, niet langer dan drie weeken in dit huis noodig hebben; dan volgt, dat in één
jaar 560 menschen, namelyk 480 Kinderen en 80 bejaarden van 't gevaar der
Natuurlyke Pokken kunnen bevryd worden.
In die Steden, alwaar 't gemeen, 't welk van de Inëntinge gebruik maakt, geen
grooter getal bedraagt dan het even genoemde, behoeft deeze praktyk slegts alle
vyf jaaren zoo lang herhaald te worden, tot dat dezelve aldaar algemeen
aangenomen zy.
Doch, wanneer de Inëntelingen menigvuldiger zyn, dan kan men zich van den
Zolder, en de Kamer van de Meid, bedienen; het volgend jaar de Inënting voortzetten,
of in elk vertrek nog twee rustbanken plaatzen, of des noods het huis vergrooten.
Wanneer men het nut van dit Gebouw verder wil uitstrekken, kan men de nabuurige
Dorpen, alwaar de algemeene Inënting geen plaats heeft, ook den toegang tot
hetzelve verleenen; onder beding dat de Regeering of Armbezorgers dier plaatsen
de kosten van het onderhoud betaalen.
Wyders maakt de Heer Veirac na de verdere ontvou-
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wing van het gebruik van het Inënting-huis, eene berekening van de daar toe noodige
kosten; en toont dat hetzelve, in vergelyking van het nuttig oogmerk, waartoe het
is ingerigt, weinig kost, ja met winst kan aangelegd worden. Het hoofdzaaklyke zyner
berekeningen komt hier op uit.
Het Huis met zyn toebehooren rekent
zyn Ed. op

ƒ 7500

Het jaarlyksch onderhoud van hetzelve 50
Der Bewooneren en Ingeënten

480

Der Kleedinge ten behoeve der laatsten 600
Zie daar al wat, ten ruimsten genomen, tot dit groote oogmerk vereischt wordt.
Van waar, vraagt mogelyk iemand, zal dit geld komen? Maar sluit, zegt de Heer
Veirac, zulk eene vraag, over eene zaak van zo veel gewicht, ten nutte der
Nooddruftigen in Nederland, geen ondankbaar mistrouwen in, nopens den gullen
aart onzer Vaderlanderen? Zien wy niet dagelyks, dat, wanneer het den armen
geldt, op de minste aanmoediging, de ryke niet alleen mildlyk geeft, maar dat zelf
de burger een gedeelte, van 't geen hy dikwerf zuur gewonnen heeft, blymoedig
toereikt? Het Genootschap der Drenkelingen te Amsterdam en Rotterdam, de
geduurige ryke giften voor de opvoeding der arme Jeugd, andere openbaare en
menigvuldige stille weldaadigheden, in alle Steden van ons Vaderland, zyn te
duidelyke bewyzen, dat elk voor den ongelukkigen medeburger zorgt, om een
oogenblik te vreezen, dat onze Landgenooten in dit geval van zichzelven ontaarten
zouden.
Wat had een Genootschap, met dit edel oogmerk opgericht, niet te wagten van
gegoede menschen, welken het voordeel der Inëntinge in zichzelven of hunne
kinderen ondervonden hebben, of nog zullen ondervinden!
Daarenboven: stel, dat de geheele uitgaave, onder bewilliging der Overheid, en
het opzicht van Commissarissen, uit de Armkas genomen wordt; en dat dit huis al
den tyd, wanneer het tot de Inënting niet gebruikt wordt, aan het bestel der
Armbezorgeren wordt gelaaten: zoo kunnen deezen, geduurende den gemelden
tyd, dit gebouw schikken tot een verblyf voor een gedeelte van die oude afgeleefde
geälimenteerde en arme gebrek-
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kige kinderen, die men nu, by gebrek van plaats in de Godshuizen, moet besteeden
by gemeene burgers in de Steden; en welker onderhoud van elk, weeklyks, op ruim
dertig Stuivers koomt; daar zy, die in de Godshuizen onderhouden worden, op
omtrent twintig Stuivers 's weeks gerekend worden. - Men plaatse honderd
Houwposten in het Inënting-huis; de weeklyksche uitgaave aan dezelve bedraagt
tegenwoordig ƒ 150, bygevolg jaarlyks ƒ 7800; trek hier van, wanneer deeze
menschen in dit huis by elkander woonen, (naar aanleiding der zoo even
aangehaalde aanmerkingen) weeklyks ƒ 50 af, en daar zal een jaarlyksche overwinst
blyven van ƒ 2600. Berekenen wy nu de 4 Jaaren, in welke de Inënting geene plaats
heeft, en laat ons de vrye weeken van het Inënting Jaar toegeeven, dan nog verkrygt
men in dien tyd eene winst van ƒ 10400.
Wat den Inenter betreft. Het kan niet faalen, of hy, aan welken de Inënting van 't
gemeen, in het Inënting-huis, wordt toevertrouwd, zal, door zyne menigvuldige
ondervindinge in dit Stuk, den toeloop krygen van gegoede Inwooneren. - Voeg 'er
by, dat deeze zyne Lyders op dien tyd, die hem het gemaklykst is, zonder eenig
verzuim kan bezoeken.
Indien wy dit in aanmerking neemen, dan is 'er geen twyfel of het Genootschap
der Inëntinge met behulp der Magistraat, of de laatste alleen, zullen, zonder eenige
kosten, een ervaaren Geneesheer, onder den tytel van Stads-Inënter, kunnen
aanstellen; terwyl een bekwaam Heelmeester voor den eernaam van Stads-Chirurgyn
gaarn zynen bystand aan de Ingeënten zal verleenen.
Eindelyk komen hier nog in aanmerking de voorzorgen, welken men moet
aanwenden, ter verhoeding, dat de besmetting zig niet verspreide; die inzonderheid
bestaan in het wel zuiveren der Ingeënten, het lugten van hunne Kleederen, het
beletten der gemeenschap tusschen Ingeënten, en hun die geen Pokken gehad
hebben, enz.
Dit Plan, door den Heer Veirac, in zyne Verhandeling breedvoerig uitgewerkt, en
hier dus kortlyk opgegeeven, heeft zeker zyne moeilykheden, om het in 't werk te
stellen. Zyn Ed. erkent dit gereedlyk; maar zulks zullen alle plannen, hier toe
betreklyk, onderhevig zyn; en dit van den Heer Veirac verdient, desniettegenstaande,
wel ernstig overdagt te worden, van hun,
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die het vermogen hebben, om hetzelve, of een gedeelte daar van, ter uitvoer te
brengen. ‘Men sla slegts ernstig hand aan het werk’, (zegt daarom zyn Ed. in het
slot der Verhandeling,) ‘men stelle der Overheid het nut deezer praktyk telkens voor
oogen, dan zullen de zwaarigheden spoedig opgeruimd zyn; en niemand zal zig
immer beklaagen, het zyne te hebben toegebragt, ter behoudenisse van zoo veele
onzer Medevaderlanderen, die anders in gevaar blyven, om 't getal der slachtoffers
van de woede der Natuurlyke Pokken te vermeerderen’.

Natuurlyke historie van den vlasvink.
Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.
't Is de Natuur zelve, die de Vlasvinken by de Kanarien gevoegd, en ze in de
Rangschikking daar nevens geplaatst heeft; uit kragte der overeenkomste tusschen
deeze twee soorten gelukt derzelver vermenging beter dan die van eenige andere
nabykomende soort met een van beide, en 't geen eene nog treffender overeenkomst
aanduidt, bestaat hier in, dat de Vogeltjes, uit die vermenging voortkomende, weder
voortteelen, boven al wanneer men zorg gedraagen heeft den eersten, een Mannetjes
Vlasvink, met een Wyfjes Kanarie te laaten paaren.
Weinig Vogeltjes zyn veelvuldiger dan de Vlasvinken; en nog minder zyn 'er,
misschien, die zo veele goede hoedanigheden by elkander hebben: een aangenaame
zang, schitterende pluimadie, een leerzaame aart, en vatbaar voor verknogtheid
aan den Mensch: alles wat 's Menschen aandagt kan trekken, en tot zyn genoegen
toebrengen, is aan den Vlasvink geschonken. Met dit alles valt het deeze Vogeltjes
bezwaarlyk hunne vryheid te bewaaren: doch dit zou nog bezwaarlyker vallen, indien
zy, te midden van de slaaverny waar in wy ze brengen, alle de natuurlyke voordeelen,
in volkomene zuiverheid, behielden. In de daad de schoone roode kleur, waar mede
de Natuur den kop en de borst vercierd heeft, en in den staat der vryheid met een
bestendigen gloed schittert,
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neemt allengkens af, en verdwynt welhaast geheel in onze koutjes en vlugten;
nauwlyks blyven 'er, naa het eerste ruijen, eenige kentekens van over. Een enkel
voorbeeld van het tegendeel is slegts eene uitzondering op den algemeenen regel
der kleurvermindering.
Wat den zang betreft, wy verbasteren denzelven, en maaken, dat hy, in stede
van de vrye toonen vol verscheidenheids, die het Voorjaar en de liefde hem in den
gorgel leggen, een gedwongen en geleend geluid slaat, slegts gebrekkig herhaald,
en waar in men noch de fraayheden der kunste, noch de bekoorlykheden der
Natuure, vindt. Men heeft het zo verre weeten te brengen, dat de Vlasvink verscheide
taalen spreekt, dat is te zeggen, eenige Italiaansche, Fransche, Engelsche, enz.
woorden fluit, of zelfs zomtyds vry duidelyk uitdrukt. Veele nieuwsgierigen hebben
opzettelyk eene reis van Londen na Kensington gedaan, om den Vlasvink eens
Apothekers te hooren, die de woorden pretty Boy zeer onderscheiden sprak: deeze
woorden maakten al zyn zang, al zyn geluid: dit Vogeltje was twee of drie dagen,
naa het gekipt was, uit het nest genomen, en hadt geen tyd gehad om den zang
van Vader en Moeder te hooren, en op den tyd dat het aandagt begon te verleenen
aan klanken, waren de onderscheidene klanken pretty Boy waarschynlyk de eenige
die het hoorde, de eenige die het leerde naavolgen. Dit geval, gevoegd by verscheide
andere, van gelyken aart, bewyst, mynes inziens, ten vollen, het gevoelen van den
(*)
Heer DAINES BARRINGTON , dat de Vogelen geen ingeschaapen zangtoon hebben,
en dat de wildzang, eigen aan de verschillende soorten van Vogelen, en de
verscheidenheden daar in, bykans, aan denzelfden oorsprong moeten
toegeschreeven worden, als de Taalen der onderscheide Volken en hunne
verschillende Tongvallen. De Heer BARRINGTON berigt, dat hy, in de Proeven op dit
stuk genomen, zich, by voorkeuze, bediend hebbe van een jongen Vlasvink, een
Mannetje, omtrent drie weeken oud, wanneer dezelve vleugels begon te krygen,
niet alleen om de leerzaamheid aan deeze soort eigen; maar tevens om dat het zo
ligt valle het Mannetje van het Wyfje zeer vroeg te onderscheiden: dewyl het
Mannetje den buiten-

(*)

Phil. Transact. Vol. LXIII. p. 595.
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kant van eenige der Vleugelpennen geheel wit heeft, en die van het Wyfje slegts
wit geboord zyn.
Het blykt uit de proefneemingen van deezen Geleerden, dat de jonge Vlasvinken
door verscheide soorten van Leeuwrikken, en zelfs door een Vink uit Africa, bekend
onder den naam van Vengoline opgevoed, den zang hunner Ouderen niet geleerd
hebben; maar wel dien van hunnen Leermeester: alleen hadden eenigen het roepend
geluid, gelyk hy het noemt, eigen aan hunne soort, en 't geen Mannetje en Wyfje
beide slaan, behouden: een geluid, 't Welk zy van Vader en Moeder kunnen gehoord
hebben, eer zy van dezelve gescheiden, en uit het nest genomen werden.
Het is zeer twyfelagtig, of de Vink, by ons het Kneutje, en door zommigen den
grauwen Vink, geheeten, eene verscheiden soort uitmaakt met den Vlasvink: want,
voor eerst, zyn de roode plekken, die de Mannetjes van deeze laatste soort
onderscheiden, niets minder dan een bestendig kenmerk: dewyl ze, gelyk wy reeds
opmerkten, in een opgeslooten staat verdwynen. - Ten tweeden. Zyn ze zelfs geen
uitsluitend merkteken, dewyl men 'er blyken van bespeurt in den Vogel, door BRISSON
beschreeven, als het Mannetje van den grauwen Vink: welk Mannetje de borstveeren
in 't midden rood heeft. - - Ten derden. Doet het ruijen deeze roode kleur verschieten,
en voor een tyd bykans verdwynen: en neemt deezen haaren gloed niet weder aan
dan in het schoonste Jaargetyde. Ten vierden. Heeft GESNER te Turin, OLINA te
Rome, LINNAEUS te Stokholm, BELON in Frankryk, en veele anderen, in hunne Landen,
geene dan roodkleurige Vinken gekend. Ten vyfden. Hebben de kundigste Vogelaars
in Frankryk, die meer dan dertig Jaaren op de vangst van kleine Vogeltjes uitgingen,
nooit een Mannetjes Vink gevangen, of dezelve hadt dit roode levery, naar gelange
van het saisoen, min of meer sterk gekleurd; en hier staat op te merken, dat men
daar te lande veel Grauwe Vinken in vlugten ziet. Ten zesden. Zy zelve, die het
bestaan van Grauwe Vinken beweeren, stemmen toe, dat men bykans nimmer van
die Vinken vangt, boven al in den Zomer, 't welk zy aan derzelver wantrouwenden
aart toeschryven. Voeg hier, ten zevenden, by, dat de Roode en Grauwe Vinken,
wat het overige der Plumadie, de grootte, de evenredig-
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heid der deelen, derzelver gedaante, als mede in zang en geaartheden, zeer naar
elkander gelyken. Hier uit zullen wy veilig mogen besluiten, dat, indien 'er met de
daad Grauwe Vinken bestaan, deeze zyn voor eerst alle de Wyfjes, - Ten tweeden,
alle de jonge Mannetjes van dat Jaar vóór de maand October, den tyd wanneer zy
onderscheiden beginnen te tekenen, - Ten derden, die opgevoed zyn in een vlugt,
en in den gevangen staat het rood niet hebben kunnen aanneemen, - Ten vierden,
die in 't wilde gevangen het rood vervolgens verlooren, - Ten vyfden, die deeze
schoone kleur door ruijen, ziekte, of eenige andere oorzaak, derven.
Naa dit alles, zal men zich niet zeer verwonderen, dat ik deeze twee Vinken tot
eene en dezelfde soort breng, en den Grauwen aanmerk als een toevallige
verscheidenheid, voor een gedeelte door 's Menschen toedoen ontstaan, en
vervolgens door de veroorzaakers ontkend is.
De Vlasvink maakt zyn nest gaarne in de Wynstokken, van waar hy ook den naam
gekreegen heeft van den Vink der Wyngaarden, nu eens op den grond; doch
doorgaans in de looten, of op den Stam des Wyngaards zelve: ook in Jenever- en
andere boomen in de jonge takken, enz. Men heeft my eene menigte van die nesten
gebragt in de maand May, zomwyle in July, en ééns in September. Zy zyn alle
zamengesteld uit hairworteltjes, kleine blaadjes, met mosch van buiten, met weinig
veertjes, hairtjes en veel wol van binnen. Nimmer heb ik meer dan zes eytjes in één
nest gevonden, in dat van de maand September waren 'er slegts drie. Ze zyn vuilwit,
met donker roode stipjes aan het dikste einde. De Vlasvinken zetten zich doorgaans
maar twee keeren tot broeden, als men hun de eytjes niet ontneemt of stoort; doch,
indien dit het geval is, herhaalen zy het wel vier maalen.
Het Wyfje voedt de Jongen met de spys in den krop gereed gemaakt, die zy in
den bek der Jongen uitstort.
Wanneer het broeden geeindigd, en het kleine gezin opgekweekt is, vliegen de
Vlasvinken by talryke benden: deeze beginnen byeen te schoolen, op 't einde van
Augustus, wanneer het hennipzaad ryp wordt; in dien tyd heeft men 'er zestig in
één slag gevangen, en onder deeze zestig hadt men veertig Mannetjes. Zy blyven
op deeze wyze in eene maatschappy leeven den geheelen winter: zy vliegen zeer
digt in een, stryken allen te ge-
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lyk neder, en kiezen ook te gader de vlugt, zy rusten op dezelfde boomen; en met
den aanvang des Voorjaars, hoort men ze gestaadig zingen. 's Nagts neemen zy
hunne schuilplaats in de Eiken- en Jok-boomen, die hunne bladeren, schoon
verdroogd, niet hebben laaten vallen. Men heeft ze ontdekt op Linden-boomen en
Populieren, waar van zy de knopjes pikten. Voorts leeven zy van allerlei klein
Graangewas, en zyn zeer op het zaad van Distelen, enz. gesteld. Zy onthouden
zich dus onverschillig op braakliggende landen: hun gang is huppelend; doch hun
vlugt bestendig, en gaat niet met herhaalde schokken toe, als die der Mosschen.
De zang der Vlasvinken wordt voorgegaan van eene soort van voorzang. In Italie
worden de Vlasvinken van Abruzzo Oltra, en het Markgraafschap Ancona, voor de
beste gehouden, om ze te leeren zingen. In Frankryk stelt men algemeen vast, dat
de wildzang van den rooden Vlasvink beter is dan die van den Gryzen, en dit heeft
grond: want de Vogel, die zyn zang gevormd heeft in vryheid, en overeenkomstig
met de innerlyke indrukzels des gevoels, moet veel treffender toonen slaan, dan de
Vogel, die zonder voorwerp zingt, alleen om zich van verdriet te ontheffen, of door
de noodzaaklykheid om zyne werktuigen tot den zang te bezigen.
De Wyfjes zingen niet, noch leeren zingen; de oude Mannetjes, met het net of op
eene andere wyze gevangen, neemen de lessen, welke men hun geeft, niet aan:
de jonge Mannetjes, uit het nest genomen, kunnen alleen opgevoed en geleerd
worden. Men kweekt ze met Haver, Gort en Raapzaad, in melk of zuikerwater
geweekt. 's Avonds by het kaarslicht fluit men hun voor, wel zorg draagende om het
nauwkeurig en onderscheiden te doen: zomtyds neemt men ze, om beter te vorderen,
op den vinger, houdt ze voor een Spiegel, waar in zy, hunne gedaante
beschouwende, meenen een anderen Vogel van hunne soort te zien: welhaast
verbeelden zy zich deezen te hooren, en dit bedrog brengt een nayver voort, zy
zingen sterker, en maaken weezenlyke vorderingen. Zommigen geeven voor,
opgemerkt te hebben, dat zy beter in een klein dan groot kooytje zingen.
Het voedzel, 't welk best voor hun is, duidt hun naam genoegzaam aan; zy worden
Vlasvinken geheeten, om dat zy het Lynzaad boven al beminnen: men geeft ze ook
Spelt-, Raap-, Hennip- en Koolzaad, en dat van
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Slaapbollen: schoon dit laatste, hun alleen tot voedzel gegeeven, volgens GESNER,
hun blind maakt; van tyd tot tyd biedt men hun eenig Amandelbrood, gemaalen
Haver, zelfs een weinig zouts, aan: dit alles met voorzigtigheid vermengende en
verwisselende. Zy breeken de kleine graankorrels met den bek, en werpen de schil
heen: weinig Hennipzaad moet hun gegeeven worden: dewyl dit hun te vet maakt,
welke vetheid den dood verhaast, of ten minsten hun in het zingen hindert. Ze dus
opvoedende, kan men ze niet alleen de airtjes leeren, welke men verkiest, maar
hun ook zeer tam en gemeenzaam maaken. OLINA raadt het zeer aan, hun voor
koude te beschutten: ook zal het noodig zyn hun eeten, drinken en kooytjes zuiver
te houden: Met alle deeze voorzorgen kan men ze vyf of zes, of zelfs, gelyk enkele
voorbeelden aanwyzen, veel meer Jaaren houden. Zy kennen hunne Oppassers,
en hebben 'er eene verknogtheid aan, geeven hun de voorkeuze, en zien ze aan
met een teder oog. Men kan ze, wanneer men misbruik wil maaken van hunne
leerzaamheid, verscheide ongemaklyke kunstjes leeren; zy doen dit even goed als
de Putters. Zy beginnen te ruijen omtrent de hondsdagen, of zomtyds veel laater.
Een Vlasvink, en een Inlandsche Kanarievogel, begonnen eerst in de maand October
te ruijen: zy hadden tot zo lang gezongen, en hun zang overtrof dien van alle andere
in dezelfde vogelvlugt, en dit zeer laat ruijen ging schielyk en zeer gelukkig toe.
De Vlasvink behoort onder de Vogelen, die in het stof wroeten, men zal derhalven
weldoen met hun zand te geeven, en 't zelve van tyd tot tyd te vernieuwen. Ook
hebben zy water noodig: want zy zyn zoo wel op baaden, als op in 't stof wentelen,
gesteld. De geheele langte van den Vlasvink is vyf duimen en eenige lynen: hy heeft
by de negen duimen vlugt: de bek haalt vyf lynen; de staart twee duimen, is eenigzins
gevorkt, en steekt één duim buiten de vleugels uit.
In het Mannetje is het bovenste van den Kop en de Borst rood, de Hals en het
Onderlyf roswit, van boven kastanje bruin, bykans alle Vleugel- en Staartpennen
zyn zwart met wit geboord, waar door de digtgeslaage vleugels een witte streep
vormen, evenwydig met de pennen; doorgaans heeft het Wyfje geen rood, gelyk
wy hier boven reeds te kennen gaven; doch in de pluimadie op den rug meer
onderscheidenheids dan het Mannetje.
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Veld-en tuin-zang.
By het herinneren van, en op nieuw verlangen naar, de
vermaaklykheden van een aangenaam buitenverblyf.
Aanminnige vlakten, verrukkende Velden, zagthobbelende stroompjes, die het
vermakelyk A......burg omringt; wanneer zal het my weêr gegund worden, uwen
vrugtbaren, uwen ryk bebloemden grond te betreden; wanneer zal het my gebeuren,
dat myn gezigt weder gestreeld word, door uwe hartinnemende, door uwe
betoverende bekoorlykheden? - Wanneer zal het my eens weêr gegund worden,
het hart verrukt te mogen voelen door uwe uitlokkende vermaken? - Zou het eene
heimelyke Toverkragt zyn, die op alle myne zinnen zodanig werkt dat ik zo dikwils
het aangenaam vermaak nog meen te smaken, 't geen gy my, eenigen tyd geleden,
in zo ruim eenen overvloed geschonken hebt. - Dan, hoe verdrietig is het bedrog,
dat my eene ryke verbeelding maar al te dikwils speelt, als ik my dan inderdaad,
helaas! beroofd vinde van alle uwe aanminnige, uwe zielstrelende vermakelykheden.
- Verkwikkelyk en fraai aangelegd A......burg, wanneer zal ik weêr dien zoeten wellust
mogen smaken, waar mede gy my het hart zo streelend wist aan te doen? - Wanneer
zal ik my onder de digte en koele schaduwe van uw liefelyk Priëeltje mogen
verkwikken? wanneer zal ik my verfrisschen mogen door het koele van uwe digt in
eengevlogten blaadjes, waar door de zon met hare stekende stralen niet kon
heêndringen? wanneer zal ik in uwe opgaande Elzen, in uwe gekruinde Ypen, of in
uwe taaje wilgen, den hartverrukkenden wildzang, de zoetluidendste toontjes, hooren
verheffen? of eenen ligten Zefirus zagt door derzelver tedere en schommelende
blaadjes hooren spelen? - Wanneer zal ik uwe vermakelyke boschjes van duizend
verrukkende zangtoonen hooren schateren? - of in uwe wyde vlakten den
zoetzingenden Leeuwerik, de lugt op ligte en trillende vlerkjes inroejende, zyne
onafgebroken zangtoonen hooren verheffen; al zingende uit de hoogteweêr neêr
zien dalen, en zich verschuilen in
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de vet begraasde weiden? - Wanneer zal ik weêr in uwe klare, in uwe kristallen
stroompjes, die zo helder als een spiegel zyn, de bruingeschubde Vischjes by
duizenden zien door elkanderen spartelen? - Wanneer zal ik den schoonen
Goudvisch zich in uwe Vyvers, op de oppervlakte des waters, in de zon zien bakeren,
en alle zyne schoonheden ten toone spreiden? - Wanneer zal ik my gestreeld mogen
vinden, door uwe verrukkende Vergezigten, waar het oog niet t'einde raken kan;
alwaar de verafgeplaatste voorwerpen zich verduisteren als in eenen flauwen nevel,
en zich slegts als eenige schemeringen opdoen? - Wanneer zal ik de pikzwarte, en
brieschende Paarden; in de malse weiden, rondom u zien heên en weêr draven of de bonte Ossen en geplekte Koeijen wyd en zyd zien grazen; 't welk een gezigt
uitlevert, dat tevens in den boezem verwondering en erkentenis verwekt. - Wanneer
zal het my gegund worden, in de wyde vlakten, in de bogtige Velden, de wollige
Schaapjes den jeugdigen en malsen klaver te zien afscheren, en hier en daar de
welige kudden te zien grazen, die zich, even als hobbelende golfjes, door elkander
bewegen; en vrolyk dartel huppelende, aan het oog een verrukkend gezigt verlenen?
- Wanneer zal ik, ô vermakelyk A......burg, de balzemryke geuren uwer welriekende
Bloempjes mogen inademen? - Wanneer zal myn gezigt weêr gestreeld worden
door eene mengeling van duizend koleuren, zo schoon voor het keurigste gezigt,
dat de natuur zich hier geweld schynt aangedaan te hebben, om al wat geurig, al
wat balzemryk, aangenaam en schoon is, in eenen engen kring te besluiten? Wanneer zal ik weêr eens eene verbazende menigte witte, bontgespikkelde en
veelkleurige Kapelletjes op uwe welriekende Bloempjes zien afkomen; om, door
derzelver balzemende geuren, en zagten honing, verkwikt te worden; terwyl zy vast
dartelende rondvliegen, over de bloempjes heên scheren, en zomwylen op dezelve
neêrstryken, om alle hunne schoonheden aan het verwonderend oog ten toone te
spreiden? - of gehele benden van rondsnorrende Insekten, van nyvere en ronkende
Bytjes, zien komen aanzetten, om hier eenen ryken voorraad van vloeibaren, en
strelenden honing te komen opzamelen; om tot hun voedzel, en tot zo veel nuttig
en
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heilzaam gebruik voor Vee en Mensel en in hunne voorraadkameren te vergaderen?
- Wanneer zal ik weêr de blyde aanschouwer mogen wezen, van alle deze
uitlokkende bekoorlykheden der milde natuur, en van duizend anderen, door my
niet opgehaald? - Wanneer zal het my gegund worden, om in dit alles zo veel
genoegen, zo veel vermaak, te mogen genieten, en my het hart op de gevoeligste,
op de treffendste, de allerstrelendste wyze getroffen te voelen? - Ja, wanneer zal
het my gegund worden al dat zoet vermaak te mogen genieten, te mogen delen
met de beste myner Vrienden? - Wanneer zal ik met de tederste omhelzingen u,
myne waarde Vrienden, mogen ontmoeten? - Hoe verrukkend, hoe hartstrelend
waren weleer onze onderlinge vermaken, als wy zamen, met een opmerkzaam oog,
die wonder- en schoonheden in de natuur gade sloegen! - Ik herdenk nog vaak alle
de vermaken, het genot uwer gulle vriendschap. - Ik herdenk nog met een
hartstrelend genoegen al het nut onzer byéénkomsten, waarmede wy aldaar den
tyd, helaas! maar al te vlugtig voor ons, veel te schielyk voorby gevlogen, en eens
agter den rug zynde nimmer te herroepen, zo vaak gesloten hebben. - k herinner
my nog met welk een strelenden Wellust wy, in het vriendelyke by elkanderen
gezeten, ons onschuldig vermaakten; 't zy dat wy den al te vlugtigen tyd doorbragten,
in aangename gesprekken; of dat wy, onder het wandelen, alle onze zinnen voelden
aangedaan, door de bekoorlykheden, welke het vermakelyk A......burg oplevert. Ik herinner my nog, hoe wy met den Hengel, of met den Zegen het schuwe Vischje
gingen belagen; dat zich, ons pogende te ontvlugten, bekneld voelde in de looze,
in de bedriegelyke netten; welken wy, dezelven ophalende, gevuld vonden met
zilver geschubde Baarzen, met roodgevinde Voorn, met sterke, scherpgetande en
snellyk voortschietende Snoeken; - met allerhande zoort van Visschen, die door
hun gewigt de dunne draden der netten dreigden van een te scheuren. - Of hoe wy
het oog lieten weiden over de uitgestrekte bekoorlyke Velden; die niet slegts met
allerlei Vee vervuld waren; maar in welken ook de blyde Wildzang alom zyne
galmende toontjes verhefte, en ons het hart streelde door een natuurlyk, door een
zoetluidend, Veldmuzyk. - Hier
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zagen wy den wapperenden Kieviet over haar nestje en tedere jongen scheren;
toonende eene anstvallige bekommering, eene waakzame zorg, en de teêrhartigste
genegenheid voor haar kroost. Treffende bewyzen van Liefde! welken menige
ongevoelige Moeder, op het gezigt, een blos van schaamte op de wangen behoorde
te werpen. Daar hoorden wy de Tuureluur zyne stem verheffen; en de snelvliegende
Daakjes, of in de hooge Lugt, of aan de waterkanten, beurtelings elkander
aanlokkende, toefluiten: terwyl de schaterende Leeuwerik, buiten het bereik van
ons gezigt gestegen, op trillende vlerkjes hangende, ons onthaalde op zoete en
onafgebroken gezangen. - ô Verrukkelyk A......burg! ach, wanneer zal net my weêr
gegund worden alle die, en nog meêr, vermaken te genieten, onder het byzyn myner
Vrienden! - Vrienden, zo gul, en in wier aangename tegenwoordigheid ik eene
verrukking smaak, waar van myne zwakke pen geene behoorlyke beschryving geven
kan. - Ach! dat die vermakelyke ogenblikken eens weêrkeerden, en niet zo haastig
voorby vloden, als voorheên! - Die hartstrelende oogenblikken, helaas! ons wel
schielyk ontvloden; - maar die nochtans al dat zoet met zich bragten, waar door wy
onderling, in onze aandoenelyke boezems, een genoegen genoten, dat naby aan
de volmaaktheid kwam. - Mogte ik myne wenschen eens vervuld krygen, na verloop
van eenige slepende maanden, die wel schielyk voorbygaan; dog haren loop schynen
te vertragen, wanneer men reikhalzend verlangt, dan zou ik die aangename plaats
weêr beschouwen, naar welken myn hart haakt, daar ik zo veel genoegen gesmaakt
hebbe. - Dan zou ik, by het zagt hobbelen der kristallen wateren gezeten, my lustig
vermaken, met de beschouwing van zo vele bekoorlyke schoonheden der natuure;
dan zou ik in myne ziele de zagtste aandoeningen weêr voelen herleven; terwyl ik
de strelende weste windjes met het golvend zilvernat zag spelen, dartelende op de
hobbelende baartjes. - Dan, ja dan, zoude ik, met myne Vrienden, op de
onschuldigste wyze, zo vele vermaken, zo vele bekoorlykheden van u genieten, ô
aangenaam A......burg! - Dan eens zouden wy ons gezigt gestreeld voelen door
uwe vermakelyke wandeldreven; door uwe welaangelegde Perken, beplant met
laagstammige vrugtboomen; - die,
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wanneer zy ryklyk met fruit beladen zyn, de tong, in den laten Herfsttyd, op hunne
smakelyke vrugten onthalen. Dan weer zouden wy ons vermaken met de
beschouwing uwer smakelyke Abrikozen, die, agter de groene blaadjes, door de
heete zonnestralen gekoesterd, blozend tegens den heten heining hangen; - en der
verfrissende Perzik, wier gloeiende koleur het purper der Vorstelyke hoven, en wier
zagtstrelende smaak den geurigsten Nectar, in gouden schalen, aan een Koninglyken
disch, ingeschonken, zo ver overtreft, als de gloeiende zonneglanzen het flauwe
licht der bleke Maan te boven gaan. In die smakelyke vrugt te zien zwellen, zouden
wy ons vermaken; terwyl de lekkere Kers vast op zyn steeltje hangt te bloozen; daar
de geurige Bloempjes inmiddels het gezigt onthalen, op eene fraaije mengeling van
allerleie kleuren; en den reuk strelen met hunnen balzemgeur; zo verkwikkelyk voor
het gezigt, zo allerstrelendst voor den reuk, als een teug waters wezen kan aan
eenen aamegtigen Reiziger. - Dan zouden wy onthaald worden op de
bloedzuiverende en verkoelende Aardbei; die, versch geplukt, het gehemelte streelt
met haren kruidigen smaak; en die, by duizenden aan de ligt buigende rankjes
hangende, door hare aangename vertooning den lust opwekken, om met hare
lekkernyen het gehemelte te strelen. ô, Hoe veele vermaken hebben wy genoten,
als wy op den vriendelyken Disch de blanke Baarzen zagen pronken, die de tong
vergasten, terwyl het smakelyk Druivennat in de kelken schuimde. - Of wanneer
wy, op het aannaderen van eenen schoonen avond, vergenoegd en wel te vreden,
by elkanderen zaten, en, door een gezigt van duizend onderscheiden voorwerpen,
onze zinnen gestreeld voelden; terwyl de heldere Dagtoorts vast naar de westerkim
daalde; de liefelyke, de verkwikkelyke avondstond, met schemerwakkerende vlerken,
uit het oosten opkwam, en eene aangename en verfrissende koelte over het halve
wereldrond begon te spreiden. - Of, dat wy, in de vroegere namiddaguuren, om de
hete zonnestralen te ontwyken, ons plaatsten, op één der groene Bankjes van het
lommerryk en koel Priëeltje, 't welk, door vier openingen, het gezigt den vryen
toegang op den aangenamen Tuin verleent; en dat ons tevens het verrukkendst
gezigt op de in 't verschiet zich vertoonende Stad, en
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de omliggende vermakelyke Landstreek, aanbied. - Dan zaten wy vaak vriendelyk
te kouten, pryzende onder elkander het verkwikkelyke van eenen schaduwryken
en koelen lommer, die ons, tegens de brandende lugt beschutte, en ons eene
aangename verfrisching toebragt. - Hoe verhieven wy dezen Lommer, om zo te
spreken, boven alles, wat in den zomer aangenaam is! Hoe verrukkend is het, als
dan de strelende weste windjes zagtlyk door het schommelend loof te hooren
ruischen, en met de ligt bewegende, en ritzelende blaadjes, te zien spelen! - Ach,
welke verrukkende, - welke zagte en strelende aandoeningen kan dit aan eene
peinzende ziel schenken! - Hoe zagt - hoe teder is het stil ritzelen en bewegen der
Blaadjes; - welke aandoenelyke denkbeelden worden hier door in eenen gevoeligen
boezem......Dan, vergeefsche verbeeldingen, die my eene iedele schaduwe
vertegenwoordigen voor het genot van de zaak zelve. - Aanminnige gedagten
nochtans, ontvlugt my daarom niet te schielyk: gy werkt nog op zommige ogenblikken
eene aangename, eene verkwikkelyke streling in mynen aandoenelyken boezem.
Edoch, wanneer zal het my gegund worden, niet slegts in verbeelding, maar dit
geluk wezentlyk, te genieten? - Wie weet, hoe ver die tyden van vermaak nog afwezig
zyn. - Hoe lange kan het nog duuren, eer ik in de armen myner Vrienden ontvangen
worde; eer ik zo vele vermakelyke ogenblikken met hun slyten moge. - En hoe
onzeker zyn veelal de dingen dezer wereld! - Duizend wisselvalligheden kunnen
zich tusschen beiden werpen, die ons de gelegenheid ontnemen om het eind onzer
wenschen te erlangen. - En hoe schielyk ontvlugt ons dan nog, maar al te veel, de
genieting van de allerwenschbaarste zaken! - De ogenblikken vliegen dikwils zo
snel voort, als onze gedagten, en te gelyk met dezelve verdwynt al ons genot. Dan,
mogelyk zal die tyd wederkomen, schielyk komen; mogelyk nadert reeds met snelle
schreden het ogenblik, waarop ik mynen wensch zal erlangen; en my in het
gezelschap myner Vrienden zal vermaken, gelyk in voorige dagen.
Groeit dan intusschen welig op, gy koele, en schaduwryke Boomen! - Dat uwe
bladen zich dicht in
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één voegen, en uwe teêre takjes zich door elkanderen strengelen; op dat het
zoetzingend Gevogelte onder dezelve schuilplaats vinde, om zyne kunstige nestjes
in veiligheid daar onder toe te stellen! - En gy, ô lommerryk Priëeltje, laat uwe
verkwikkelyke Blaadjes niet vroeg afvallen; of dat gy, dezelve verloren hebbende,
weêr haastig met een fris en jeugdig groen moogt omhangen worden; op dat gy
telkens, van tyd tot tyd, nieuwe en versche verkwikkelykheden moogt aanbrengen!
- Dat dan ook uwe nieuw geplante Boschjes, ô vermakelyk A......burg, welig groeijen.
- Welk eene aangename verbeelding! - Groeit welig verkwikkelyke Boschjes! - Wy
zullen mogelyk eerlang door uwe welaangelegde dreven wandelen; ons onderling
in dezelven onschuldig vermaken; uwe aangenaamheden roemen, en vooral het
verkwikkelyke uwer koele schaduwen verheffen! - Dan zal de wildzang in de toppen
uwer boomen uwen lof vermelden; het bly Gevogelte zal van het eene takje op het
andere springen, en van den eenen boom in den anderen overvliegen. - Onder het
digte loof zullen de schuwe Vogeltjes zich verschuilen, tegens de roofzieke klauwen
van eenen verscheurenden Havik! - Hier zullen zy in veiligheid woonen, en hunne
tedere Eiertjes ongestoord uitbroeden. - De Jongen zullen den zang hunner Ouderen
volgen, en zich met hun verenigen, om den lof van alle uwe bekoorlykheden met
eenen éénparigen toon aan te heffen! - Ik brande van verlangen, om van dit alles
oor- en ooggetuige te wezen.
C.V.D.G.

Verhaal eener gedenkwaardige ontmoeting tusschen koning Carel
den II en George Downing, Schildknaap, Afgezant van Olivier
Cromwell, in de Vereenigde Nederlanden; opgesteld door Mr.
Lockhart, Schryver der Memoirs of Schotland, en gedrukt in the
Antiquarian Repertory.
‘Overeenkomstig met onze opgave van den aart onzes Mengelwerks, in de Voorreden
onzer Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen, twyfelen wy met om
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aan de bovengemelde Ontmoeting, eene plaats in te ruimen.’
't Is zeer vreemd, dat, onder zo veele gevaaren waar aan Koning CAREL DE II zich
vondt blootgesteld, en uit welke hy op eene wonderbaare wyze gered werd, noch
Lord CLARENDON, noch geen ander Schryver, my bekend, eenig gewag maakt van
eene zonderlinge Ontmoeting hem in Holland bejegend; dezelve droeg zich op
deeze wyze toe.
De Koning, zich te Brussel bevindende, hadt begeerte om zyne Zuster de Prinses
van Oranje te zien, en besloot zulks te doen: doch zich in de noodzaaklykheid
vindende om die reis op de heimlykste wyze af te leggen, ontdekte hy zyn oogmerk
volstrekt aan geen mensch. - Hy beval - FLEMING, een Knegt des Graaven van
WIGTON, die in zyn dienst was, en aan wiens trouwe hy, noch toen, noch naderhand,
iets in 't minste twyfelde, heimlyk een paar goede Paarden te bezorgen, en dezelve
gereed te houden op een zekere plaats en tyd, den volgenden avond, door zyne
Majesteit bestemd; en dat FLEMING, alleen, by deeze Paarden zou blyven, tot hy
den Koning vernam. De Koning ging na bed, kleedde zich vervolgens weder aan,
en ging heimlyk uit een agterdeur, alleen een brief laatende leggen aan eenige
zyner Bedienden, op welken hy vertrouwde, met berigt, dat hy vertrokken was voor
eenige weinige dagen, en beval dat zy zyne afweezigheid zo geheim als mogelyk
zouden houden, met voor te wenden dat hy onpasselyk was, en kwam, dit verrigt
hebbende, ter bestemde plaatze, waar hy FLEMING, volgens afspraak, met de Paarden
vondt. Toen ontdekte hy FLEMING zyn oogmerk, om zyne Zuster in 's Graavenhage
te gaan zien, en, zonder de gevaaren aan welke hy zich blootstelde in agt te neemen,
vertrok hy dus met deezen alleen, en nam de reis langs de minst gebruiklyke
bywegen; het derwyze schikkende, dat hy 's morgens ten zes uuren in 's
Graavenhage kwam, en steeg af by een zeer gemeene herberg in een afgelegen
hoek, waar hy wel wist dat niemand hem zou kennen in deeze vermomming. Hy
vaardigde FLEMING terstond af, om aan zyne Zuster te berigten waar hy zich bevondt,
en het aan haar over te laaten, om de wyze, waar op hy haar zou zien, zonder
bekend te worden, te beraamen.
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FLEMING, zyn last, in zeer korten tyd, (in minder dan een uur,) volvoerd hebbende,
was niet by den Koning wedergekeerd, (dien hy vondt ter plaatze waar hy hem
gelaaten hadt, en hy steeds alleen geweest was,) of een onbekend Persoon kwam
in, en vroeg den Hospes, of 'er geen twee Franschen, dien morgen, aan zyn Herberg
waren afgesteegen? - De Hospes antwoordde, dat 'er twee Persoonen gekomen
waren; doch dat hy niet wist uit welk Land. De Vreemdeling verzogt hem hun te
zeggen, dat hy hun wilde spreeken: deeze dit gedaan hebbende, stondt de Koning
ten uitersten versteld; doch des niettegenstaande wilde hy den Persoon zien. FLEMING
kantte 'er zich tegen aan, maar de Koning bleef by zyn stuk, en de Persoon werd
binnen gelaaten; hy vertoonde een oud eerwaardig Man, met een langen gryzen
baard, met een gemeenen grauwen rok gekleed; den Koning aanziende en
toespreekende, verklaarde hy, dat hy de Persoon was, dien hy verlangde te
spreeken, en dat, geheel alleen, over zaaken van aanbelang. - De Koning denkende,
dat het misschien een boodschap van zyne Zuster was, en nieuwsgierig om den
uitslag van dit vreemd voorval te verneemen, verzogt FLEMING te vertrekken, 't geen
deeze weigerde, tot de Koning hem ter zyde nam, en verklaarde, dat hy geen gevaar
zou loopen van zulk een oud Man, tegen welken hy wel op mogt, en belaste hem
te gaan.
Zy bevonden zich niet alleen, of de Vreemdeling sloot de deur, (dit deedt den
Koning denken dat 'er iets euvels mogt gebeuren,) doch de Vreemdeling viel op
zyne knien neder, deedt zyn zeer kunstig gemaakt masker af, en ontdekte dat hy
Mr. DOWNING was, (naderhand bekend onder den naam van Sir GEORGE, en Afgezant
des Konings by de Staaten, naa zyne herstelling,) toen Afgezant van CROMWELL by
de Staaten, de Zoon van zekeren DOWNING, een Leeraar onder de Independenten,
die zommige Leden van het Parlement vergezelde, na Schotland gezonden, om
zich tegen den Koning te vereenigen, en zich een zeer werkzaam en geweldig Vyand
van de Koninglyke Familie betoonde, gelyk te zien is in Lord CLARENDON'S
Geschiedenis.
De Koning, zo als wy ons gereedlyk kunnen verbeelden, stondt niet weinig versteld
over deeze ontdekking; doch DOWNING liet hem geen tyd tot bedenken, hem on-
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middelyk, op de volgende wyze, aanspreekende: hy hoopte dat zyne Majesteit hem
alles zou vergeeven wat hy gedaan hadt, geduurende den tyd des Opstands, tegen
's Konings belang; hem verzekerende, dat, schoon hy thans in dienst was van den
Ryksoverweldiger, hy zyne Majesteit een zo goed hart toedroeg als een zyner
Onderdaanen, en wilde, als de gelegenheid zich aanboodt, alles ten zynen dienste
waagen, en hoopte zyne Majesteit van zyne opregtheid te overtuigen. Maar, eer hy
de oorzaak van zyne komst vermeldde, moest hy 'er op staan, dat zyne Majesteit
hem heilig beloofde het voorgevallene niet te zullen melden aan FLEMING noch aan
iemand anders, tot het GODE behaagde zyne Majesteit de Kroon weder te geeven,
wanneer hy de geheimhouding niet langer begeerde, schoon hy de belofte van zyne
Majesteit moest hebben, dat hy hem zelf dan niet zou vraagen of van hem de
ontdekking verwagten, hoe of wanneer hy tot de kondschap kwam, dat de Koning
zich hier bevondt. - De Koning dit staatlyk beloofd, en de geëischte voorwaarden
aangegaan hebbende, voer DOWNING voort; zeggende: dat zyn Meester de
Ryksoverweldiger, nu in vrede met de Hollanders zynde, en de Staaten zo geneegen,
om hem alles, wat hy begeerde, in te willigen, in de uiterste geheimhouding, om dit
te beter te doen gelukken, een verdrag hadt aangegaan, in 't welke zy, behalven
andere dingen van weinig aanbelang, toestemden, dat, hinc inde, en dit was de
hoofdbedoeling der onderhandeling, zy zich zouden verbinden, om den Persoon
zyner Majesteit te vatten, en over te leveren aan den Ryksoverweldiger, indien
deeze, ten eenigen tyde, by toeval, het waagde op hun Grondgebied te komen, als
zy des verzogt wierden door iemand uit zyn naam. Dat dit verdrag, getekend door
de Staaten, en na Londen gezonden, gisteren morgen was te rug gekomen, gister
avond geheel geslooten, tusschen hem en een heimlyk Committé der Staaten. Hy
toonde dat zyns Meesters verstandhouding zo goed was, dat het hierzyn zyner
Majesteit hem zou getoond worden; en indien hy het verzuimde hem te doen vatten,
zou zyn Meester het zeer kwaalyk neemen; 't geen hem ongetwyfeld het hoofd zou
kosten, en zyne Majesteit berooven van eenen getrouwen Onderdaan. En,
begeerende de ellendige gevolgen te voorkomen, die
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plaats zouden grypen, als het ontdekt wierd dat hy daar tegenwoordig was, hadt hy
beslooten hem te verwittigen van het gevaar, waar in hy zich bevondt, en uit vreeze
van ontdekking zich zelven vermomd; vast be looten hebbende niemand het geheim
toe te vertrouwen. Hier op stelde hy voor, dat zyne Majesteit terstond zyne Paarden
moest doen zadelen, en met allen mogelyken spoed van het Grondgebied der
Staaten vlieden: dat hy zelve na huis zou keeren, en, onder voorwendzel van ziekte,
langer dan naar gewoonte, te bedde blyven; dat hy, oordeelende dat zyne Majesteit
verre genoeg was om niet agterhaald te worden, na de Staaten zou gaan, en hun
verwittigen, verstaan te hebben dat zyne Majesteit in den Haage was, en verzoeken
dat hy mogt gegreepen worden, volgens de voorwaarden van het laatst geslootene
verdrag; dat hy wist zy zouden daar aan voldoen, en na de aangeduide plaats
zenden: maar, bevindende dat zyne Majesteit verre genoeg verreisd was om geen
gevaar te loopen, zou hy voorslaan des geen meer gerugts te maaken, ten einde
dit het verdrag niet mogt ontdekken, en beletten dat zyne Majesteit vervolgens in
hunne handen viel.
De Koning volgde terstond den gegeeven raad, en DOWNING, na huis keerende,
deedt alles, volgens de genomene afspraak, en 't geen hy gespeld hadt gebeurde.
Zyne Majesteit dus dit dreigend gevaar ontkomen zynde, hieldt zyn woord heilig,
nimmer iets van deeze gebeurtenis meldende dan naa zyne herstelling; hy zogt
toen ook niet te weeten te komen, hoe DOWNING van zyne aankomst kondschap
gekreegen hadt, schoon CAREL DE II dikwyls betuigde dat het eene verborgenheid
was: en hy in geenen deele kon denken, dat FLEMING hem aan DOWNING zou ontdekt
hebben: want, behalven dat hy, zo schielyk van zyne Zuster te rug komende, daar
toe geen tyd hadt, was DOWNING bykans te gelyk met FLEMING aan zyn Logement.
Deeze geschiedenis is verhaald door veelen die gemeenzaam waren aan het Hof
van CAREL DEN II, en byzonder door den Graave van CROMARTIE, die vermeldt, dat
hy, het eerste Jaar na de herstelling zyner Majesteit, met den Hertog van ROTHES
en verscheide andere Schotten van aanzien, 's avonds met den Koning in een vrolyk
gezelschap zittende, allen klaagden over een onvoeglyk gesprek,
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ten opzigte van de Schotten, in het Parlement, door DOWNING gevoerd: 't geen zy
oordeelden dat van zyne Majesteit zo hoog moest opgenomen worden, dat hy
deezen van 't Hof verbande, en zyne gunstbewyzen introk. De Koning antwoordde,
dat hy de taal, door DOWNING gevoerd, niet goed keurde, en hem deswegen zou
bestraffen; doch verder kon hy niet gaan, uit hoofde van het gemelde voorval, 't
welk hy, gelyk hier boven, verhaalde; dit maakte zulk eenen indruk op alle de
aanweezenden, dat zy het gedaane hem vergaven, en ROTHES verzogt de vryheid
om DOWNING'S gezondheid met en boorde volletje te drinken.

De student.
(Uit de Essays van den Eerw. Mr. KNOX.)
Onlangs ontmoette ik, toevallig, een' myner geweezene Medestudenten, met wien
ik, eer het leevenslot ons van elkanderen scheidde, zeer gemeenzaam verkeerde.
‘Zeker,’ sprak ik by my zelven, ‘hy is 't! - Maar, helaas! hoe zeer veranderd! Bleek,
vermagerd, met diep gezonke dofstaande oogen, is deeze ze myn oude
Medestudent, wiens bloozende kaaken en vrolyke houding gezondheid en geluk
schilderden? Wat mag myn armen Vriend in zulk een deerlyken staat gebragt
hebhen? Eene onmaatige Leevenswyze - eene zwaare ziekte - heeft zyne jeugd
doen verdwynen, en een' vroegtydigen ouderdom hem op den halze gejaagd.’
Terwyl deeze gedagten in my omgingen, liep hy my voor by zonder zich met my
op te houden. Hy scheen, in de daad, zo diep in gepeins, dat hy op de voorwerpen
rondsom hem geen agt sloeg. Myne nieuwsgierigheid en de oude vriendschap
drongen my te sterk om hem te laaten loopen, zonder eenig berigt van zynen
toestand gekregen te hebben. Ik agterhaalde hem terstond, hy herkende my niet,
en teffens myne verbaasdheid over zyn te genwoordig voorkomen bemerkende,
voer hy dus voort met de oorzaak daar van te vermelden.
‘Gy weet, myn Vriend, dat ik de sterkste drift gevoelde om Lettereere in te leggen,
en ten eenigen tyde den roem van een geleerd Man weg te draagen. Gevleid door
myne Vrienden, op de School aangemoedigd, hield ik my verzekerd, dat ik de
loopbaan der vermaardheid opstreefde, en wydde met al de vuurigheid eens Yveraars
alle myne uuren aan de Geleerdheid, Kinderlyke vermaaken hadden voor my niets
bekoo elyks. Een Boek was my-
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ne eenige uitspanning, myn bestendige medgezel, en nimmer was ik zonder, of ik
moest bezig zyn met zelve iets op te stellen. Geduurende myn verblyf op de
Academie, bragt ik den tyd, die myne meeste Medestudenten aan Plaisier-partytjes
opofferden, door in openbaare Boekeryen, die schatkamers van oude Letterkunde.
Ik bemerkte de dwaasheid der Schoolsche Redenkunste; doch myne begeerte om
my bekwaam te maaken tot het deelneemen in net beweeren en bestryden van
openlyke geschilvoeringen, zette my aan tot het grondig beoefenen van WALLIS en
SAUNDERSON. Deeze zelfde prikkel dreef my om de hairklooveryen der
Bovennatuurkundigen my eigen te maaken. In dit slag van Studien besteed de ik
het grootste gedeelte myner drie eerste Jaaren, met weinig voordeels of vermaaks.
Het zou my op eene ondraaglyke wyze verveeld hebben, was deeze last niet
eenigzins verligt geworden door de bevalligheden der Dichtkunde. Myn geliefde
VIRGILIUS en HORATIUS, en de keurige Dichtstukken van laatere en hedendaagsche
Poëten, verschaften my beurtelings eene aangenaame verkwikking; van 't geen ik
deed verwierf ik lof, en lof is de beste belooning van geleerden arbeid.
‘Bekend staande voor een yverig Student en voor braaf van zeden, om van myne
vorderingen niet te spreeken, viel het my niet zwaar tot den Predikdienst bevorderd
en geordend te worden. Ik kreeg welhaast een plaats in een klein Vlek op 't Land.
Derwaards vertrok ik met myne Boekverzameling, die ik voor geen Bisdom zou
hebben willen afstaan. Geen ander oogmerk bezielde my dan myn Letterarbeid
voort te zetten, en den pligt van een Geestlyken met alle voeglykheid en godsvrucht
waar te nemen. Gelukkig in het vooruitzigt, dat ik, meester van myn tyd, dien zou
besteeden zonder gestoord te worden, door het overvallend bezoek myner Academie
Vrienden, wier lustige en vrolyke leevenswyze my dikwyls, zeer ten onpasse, aftrok
van myne bezigheden. Gebrek aan ondervinding bedekte voor my de bezwaarlykheid
om een Leevensgedrag, my door myne neiging voorgeschreeven, met de daad te
houden. Ik vond het noodig, wilde ik aangenaam wezen by de Leden myner Kerk,
een goed deel van den dag te deelen in hunne uitspanningen. Te vergeessch poogde
ik op den Predikstoel uit te munten. Op de geheele plaats was geen Mensch die
denkbeeld hadt van de waardigheid of nutheid eener welopgestelde Redenvoering;
allen zouden zy zelfs een CLARKE en TILLOTSON versmaad en veragt hebben, als hy
hen op geen Jagtparty des daags en 's avonds by een Vles vergezelde. Volgens
hun begrip was een Leeraar een aardige snaak, die de geheele Week los en
ongebonden leefde, en 'er des Zondags tegen uitvoer. Ik kon het van my zelven
niet verkrygen om smaak te vinden in het Vossen jaagen, en, schoon de
welleevenheid my wederhieldt van myn wederzin duidelyk te toonen, kon ik met
geen dier lustige Jonkers in de verkeering voldoen. Het weinige vermaak, 't geen
ik van myn kant ontving in het eenig gezelschap, 't welk ik daar, met
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mogelykheid kon houden, versterkte my te meer in myne afgezonderde leevenswyze.
Wanneer men bemerkte, dat ik een bepaald besluit genomen hadt, liet men my naar
myn welgevallen leeven, als een zonderling en onschadelyk Man. In deeze
ongestoorde afzondering vond ik tyds genoeg, om de Kerklyke Geschiedenis door
en door te beoefenen, en ik verkreeg genoegzaame kunde in de Oostersche Taalen,
om de Polygletta te leezen. Ik schreef een groot aantal Leerredenen en Godgeleerde
Verhandelingen, en maakte eene menigte verbeteringen in de gewoone Overzetting
van den Bybel. Zo geheel was ik met myne geliefde Letterkundige en Geleerde
naspeuringen ingenomen, dat ik zelden van myne kamer kwam. Geen schoon weder
kon my buiten lokken: het geblaf der Jagthonden, menigmaal voor myn kamer, met
het Jagtgeraas een muzyk makende, hadt voor myn gehoor niets bevalligs. Allerlei
Landvermaaken scheenen my laf en smaakloos. Van myne Boeken afgetrokken
zynde, om eenig ander noodig werk te verrigten, keerde ik, met verdubbeld
genoegen, tot dezelve weder, en poogde het verlies van één enkel uur, op den dag,
te vergoeden, door een groot gedeelte van den nagt aan de Studie te wyden.
‘'t Is de weezenlyke waarheid, dat myn hoofddryfveer, tot Letterbevlytiging, zugt
voor de Geleerdheid was. Nogthans wil ik openhartig genoeg met u te werk gaan,
om u te bekennen, hoe ik zomtyds wenschte, dat myne geringe maate van
verdiensten, zo ik 'er eenige bezat, de aandagt van myne Meerderen trok. Daar is
een Leeftyd, waar in de Roem alleen een onvoldoende belooning schynt voor grooten
arbeid. Deeze streelt die natuurlyke zugt om uit te munten, welke wy allen bezitten;
doch verschaft geen hulpmiddelen in tyden van behoefte en zwakheid. - Niet verre
van myn Standplaats was een plaats, die 's Jaarlyks honderd Ponden gaf, met een
Huis en Tuin, in een' smaak aangelegd, dat ze recht een liefhebber van een stil en
letteroefenend leeven uitlokten. De Patroon dier plaatze was een Schildknaap, die
zich altoos zeer gunstig omtrent my betoond hadt. Ik was dwaas genoeg om te
veronderstellen, dat deeze betoonde agting hem zou aanzetten, om deeze plaats,
ten eenigen tyde, aan my te schenken; doch ik bevond, dat hy, toen dezelve openviel,
ze afgestaan hadt aan een Geestlyken met wien hy een kaartje speelde, naa een
Jagtparty gehouden te hebben.
Ik 't einde sloeg myn Bisschop het oog op my. Hy had gehoord van myn
onvermoeide Letterarbeid, en prees my aan by een groot Uitgeever van Boeken,
als een geschikt Persoon, om den Bladwyzer te maaken op een zeer uitgebreid
Werk. Ik nam die taak met veel yvers op my, met oogmerk, om zulk een aanzienlyk
Man te behaagen, en volvoerde dezelve in iminder dan anderhalf Jaar. Het omslagtig
Werk was met een zeer kleinen Letter gedrukt, en dit benadeelde myne oogen
dermaate, dat zy misschien noit weder te regt zullen komen; de Boekverkooper
schonk er my tien Ponden voor. Een Registermaaker legt zelden eer in. Veelal blyft
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hy onbekend; doch by aldien hy bekend word, strekt de nauwkeurigheid zyns: werks
zelve hem by veelen tot oneere: het schynt een teken van dikbloedige koelheid,
welke in geen Man van vernuft valt. 't Zal u, derhalven, niet verwonderen, dat ik van
dit arbeidzaam werk niets trok dan de kwaal myns gezigts, en dat het geld, daar
voor ontfangen, my in staat stelde om de Rekening van myn Kleermaaker te betaalen.
‘Ik bevind my dan nog op myn eerste Standplaats, zonder eenig vooruitzigt, om
'er oit van daan te komen, dan wanneer blindheid, door het overmaatig letterblokken
gekreegen, of ouderdom, my noodzaaken 'er afstand van te doen. Ik ben van geen
onvergenoegden aart; Ik verhaal myn lot niet, met oogmerk om anderen te
beschuldigen, dat zy my dus in vergetelheid hebben laaten zitten. Bevordering zogt
ik noit door die middelen, welke de wereld de beste keurt om dezelve te verkrygen.
Ik heb, overzulks, geen regt tot klaagen, over het gemis van 't geen ik niet najaagde.
- Myne beweegreden, om u dus alles, van stuk tot stuk, te ontvouwen, is, om anderen
te hoeden van elende in den mond te loopen, door eene al te groote en driftige
verkleefdheid, aan voorwerpen, in zichzelve lofwaardig. Ik kan noit myne zugt voor
de Letteroefeningen afleggen. Ik bemin ze nog; ik eerbied, tot op deezen dag, allen
die 'er in uitstaken. Maar een opregte belangneeming voor de geliefdste en nutste
onder myne Medemenschen, zet my aan, om hun te herinneren, dat zy een lichaam
omdraagen, 't welk eene vry groote maate van hunne bezorgdheid vordert, en dat
geene voldoening, die de Letteren kunnen schenken, in 't einde kan opweegen het
verlies van 't gezigt, en die menigte van zenuwkwaalen, het loon van te veel zittens
en blokkens.
Ik heb geenzins ten oogmerk, uw medelyden gaande te maaken; en ik zal door
eene lange beschryving myne kwaalen niet ten breedste uitmeeten. Myn voorkomen
heeft u reeds overtuigd dat ik een slachtofser van ongemakken ben. En gy zult my
wel willen gelooven als ik u verklaar, dat de Steen, de Jicht, en de Hypochondrie,
die te gader myn teder gestel bedorven hebben, ontstonden, uit eene inspanning,
niet afgewisseld door de gebruiklyke en noodige uitspanningen. Was ik wys genoeg
geweest, om, by tusschentyden, eens te paard te ryden, en den avond, naa den
dag in Studien besteed te hebben, in een vervrolykend gezelschap door te brengen,
ik zou myne Letteroeseningen tot een gelukkigen ouden dag hebben kunnen
voortzetten.
Ik ben genoeg Philosooph, om een lot, 't welk ik niet kan veranderen, met
lydzaamheid te draagen; nogthans denk ik zomtyds, schoon zonder het minste
inmengzel van nyd, dat een oud Medestudent van my, van een geheel anderen
stempel dan ik, veel gelukkiger is. Ik herinner my, hoe ik hem uitlachte, en hem voor
dwaas hieldt, wanneer hy, toen wy zamen op de Academie waren, een heerlyke les
verzuimde voor een Plaisier-
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party, en drie schellingen, voor welke ik een Boek zou gekogt hebben, besteedde,
om een Paard te huuren. 't Is waar, dat hy de verbetering en aankweeking van zyne
verstandige vermogens niet hadt behooren te verwaarloozen: om dat 'er, naa zich
wel benaarstigd te hebben, nog tyds genoeg ter uitspanning overschoot. Negthans
komt my zyn gedrag, zal ik des oordeelen naar de tegenwoordige uitkomst, min
daakbaar voor dan eertyds. Hy is thans in de zestig Jaaren; want hy was eenige
Jaaren ouder dan ik, en heeft nog de kragt en vlugheid van een jong Heer. Hy ziet
'er gezond en sterk gespierd uit; hy leest den Dienst en de Nieuwspapieren, de
eenige dingen die hy leest, zonder bril.
Hy ving zyn openbaar leeven aan, even als ik, zonder lieden, die hem voorthielpen.
Hy kreeg eene plaats, in een streek waar men zeer van de Jagt hieldt. Zyne zugt
tot die partyen bragt hem welhaast in 't geen men goed gezelschap noemt: hy was
bevailig en inneemend van voorkomen: hadt kennis van Paarden, Honden, enz.
Zulke verdiensten konden onmogelyk langen tyd onbeloond blyven. Een Baron,
daar omstreeks woonende, werd zeer op hem gesteld, en hy verkeerde gemeenzaam
in diens Familie; een deezer hadt een eenige Dogter, die geen groote bevalligheid
van lichaam, noch zeer aantreklyke zielsbegaafdheden bezat. Myn Vriend kreeg,
egter, zin in haar geld, en hy hadt niet veel moeite om haar hand te verwerven. De
Standplaats, welke hy thans heeft, was een gedeelte van haare bezitting, en schoon
van geen groot aanzien, leeft hy daar als een Heer. Veeltyds doet hy den Dienst
gelaarsd en gespbord, terwyl zyn Jaager in het portaal staat te wagten, tot dat zyn
Meester het lang verbeide Amen heeft uitgesprooken. - 't Is waar myn oude Vriend
heeft geen verheeven smaak, geene Geleerdheid, maar hy bezit het gebruik van
zyne Oogen, Gezondheid, frisse en rappe Leden, een graage Maag, en overvloed
van middelen om die te onthaalen.
Doch hy levert, met dit alles, geen volgenswaardig voorbeeld op: dewyl hy in een
uiterste geloopen is, meer bestraffenswaardig, schoon min nadeelig voor hem zelven,
dan het uiterste, 't welk ik verkoos, voor my is. Veel verstandiger en gelukkiger is
de Wysgeerige EUPHRANOR, die, met de vuurigste zugt tot Geleerdheid bezield,
dezelve, even als andere verregaande neigingen bepaald heeft; volgens de regelen
van Voorzigtigheid, terwyl hy, door alle aandagt en behoedzaamheid voor Zeil en
Lichaam, welke Natuur en Rede vorderen, die beide in den volmaaktst mogelyken
stand bragt en houdt’.
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Proeve over de kieschheid en tederheid van aandoening.
(Uit het Engelsch.)
Het Character, van kiesch en teder in aandoenlykheid te weezen, thans zo hoog
geagt, schynt den Ouden geheel onbekend geweest te zyn. Het is zeker een
verregaande beschaaving des Menschdoms: eene beschaaving, die wy, in de
vroegere tyden, niet konden verwagten; de behoeften van een weinig bezorgd
leevensonderhoud, de woelige bezigheden des krygs, verleenden tyd noch lust tot
streelende genietigen. Gevaar en verlegenheid vorderen sterkte van geest, en
weeren noodwendig het agt geeven op die keurigheden, die, terwyl ze behaagen,
onvermydelyk verzwakken.
De tedere kieschheid, zo beminnelyk in eenen volkomen beschaafden staat,
wordt, by onbeschaafde Volken, als eene zwakheid, veragt. Ontroerd op de minste
onaangenaame omstandigheden, kan dezelve het denkbeeld van gevaar en onrust
niet dulden. Zo verre van de wreedheden te pleegen, die zomtyds in den nog ruwen
toestand der Maatsch ppye, staatkundig beschouwd, noodzaaklyk waren, wendt
zy, met schrik, het gezigt daar van af, en beeft op derzelver beschryving. Zy schept
vermaak in de stille bezigheden des Landleevens, en wil gaarne den Speer en het
Schild verwisselen voor den Schaapherders staf, en het bloemkransje, 't welk de
Minnaar zyn Liefste aanbiedt. Doch in een onbeschaafde Maatschappy, waar het
altoos standhoudend gevaar bestendige tegenweer vordert, zullen de neigingen,
die vermaak scheppen in afzondering en gemak, met algemeene veragting bejegend
worden, en geene gemoedsgesteltenis, die ten voorwerpe van smaad strekt, zal
langen tyd de heerschende blyven.
De oude Grieken en Romeinen waren de beschaafdste Vo ken des Aardbodems.
Zy hadden, nogthans, geene kennis van die verregaande Kieschheid en Tederheid
in de Aandoeningen, welke tegenwoordig de overhand gekreegen hebben. Misschien
doen er zich eenige niet ongegronde redenen daar voor op. De Stoïcynsche
Wysbegeerte zogt eene volslaagene gevoelloosheid in te voeren, en, schoon dezelve
in alle haare striktheid niet omhelsd wierd door het Gemeen, hadt zy een
genoegzaam aantal van voorstanders, om een algemeenen smaak voor
onaandoenlykheid van gesteltenisse te verspreiden. Deeze Wysbegeerte bedoelde
mogelyk in den oorsprong niets meer dan de Menschen te leeren hunne
Gemoedsneigingen, door de voorschriften der Rede, te bestuuren; maar vermids
een natuurlyk gebrek van Aandeenlykheid, dezelfde uitwerkzels te weege bragt, als
eene redelyke regeling de Driften, kreeg deeze welhaast by het Gemeen, zonder
eenig wettig regt, den naam van Wysgeerige onverschilligheid.
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Het ontzagvolle oppassen der Vrouwlyke sexe, heden ten dage Galantery geheeten,
trof men by de Ouden niet aan. Men hieldt de Vrouwen voor een minder slag van
Weezens, alleen geschikt om den Mannen vermaak te verschaffen, en de Huislyke
bezigheden waar te neemen. Het was niet voor de tyden der Ridderschappe, dat
de Mannen die zugt betoonden om de schoone sexe te behaagen, 't welk aan
dezelve eene soort van meerderheid schynt toe te kennen. Dit ontzag voor de
Vrouwen verzagt de zeden en leenigt den aart: en het is geheel niet te verwonderen,
dat de Ouden, die geene Vrouwen in hunne gezellige verkeering toelieten, eene
ruwheid van zeden bleeven houden, zo strydig met de Kieschheid van Aandoening.
Menschen, die deeden, dagten en spraken als de Ouden, hadden, ongetwyfeld,
van de natuur, alle Aandoeningen, in de volkomenste maate, ontvangen. Maar
hunne wyze van Opvoeding strekte veel eer om hunne harten te verharden dan te
verzagten. Staatkunde en Oorlog waren de eenige groote voorwerpen. Eerzugt, dit
weeten wy, maakt alle andere Dristen aan haar onderworpen: en de Jeugd, ten
krygsdienst opgetoogen, en in de moeilykheden des legers opgewassen, hadt,
schoon zy de aanprikkelingen tot wellust gevoelde en opvolgde, geen tyd om op de
verfyningen der Kieschheid te denken. Doch de tegenwoordige Krygsman wordt,
naar den hedendaagschen trant van oorlogen, niet geroepen om zo veele
persoonlyke moeilykheden te verduuren, 't zy in den tyd dat hy zyn beroep leert, 't
zy wanneer hy het daadlyk beoefent. - De Koophandel, maar weinig bekend by de
Oude Volken, verschaft aan het tegenwoordige geslacht gelegenheid om rykdommen
te verkrygen, zonder veel moeite of gevaar: een onnoemelyk groot aantal, die deeze
schatten erven, geschikt om het leeven in zagte rust te slyten, neemt de toevlugt
tot onderscheide middelen, die vermaak verschaffen. De Beroepen der
Godgeleerden, der Regtsgeleerden, laaten genoeg tyds, gelegenheids, en zugts
over aan die dezelve waarneemen, om 't genoegen deezer wereld te smaaken. Het
algemeene plan der hedendaagsche Opvoedinge, t welk by veelen bestaat in het
beoefenen der Dichterlyke Schriften en Werken van Vernuft, brengt misschien meer
dan alle de andere oorzaaken toe, om het hart te verzagten en de aandoeningen
te vertederen: want in het tydperk des levens, dat dit plan wordt voortgezet, is het
hart allervatbaarst om indrukzels te ontvangen.
Elke geschiktheid, strekkende om het hart te verzagten, zonder 't zelve te
verzwakken, moet aangekweekt worden: en niemand kan lochenen, of de Kieschheid
van Aandoening, in dit uiterste, brengt veel toe aan t geluk des Menschdoms, door
eene algemeene goedwilligheid te verspreiden. Zy leert de Menschen voor anderen,
als voor zichzelven, te gevoelen; zy maakt ons gereed om ons te verblyden met
den blyden, en door onze deelneeming hun genoegen te vermeerderen. Deeze
aandoenlykheid
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weert de boosaartige dristen, de bronnen van veel jammers, in dit leeven. Zy verwekt
eene aangenaame gewaarwording in ons eigen gemoed, die, wanneer wy den duur
daar van in aanmerking neemen, onder de grootste voldoeningen mag gerekend
worden. Het eenige kwaade gevolg, waar voor wy, uit dien hoofde, mogen vreezen,
is eene verwyfdheid, welke ons buiten staat stelt tot stoute onderneemingen en
manlyke daaden.
In den gelukkigsten leevensloop ontmoeten ons hindernissen en onaangenaame
omstandigheden: deeze te verdra gen, zonder de drukkende zwaarte daar van te
voelen, is zomwylen noodig om gelukkig zyne dagen te slyten: maar hy, die zyn
gantsche leeven lang vreest, wiens aandoenlykheid tot zwakheid overslaat, ontwykt
den stryd, dien hy weet dat hem zal beschadigen. Hy voelt noit aangedaane
verongelykingen, en nimmer beoog e beledigingen. Een wederzin tegen de Menschen
en de zamenleeving opgevat hebbende, zoekt hy de afzondering om zyne
zwaargeestigheid bot te vieren; of, door geduurige kwelling onbekwaam geworden,
gedraagt hy zich dwaas en onvoorzigtig.
Hoe zullen wy dan het uiterste vermyden van eene Gemoedsgesteltenis, we ks
gemiddelde staat de heilrykste gevolgen bervoortbrengt? Ten dien einde moeten
wy, even als in andere gevallen, de Rede tot middelaaresse neemen: en niet
toestaan, dat de Aandoenlykheid ons tot een staat van zwakheid doet vervallen,
die alle manlyke begrippen, met de uiterste Kieschheid bestaanbaar, buitensluit. In
den rechtschaapen Held gaat de grootste goedertierenheid met de uitsteekendste
dapperheid gepaard. Tederheid veréénigd met kloekberaadenheid, vormt een
volkomen Character; doch tevens een Character tot welks verkrygen de Rede ons
in staat stelt.
Eene verregaande Aandoenlykheid voor te wenden is zeer algemeen. Dit,
nogthans, is zo haetlyk als waare Aandoenlykheid beminnelyk. Dit maakt een Man
veragtlyk, en eene Vrouwe helachlyk. In stede van den verlegenen te helpen, het
noodwendig mtwerkzel van waar medelyden, ontvliedt een Mensch van dit Character
den elendigen, om te toonen dat hy te teder is om het gewigt van jammer te
verdraagen. Het zien van een Padde, het schokken van een Wagen, en dergelyke
beuzelingen, veroorzaaken eene geweldige aandoening van vreeze. Maar het is
opmerkenswaardig, dat deeze Aandoenlykheid en Teergevo ligheid men gmaal in
eenzaamheid geheel verdwynen, en dat de Voorwender van eene meer dan
gemeene Ligtontsteldheid, wanneer 'er geene getuigen by zyn, zich zeer ongevoelig
aanstelt.
Een teder hart van de hand der Natuure gekreegen te hebben, is een der middelen
om de grootste zegeningen weg te draagen. Dit door de Rede te bestuuren is waardig
der men chlyke Natuure handelen; en het verkrygen van dat heil waar voor zulk een
hart vathaar is. Dat eene geaartheid, zo loslyk in hunne eigene natuure, niet veragtlyk
worde door gemaaktheid, of nutloos door verzuim.
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Aanmerkingen over de valschheid.
Men heeft de Valschheid zorgvuldig van de Veinzery te onderscheiden. - Deeze
heeft dikwyls byzondere redenen, die haar verschoonelyk maaken, en is min laakbaar
in een voegzaam tydstip en by meer onverschillige zaaken; maar de Valschheid is
altoos haatelyk, in hem die laag genoeg is om 'er zig van te bedienen; en vol gevaars
voor hem, die ongelukkig het oor leent aan haare streelende Sireenen-zangen.
Valschneid en Logen zyn tweelingen, t'eener dragt gebooren: - waar men de
eerste vind, daar zoeke men vry de laatste; want Valschheid, wanneer zy tot daaden
komt, is een schakel van bewimpelde Logens: - en deeze zyn even daarom van het
gevaarlykste soort.
Overal vind men lieden, die de rol van Valschaarts speelen; maar de
verscheidenheid van soorten onder hen is geëvenredigd aan derzelver groot getal.
- Sommige zyn het natuurlyk, andere alleen door kunst, geworden. - De Valschheid
is voor eenigen eene geliefkoosde bezigheid, daar andere dezelve by wyze van
een behoed- en hulpmiddel gebruiken, om zig uit veele ongelegenheden te redden.
- Eenige weinige zyn alleen tydelyk of plaatselyk valsch, maar verre de meeste
blyven altyd die zy zyn.
De Valschheid is eene van die gebreken, welken zig bezwaarlyk ontdekken laaten;
niet alleen om dat zy vee al de blanke dengd vertoont, maar ook, om dat zy, door
haare agterdogtigheid, te zeer is afgerigt op alles wat strekken kan ter beleezinge
en begoochelinge van het scherpziendste oog.
Het heeft des veel in, lieden van dit karakter te kennen, te doorgronden. - De
Gelaatkunde en de Waereldkennis geeven 'er de geschiktste middelen toe aan de
hand: - waar deezen te kort schieten, daar word menigwerf een geruime tyd en het
samenloopen van veele onvoorziene omstandigheden vereischt, om tot de geheimen
van een valsch hart door te dringen.
Geheel wat anders is het, iemands Valschheid te ontdekken, dan kundigheid te
verkrygen van zyne innerlyke beweegredenen en oogmerken. - Gelukt u derhalven
het eerste, dat het u leere ten uiterste omzigtig met zulk eenen te handelen; en niets
aan hem te verblyven, voor gy het waare doel van zyn vernist karakter ontdekt hebt.
- Zo lange men dit niet weet, is het gevaarlyk zig op die eerste kundigheid ten zynen
aanzien gerustelyk te verlaaten.
Zoek eenen Valschaart meer onder de beminnaars van waare deugd, dan elders.
- Zeldzaam zult gy hem aantreffen by die geenen, welke in het openbaar met de
daad toonen vyanden van het goede te zyn. - Een akker vol van onkruid zoude
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deeze hoogklimmende steng te ligt verraaden, terwyl haare plaatsing in het midden
van weelig koorn dienen kan, om eene spoedige ontdekking en gebeele uitroeijing
voor eenen tyd te verhoeden. - Onge ukkig voorzeker, dat hier door zo vaak aan
verdenking en hoon van reine Godsvrugt voedsel gegeven worde.
Van alle de soorten der Valschheid is die de algemeenste, welke geboren word
uit een vuil bejag van eigen belang. - Deeze verraadt niet alleen een kwaaden toeleg,
maar ook een wezenlyk gebrek van verdiensten; t welk iemand onwaardig maakt
dat geene door regte wegen en middelen te bezitten, wat hy dus verkeerdelyk
bejaagt. - Alle Valschheid vooronderstelt in deszelfs bezitter de g äartheid van een
volslaagen Misantroop.
Vriendelykheid en minzaame bejegening moeten ons nimmer te ras vervoeren,
of inbrenk maaken op onze zorgelyke omzigtigheid in het verkeer met anderen. Let tog vooral op de gevolgen, - op de minste wisseling van gevallen, - op het gedrag
van hem, met wien gy te doen hebt; - op zyne byzondere belangens, voor zo veel
gy die kunt naspooren; - in één woord, op alles, wat door hem, of ten zynen opzigte,
in de Waereld geschied; - en laat den tyd toe een pleit te wyzigen, waarin geen van
uw beide voegzaam uitspraak doen kan. - Nooit loopt men meer gevaar van de
verrassingen der Valschheid, dan onder den lonkenden tooi van Vriendschap.
'Er is zomtyds gelegenheid om weldra den Valschaart te ontmaskeren. - Vind gy
iemand, die in zyne gesprekken telkens ongemerkt zig zelven vleit, en u zyn eigen
karakter van den beminnelyksten kant laat zien; die zig van anderen, dog evenwel
met zyne tong, doet afmaalen, als deugdzaam, welmeenend, vriendelyk jegens
allen, van de geheele Waereld geacht en bemind, veel bekwaamer, verstandiger
en braaver dan anderen, in één woord, als een onnavolghaar Christen, en
weergaêloos burger; denk dan vry, dat deeze Man voor u en anderen gevaarlyk is.
- Bezit hy waarlyk een grein goede herssenen, hy zal meestal een Valschaart zyn
van de eerste grootte. - Zo niet, dan is hy zulk een Zotskap, dat hy het verkeer van
braave lieden geheel niet waardig zy.
Hevigen twist met Valschaarts te hebben, is allerhachlykst. - Ze zyn meerendeels
verraaders. - Hunne ziel is voor de stemme van edelen moed en onverschrokkene
dapperheid zo doof, als voor eenige andere mannelyke gevoelens en
gewaarwordingen. - Lafhartigheid noopt hen, derhalven, hunnen lang gloeijenden
wraaklust te boeten, op dat tydstip en aan dien kant, van welken zy geenen of
weinigen tegenstand verwagten. - Nooit openbaart zig de laagheid van hun hart
meer, dan, wanneer eene onverwagte ontdekking hunne heimelyke oogmerken en
aanvallen, het oogenblik hunner woede,
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te leur stelt. - doch ter enger nood ontsnapt men de lastige wargarens, ons door de
wrok gespannen!
Al vroeg moest deeze aarde den drukkenden last van valsche Cains draagen. De hoofdverraader Judas was zynen voorzaat zo verre in boosheid vooruit, als hy
eeuwen na hem zyn slangen-vergif uitzwadderde. - En wy alle hebben te denken,
dat de duivelskonstenaary van Cain en Judas in grootte, in verscheidenheid van
soorten, in algemeenheid van gebruik, in gevaarlykheden van toeleg, en in listige
vermomming, is toegenomen, naar gelange de wisselende tyd ons verder van 's
Waerelds oorsprong verwyderd heeft.
O......

De ongelukkige verhuizing.
Myn Vader hadt een ruime kostwinning; doch een talryk Huisgegin; en droeg zorge
om zyne Kinderen derwyze op te brengen, dat zy, met de kennis van een eerlyk
beroep, in staat mog en weezen om door de wereld te geraaken. Hy bestelde my,
naa in de gewoone Schoolen al het noodige geleerd, en een weinig van de geleerde
Taalen my eigen gemaakt te hebben, by een Koopman in een onzer groote
Koopsteden. Myne leerjaaren doorgestaan hebbende, begon ik myn eigene zaaken,
en slaagde daar in, schoon zulk een opgang niet maakende als zommigen myner
Tydgenooten dermaate, dat ik reden had om wel te vrede te zyn. Naarstigheid en
Spaarzaamheid, veréénigd, deeden myne middelen ongemerkt aanwassen: en zy
kreegen onverwagt eene aanzienlyke vermeerdering, door eene erfmaaking van
de zyde myner Vrouwe; dit deedt my besluiten, om, als 'er zich eene gunstige
gelegenheid aanboodt, van myn drukken handel af te zien, en stil te leeven: deeze
trof ik aan.
Altoos had ik my aangenaame denkbeelden gekoesterd van het Landleeven; en
deeze waren geenzins vreemd in iemand, die veertig Jaaren lang te midden van
een woelige Koopstad gewoond, zich aan zyn Winkel, Pakhuis en Comptoir
verbonden gehouden, en zelden, zeer zelden, meer dan een enkelen dag, om een
lugje te scheppen, buiten geweest was. Doch het Landleeven op een buiten, van
de Menschen afgescheiden, dagt my eene te groote verandering: het woonen in
een kleine lugtige Binnenstad, waar gelegenheid was om een Tuin of Zomerverblyf
buiten te hebben, kwam my voor een middelweg te weezen, en een Advertissement
in de Courant bepaalde myne keuze. In een der Steden, die in het plan myner
verkiezinge viel, kwam een Huis, met een grooten Tuin, te huur: en de prys, daar
voor gevraagd, was zoodanig,
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dat ze my, aan een zwaaren huur gewoon, uitlokte. Ik vertrok met myne Vrouw en
Dogters derwaards, en zette my neder.
Myne middelen waren toereikende, om een trein te houden, die my gelyk stelde
met de braafste en aanzienlykste Inwoonderen, en ik werd diensvolgens in de beste
gezelschappen toegelaaten: men scheen blyde met den nieuwen Inwoonder.
Maar, helaas! ik vind, te deezer plaatze, het verhoopte aardsch geluk niet. De
ondervinding heeft my overtuigd, dat een Binnenstad de plaats niet is voor de
zodanigen, die de vermaaken des Buitenleevens wenschen te genieten, en de rest
hunner dagen in rust te slyten. Ten einde men konne oordeelen over de
ongeschiktheid van zulk een wykplaatze, zal ik een berigt geeven van myn
wedervaaren, en van verscheide omstandigheden, die zulk eene Stad onbekwaam
maaken om iemand het verwagtte genoegen te schenken.
Nieuwsgierigheid was de dryfveer van de eerste bezoeken, by ons afgelegd,
schoon deeze bedekt ging met den mantel van welleevenheid. Onze Persoonen,
ons voorkomen, onze Characters, werden met alle nauwkeurigheid onderzogt; dan
opregtheid noch goedaartigheid hadden deel in dit onderzoek. De veelvuldige
aanmerkingen, op ons gemaakt, openden een ryke bron van gesprekken in de
eerste drie maanden; en ik heb gelegenheid gehad om zeer van naby te weeten te
komen, wat een en ander onzer Onderzoekeren van ons verspreidde: derzelver
opgave kan tot een voorbeeld dienen van andere gesprekken, over ons gehouden.
In den morgen, naa dat wy de eerste keer een vry talryk gezelschap gehad hadden,
ging de Vrouw van den B - *** uit, om zich te ontheffen van een last, welke haar den
geheelen nagt bezwaard hadt. Zy deedt verscheide visites, en overal bykans
woordlyk het volgende verslag.
‘Hebt gy onze Nieuwe Inwoonders gezien? Ik bid u, wat dunkt u van Mejuffrouw
T******? ô, Ik weet haare geheele geval, 't is waarlyk aardig. Ik weet wie zy was, eer
zy trouwde. Ik moet het u verhaalen. Haar Vader was een Koopman te A -, in de K
- straat; doch hy gong bankroet: hier op werd zyn Dogter van de Kostschool
afgenomen, en met den tyd, zo men zegt, Gezelschapsjuffer by Mevrouw -; doch
naastdenklyk Kindermeid. Ze zag 'er wel uit, en van de Schoolsche opvoeding
kleefde haar nog wat aan. De Heer T***** werd op haar verliefd, en trouwen was
het eind en slot. Dit is alles waar; gy moogt 'er op afgaan: want onze ANNA hoorde
het deezen morgen vroeg in de Kommeny. - Ik heb geen tyd meer; maar ik dagt het
u te moeten vertellen. Gy ziet daar uit hoe hoog zommige lieden het hoofd durven
opsteeken: maar gy zult ook wel willen gelooven met welk een oog ik hun nu aanzie.
- Ik zal onze andere Vriendinnen hier ook van verwittigen. Ik blyf uw Dienaresse.’
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De Jonge Juffrouw P*** ging met het zelfde oogmark uit, en zat nauwlyks by
Mejuffrouw L****, of zy begon op deezen trant. ‘Gy weet, wy waren gister avond by
de hier nieuwlings gekomene Heer en Mejuffrouw T*****. - Welk een avond! zy
verstaan zich niet beter op de kaart, dan of zy maar vyf of zes maalen, van al hun
leeven gespeeld hadden. Wat de Vader en Moeder aanbelangt, men kan niet veel
verwagten van Lieden, die ik veronderstel, dat al hun tyd besteed hebben met
winkelen en geldwinnen: maar ik bejammer de Jonge Jussrouwen. Zy zaten volstrekt
een half uur lang als stomme beelden: en daar op vroeg een haarer my, (de Hemel
helpe haar!) of ik zeker Boek, onlangs uitgekomen, geleezen had? - Wat dunkt u
van zulk eene vraag? - Eenigen zeggen dat de jongste 'er wei uitziet; in de daad,
zy schynt een goedaartig Meisje. Maar wat schoonheid aanbelangt! - ik kan alleen
zeggen, dat zy my niet gevalt. - Zeker zy zyn beide schoon genoeg; haare
weezenstrekken zyn geregeld; zommigen willen dat zy fraaije oogen hebben. Maar,
hemel! zo styf, zo zedig, en zo veel van de Stads houding, datze ondraaglyk zyn. In 't kort, ik verkies 'er niet alles van te zeggen. Ik val altoos schroomagtig in het
opmaaken van iemands Character; - maar ik heb iets gehoord.’ - Hier op ging zy,
Mejuffrouw L***** iets ingesluisterd hebbende, heenen, en na het huis van den
Apotheker, die ook voor Doctor speelt, en het haalde soortgelyk gesprek by diens
Vrouw; hy zat 'er by, en dronk met greetige ooren dit nieaws in, om het by zyne
Patrenten te kunnen na vertellen. Deeze kreegen het te stond, en praatten het weder
voort by allen die hun kwamen bezoeken, die, op hunne beurt, het aan hunne
huisgenooten mededeelden: op deeze wyze liep het in den tyd van vier en- twintig
uuren de geheele Stad door.
Wat my zelven betreft, in de eerste weeklyksche byeenkomst van den S-, twee
B -, den Apotheker, en drie Renteniers, raadpleegde men over myn Character. Naa
veelvuldige over en wederspraak kwam men tot het besluit, dat ik een Jan hen was,
dat ik een schraale keuken hieldt, en tevens, hoe strydig dit ook mogt weezen, dat
ik ver boven myn staat leefde; en my eene houding aanmaatigde, welke my in 't
geheel niet voegde. En men besloot my te blyven bezoeken, zo lang myn Wyn, dien
zy keurlyk vonden, duurde: doch my niet tot een lid van hun vast gezelschap aan
te neemen.
't Is waar, ik deed bezoeken, en werd bezogt; doch ik ben geen lief hebber van
overmaatig drinken, en de zwakheid myner gesteltenisse leert my omzigtig te weezen
in 't eeren. Hier door strookte ik zeer weinig met myne nieuwe Stadgenooten. Onder
hun was het houden van gezelschap, om een aangenaam vervrolykend, of ernstig,
gesprek te voeren, eene geheel onbekende zaak. Myne Zoons breng ik tot een
werkzaam leeven elders op, en zyn
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dus noit t'huis. Myne Dogters, die geleerd hebben hoogen prys op het beschaaven
van haar verstand en het vormen van haar hart, te stellen, geeven, noch ontvangen,
veel voldoening in 't gezelschap van de zodanigen, die alleen haar werk maaken
om van kleederen te praaten, en met kaartspeelen den tyd te dooden.
De nyd, de jalousy, en onbeschoftheid der geringere Lieden straalt niet minder
door, en is niet minder verveelend, dan die der aanzienlyke. Zenden wy, om iets te
koopen, wy moeten meer betaalen dan iemand anders; dewyl wy ryk, en daar eerst
gekomen zyn. Wandelen wy door de Stad; deuren en vensters gaan open, en staan
vol toekykers. De kleederen van myne Vrouw en Dog ters moeten de monstering
doorstaan. ‘My dunkt,’ zeide eene Vrouw, ‘JAN, dat myn beste katoene Japon, die
ik Zondags draag, en aanhadt, toen ik de bruid was, meer geld gekost heeft, dan
het cits, dat die jonge kleuter aan heeft.’ ‘Ja,’ Eoorde ik een ander zeggen. ‘Fraaije
veeren maaken schoone vogels: maar alle schyn is geen zyn. Duuren is een Stad.’
Als myne Meiden na een winkel gaan, maaken tongschraapsters met haar een
praatje, vraagen wat wy eeten? hoe veel dun bier in ons huis wordt gedronken? en
honderd dergelyke zotternyen. Niets gebeurt 'er in myn huis, of het wordt het
onderwerp des algemeenen gespreks. Indien 'er een oude Vriend, of een Neef, my
komt bezoeken, en eenige dagen by ons doorbrengt, spaart men geen moeite, om,
uit myne Dienstbooden, te weeten te komen, wie de Man is: als zy 'er niets van
zeggen, noch kunnen zeggen, weet de Jonge Juffrouw P*** terstond te verhaalen,
dat het, ten meesten genomen, een gering Koopman is; maar naastdenklyk een
Werkman in zyn Zondagspak. Is hy jong, en doet hy eene wandeling met myne
Dogters, zonder dat ik of myne Vrouw 'er by is, het gaat vast, dat hy met een van
haar zal trouwen; en men heeft de onbeschaamdheid om zyn naam, zyn ouderdom,
het huwelyksgoed van wederzyden, en den trouwdag, te bepaalen.
Praat ik wat luid met myn Vrouw, het een of t ander overleggende, waar omtrent
wy het niet terstond ééns zyn, 't geen tusschen de beste Egtgenooten voorvalt; dan
ontstaat 'er terstond een gerugt, dat myn Vrouw en ik slegt huis houden, en dat,
hoe zeer wy ook elkander schynen te beminnen voor de Menschen, het alleen voor
't oog van de wereld is. Ik kan geen Paard koopen of verkoopen, geen Dienstboode
wegzenden of een ander huuren, of men praat achter myn rug, en wraakt alles wat
ik doe: de veranderingen, in den Tuin, die ik noodig keurde, worden besprooken,
en voor blyken van myn slegten smaak uitgekreeten; t is geld in 't water; men noemt
het spilzugt; en, van een anderen kant, noemt men my een gierigaart: wanneer,
door de agtloosheid van myn Keukenmeid, in de Hondsdagen, een stuk vleesch
beslaat, roept men, dat ik, om de goedkoop, myn Volk stinkend vleesch geef; een
brok beschimmeld brood is genoeg om de kwaad-
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spreekenheid, welke hier gehuisvest schynt, te doen zeggen, dat wy ons brood
liever laaten beschimmelen, dan het aan een arm mensch geeven, dat van honger
zou sterven. Met één woord, geen muis kan, om zo te spreeken, in myn huis ritze
en, of men weet het, en ontleent 'er stoffe uit om te verpraaten.
Toen ik te deezer plaatze kwam woonen, dagt ik nimmer een Man van zo veel
belangs te weezen, dat ik eene algemeene opmerking verdiende. Te A - wist myn
naaste Buurman niet wat 'er in myn huis en keuken omging: doch het valt my niet
zwaar hier van reden te geeven. In een Binnenstad, van geen grooten omtrek, zyn
geene voorwerpen genoeg, om de lediggangers, van beide de sexen, bezigheid te
verschaffen. Zy vinden nauwlyks iets anders, dan het nagaan van, en spreeken,
over de huislyke zaaken en omstandigheden van anderen. De aankomst van een
nieuwen Inwoonder verschaft hun een allergevalligst onderhoud? 't geen langer
duurt en met meer verscheidenheids doormengd is, dan iemand zou wagten; of hy
moet het geluk treffen, dat een ander zich daar komt nederzetten, en nieuwe voorraad
oplevert. Met de oude Inwoonders hebben zy te lang verkeerd, om iets nieuws by
hun te vinden, en misschien heeft de lange verkeering zulk eene nauwe kennis en
verbintenis voortgebragt, dat de kwaadaartigheid daar voor wyke; maar
Vreemdelingen zyn, als 't ware, een wettige prooy; en de boosaartigheid van
bekrompe zielen schept gereed vermaak in het schandvlekken van hunne characters,
en in, door valsche gerugten en opgeraapten laster, die plans van geluk, welke zy
zich voorstelden, om ver te stooten.
Moede van zulk eene onbeschoftheid, en verdrietig over de boosaartigheid, welke
my omringde, heb ik beslooten deeze Binnenstad te verlaaten, en een Buiten, niet
verre van een vermaaklyk Dorp, gehuurd. En hoop te deezer plaatze dat geluk te
vinden, 't welk ik in myne eerste verhuizing te vergeefsch zogt. Hier digt by, outhoudt
zich een myner oude Kennissen, die dezelfde keuze als ik gedaan, en zyn bedryf
in de Stad verlaaten heeft, en alle rede vindt om met zyn Huisgenooten vergenoegd
te zyn. Van de Boeren des byliggenden Dorps beloof ik my een beter onthaal, dan
ik genooten heb by die Stedelingen, welke ik, zo ras myne omstandigheden zich
schikken, met veel genoegen zal verlaaten.

Geschiedkundige aanmerkingen over de oudheid der speelkaarten;
Getrokken uit de Notices historiques & critiques des deux manuscrits de la
Bibliotheque de M. le Duc de la Valiere: dont l'un a pour titre, le Roman d Artus,
Comte de Bretaigne, & l'autre, Le Roman de Pertenay, ou de Lusignan, par M.
L'Abbe RIVE.)
De Graaf de TRESSAN heeft beweerd, dat de Uitvinding der Speelkaarten aan de
Franschen moet toegeschreeven, en gebragt worden tot den tyd der Regeering van
CAREL DEN VI, Koning
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van dat Ryk, omtrent den Jaare 1390; dit is ook het gevoelen van veele andere
(*)
Schryvers . Zommigen hebben de vinding daar van mede in Frankryk geplaatst,
doch den tyd vroeger gesteld, en wel onder de Regeering van CAREL DEN V, omtrent
het Jaar 1376. MEERMAN bepaalt dezelve omtrent het Jaar 1367, doch spreekt geen
woord van het Land, waar zy zich eerst vertoonden. De Abt DE LONGUERUE wil, dat
ze, in de Veertiende Eeuwe, in Italie, en de Baron VAN HEINKEN, dat ze, op het einde
der Zeventiende Eeuwe, in Duitschland, zouden uitgevonden weezen. Dan de Abt
RIVE toont, dat ze, in den Jaare 1330, reeds in Spanje bestonden, en dus langen
tyd, eer men, by eenig ander Volk van Europa, des gewag vindt.
Naar luid van 't verhaal der Spaansche Schryveren, zyn zy in dat Ryk uitgevonden,
door NICOLAO PEPEN: en de naam van Naipes, van de Span aarden aan de
Speelkaarten gegeeven, is zamengesteld uit de beginletteren N, P, van de twee
naamen des Uitvinders. De Italiaanen, de Speelkaarten van de Spanjaarden
ontvangende, hebbeh ze bykans eveneens, en met een kleine verandering, Naibi
genoemd. Dit woord heeft men vervolgens tot een Latynsch woord gemaakt; en
men vindt het in een Latynsche Leevensheschryving van St. BERNARD de Sienne.
Veele Schryvers hebben zich verbeeld, dat het woord, Naibe, een Hoorn betekende,
om Dobbelsteenen door te smakken: doch het tegendeel hier van is getoond door
BULLET.
De Abt RIVE laat het niet alleen op dit algemeen getuigenis der Span aarden
berusten; maar by bewyst, dat ze eerst by dit Volk in gebruik geweest zyn, om dat
zy het eerste stuk, 't welk daar van spreekt, opleveren, dat vroeger is dan eenig
ander. De Speelkaarten, naamlyk, worden verbooden in de Regelen van de Orde
de la Bande in Spanje, omtrent het Jaar 1332, door ALPHONSUS DEN XI, Koning van
Castilie, opgerigt. Deeze regelen worden gevonden in de Brieven van D. ANTOINE
DE GUEVARE, Bisschop van Mondonedo.
Veelligt zal men tegen deezen Spaanschen oorsprong der Speelkaarten inbrengen,
(†)
dat men Lelien op de Figuuren der Kaarten, van meest alle Volken in Europa, vindt .
Hier op antwoordt de Abt RIVE, dat de Kroon van den Heiligen Koning FERDINAND
ook met Lelien bezet was, en men dit cieraad gebruikt

(*)
(†)

Onze Leezers kunnen het vinden in onze Vaderlandsche Letteroefeningen, VI. Deel, II. Stuk,
bl. 93.
[Wy voegen hier nevens, dat de Spanjaarden ook eenigzins andere Figuuren op hunne
Kaarten hebben. Voor de Harten, die men wil dat de Kerklyken aanduiden, ziet men, op de
Spaansche Kaarten, Bekers. Voor de einden van Pieken of Lansen, welke onze onkunde van
de oorspronglyke betekenis of de slegtheid van derzelver Afbeelding, Schoppen noemt, en
den Adel, of het ten Krygtrekkend deel des Volks afbeeldt, hebben de Spanjaarden de
Zwaarden, zeker van dezelsde beduidenis. En, in stede van het Klaverblad, 't geen zeker op
den Boerensland of de Landlieden slaat, hebben zy een Knots. De Ruiten, die Bungers, Koopen Handwerkslieden verbeelden, vortoonen zich op de Spaansche even als op de Fransche
Speelkaarten.]
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hebbe by de Kroonen van verscheide Koningen van Castilie. - Anderen zullen,
misschien, eene tegenwerping daar op gronden, dat de Heilige LODEWYK in zyn
Bevelschrift van den Jaare 1354 het speelen met Kaarten verbooden hebbe; doch
in dit verbod word alleen gewag gemaakt van Dobbelsteenen, Dammen en Schaaken.

Vrugtlooze bestraffing.
‘Foei Jantje! 'k zal 't uw Vader zeggen!
Zult gy uw lieve Zusje slaan?
Gy moet dien stok daar laaten leggen,
En stil in 't hoekje zitten gaan!’
Dus hoorde ik Grietje onlangs haar kleinen Jan bekyven.
Nu, dagt ik, zal de knaap voorzeker zitten blyven,
En doen het geen zyn Moeder zeit.
Hy lei den stok ook werklyk neder.
Dan 't scheen niet uit gehoorzaamheid;
Want eerlang riep zyn zusje weder,
‘ô, Moeder! kyk!... Maar Jantje knypt!’
‘'t Is of die schurk zyn harsens slypt
Om my den gantschen dag te plaagen.
Ik zal 't waaragtig, stoute guit,
Zo aanstonds aan uw Vader klaagen!’
Voer toen zyn Moeder driftig uit.
Zy deed vervolgens weer haar huiselyke zaaken.
En 't duurde niet zeer lang,
Of Jantje wist gebruik te maaken
Van haar afweezenheid, en ging zyn ouden gang.
Het kind, verdrietig door zyn kwellen,
Sprak, schreiende en verstoord,
‘Foei, Jantje! hebt gy niet gehoord
Dat Moeder 't Vader zal vertellen?’
‘Ja, ja,’ was 't antwoord, 'malle meid!
‘Hoe vaak heeft Moeder dat gezeid!
Maar 'k denk dat Vader niet veel acht geeft op dat klaagen;
Of dat het Moeder weer vergeet.
Want immers kreeg ik nooit geen slaagen,
Om 't geen ik, als hy uit was, deed.’
W.H.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Onderzoek, in hoe verre de gedagten des doods dienen kunnen,
om iemand tot waare deugdsbetragting en Godzaligheid op te
leiden.
‘OP dat [Christus] - verlossen zoude alle de geene, die met vreeze des
doods, door al hun leeven, der dienstbaarheid onderworpen waren.’
PAULUS,

Hebr. 2. 15.

Gedenkt te sterven. - Men moet bedagt weezen op het Einde; deeze lessen, door
wysheid uitgedagt, werden menigmaalen gebezigd en aangedrongen, om de
menschen aan hunne waare belangen te doen denken. Dan de beste raadgeevingen
der wysheid zelve, slegts met eenige weinige woorden gegeeven en in treffende
Spreuken voorgesteld, missen (althans by den grootsten hoop) den gewenschten
invloed, wanneer zy niet verder uitgebreid, nog met eenige voorbeelden opgehelderd,
en op zommige gevallen toegepast worden. 't Is, om die reden, dat men ook getragt
heeft de bovengenoemde Gezegden op zulk eene sterke wyze aan te dringen, dat
ze aan het voorgestelde oogmerk beantwoordden, en de zigtbaarste uitwerkselen
te weeg bragten.
De bedienaars van het Euangelie, persoonen welke inzonderheid geroepen zyn,
om de Zedelyke verbetering hunner medemenschen te behartigen, en derzelver
geluk in dit en in een volgend leeven te helpen bevorderen, bedienen zich vaak van
deeze lessen, wanneer zy met dat verheeven oogmerk den leerstoel beklimmen;
om hunne Toehoorders te bereiden tot een gelukkig leeven na dit leeven. Wie weet
niet, hoe welspreekende tongen, die been en merg doorsnyden, op eene zeer
ontzaggelyke wyze, den uitgang van eenen Zondaar weeten af te beelden, welke,
in dagen van gezondheid, den Gods-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

146
dienst met voeten tradt, en de middelen der Genade in den wind sloeg, noodzaaklyk
om deel te krygen aan de gunst van den Opperheer, en eens met gerustheid in de
tegenwoordigheid van den Regter van Hemel en aarde te kunnen verschynen? Hoe vreeslyk schetsen veele den oever der Eeuwigheid ten aanziene van die geene,
welke zich zelve niet beveiligd hebben tegen de yslyke en altoosduurende gevolgen
der zonden! Zy doen den onbedagtzaamen sterveling, die in de uure des doods
geenen grond heeft, om op de vriendschap van den Hemel te hoopen, met die zelfde
wanhoopende uitdrukkingen spreeken, welke in de daad zomwylen in die benauwde
oogenblikken plaats hebben, den boezem van veele ongelukkige van een ryten,
hunne verzwakte zielsvermogens folteren, en de vertooning hunner lichaamlyke
ongemakken des te vreeslyker maaken. - 't Oogmerk van dit alles is, om de
menschen te beweegen, dat zy zich behoorlyk voor de eeuwigheid bereiden, ten
einde van deeze schriklyke vertwyfeling, by hunnen uitgang, te mogen bewaard
blyven.
Men kan niet logenen, dat zodanige vreeslyke voorstellingen zomtyds eenig nut
gehad, en weinige onbedagtzaame en verharde zondaars getroffen hebben, wanneer
men meende, dat zagtere beweegredenen niet helpen konden. Dan of deeze
ontzaggelyke herinneringen, van zulk eenen akeligen uitgang, niet de allergrootste
aanleiding geeven tot het vormen van denkbeelden over den Euangelischen
Godsdienst, welke tegen deszelfs aart en natuurlyk regt aanloopen, en den
boetvaardigen te rugge houden, van die edele en verheevene gehoorzaamheid,
hoedanig eene wy, die door Gods Zoon verlicht zyn, weeten, dat onze goedertieren
Vader in Christus afeischt, is een ander stuk, waaromtrent ik nu eenige bedenkingen
zal mededeelen.
Alle verstandige voortplanters en beschermers van 's Heilands uitmuntende leer
zullen moeten toestaan, dat eene slaafsche eerbied voor God, en eene gedwongene
gehoorzaamheid aan de voorschriften van zynen heiligen Godsdienst, niet die
eerbied en gehoorzaamheid zyn, tot welke wy verpligt worden. Dit slaafsch ontzag
en deeze gedwongene onderwerping hebben intusschen het meeste plaats, en
worden veelligt daar uit alleenlyk gebo-
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ren, wanneer men zich den Opperheer verbeeldt als iemand, die ons willekeurige
dingen voorschryft, en van ons eenige voorwaarden, ter verkryginge van ons
bestendig geluk, eischt, waar van onze redelyke natuur eenen afkeer heeft; al is
het dat de volbrenging deezer voorwaarden binnen den kring van eenen korten tyd
bepaald zy. - zulk eene gedwongen eerbied, zulk eene gehoorzaamheid verschillen
derhalven hemelsbreedte van die zuivere en gewillige onderwerping aan alles, dat
het Euangelie van onzen Zaligmaaker ons op eene niet harde wyze oplegt; waardoor men met zagte koorden van Gods eeuwige liefde - en de duidelyke
beseffen van onze waare belangen, getrokken wordt; - waardoor men het
Oppermagtig Weezen niet als een ontzaglyk en gevreesd Heer, maar als onzen
Vader en Weldoender hulde bewyst; en waar toe alle koomen moeten, die
beantwoorden zullen aan hunne verhevene roeping; en eenen aanmerkelyken
voortgang op de wegen der ongeveinsde Godsdienstigheid maaken. - Nu is het
zeker en met de menschelyke natuur allerovereenkomstig, dat de eerste weg, langs
welken men tot stil staan op het pad der zonden gebragt en vervolgens oplettend
gemaakt wordt op zyn eeuwig heil, eenen indruk agterlaat, die niet gemakkelyk
wordt uitgewischt; en onze zielsgesteltenisse leidt en bepaalt, om over de
moeijelykheid of gemakkelykheid van den Godsdienst te oordeelen; al is het zelfs,
dat men naderhand gelegenheid ontfangt, denzelven in een ander licht te
beschouwen, en, ten aanziene der waare Godzaligheid, met zyne gedagten op
beweegredenen van eenen zagteren aart eenigen tyd gevestigd blyft. - ‘De aarde
pot behoudt zeer lang den reuk, waarmede hy nieuw zynde eens doortrokken is
geweest.’ 't Is in de daad even zo met die luiden gelegen, welke, door zodanige
vreeslyke voorstellen van den dood, en den pynlyksten angst, dat zy, by den uitgang
hunnes leevens, anders aan zulke vertwyfelde uitboezemingen van wanhoopende
zondaars zouden overgegeeven worden, tot ernstige gedagten gebragt zyn. - Zeer
veele, die op deeze wyze te regt gebragt heeten, vormen zich de akeligste gedagten
wegens den wandel eenes Christens. Onschuldige dingen worden by hen als grove
misslagen geduid. Zy berooven zich zomwylen
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van de geoorloofde genoegens des leevens, welke de Godsdienst niet verbiedt. Zy
merken God niet aan als een Vader, die, met zyne redelyke en door zynen Zoon
verloste schepzelen, te werk gaat als met zyne kinderen; maar zy beschouwen Hem
in het ligt van eenen stroeven Heer, die den mensch, naar zyn goeddunken, dikwils
verbiedt, 't geen zyne natuur met het hoogste regt eischen mag. Die zelfde denkwyze
tragten zy anderen aanneemelyk te maaken, en hen daar aan te gewennen; terwyl
de ondervinding, de beklaaglyke ondervinding, leeraart, dat verscheidene, op zulk
eene zwaarmoedige wyze aangesproken, eerder te rugge loopen, dan overgehaald
worden, om het zagte juk van Christus te draagen.
'k Zou veele braave Beschermers en Uitdeelers van de heilgoederen des
Euangeliums te kort doen, wanneer ik hun het regt en de eer niet gave, dat zy wel
degelyk hun werk maaken om zielen op te beuren, getroffen door de uitzigten van
den naderenden dood, welke zo vreeslyk is voor hun, die denzelven onbereid te
gemoet gaan. 't Moet niet in twyfel getrokken worden, dat zy den geenen, die in den
naam van Christus gelooft, en tot de ingewanden van 's Hoogstens barmhertigheid
den toevlugt genomen hebben, zeer klaar zoeken onder het oog te brengen, dat 'er
voor hun geene verdoemenis meer te vinden is, nog dat zy nodig hebben eenigzints
aan Gods liefde te henwaarts te twyfelen. Den zulken laaten zy niet na te herinneren,
dat ze, nu voortaan hun zaligmaakend geloof door eene Euangelische
gehoorzaamheid toonende, den Opperheer als hunnen barmhertigen Vader
aanbidden en beminnen moeten. Maar behoeve ik het nog te zeggen, dat die
onderscheidings geest, hoe zeer aan zodanige bedienaars van het Euangelie
medegedeeld, in eene allerkleinste maate by die geene gevonden worden, welke
te voren zo verstandeloos waren, dat zy hunne bestendige genoegens, - hunne
waare belangen in den wind sloegen; - en die nu, door de wanhoopende taal van
eenen stervenden zondaar, of door de vooruitzigten, dat zy gevaar loopen om eenen
benauwden dood te ondergaan, tot verbetering hunner gedraagingen gekoomen
zyn? - Geeft de daaglyksche ervarenis niet verscheiden' bewyzen van het gebrek
deezes onderscheidings
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geests aan de hand? Hoe veele droefgeestige zielen, van welke men niet anders
denken kan, of zy hebben hunne voeten gezet op den weg des leevens, maaken
de grootste zwaarigheden over hunnen toekoomenden toestand! Hoe brengen zy
verscheidene bekommernissen, en de twyfelagtigste voorstellen, daaromtrent voor
den dag; en zetten de schranderheid van verscheidene braave zielsbestuurders,
zelfs tot verveelens toe, op de proef, om hunne ongegronde twyfelingen uit den weg
te ruimen! - Hunne denkbeelden over den Godsdienst hebben, door den eersten
weg, langs welken zy veranderd zyn, zulk eenen plooy gezet, dat ze noch vatbaar
schynen voor die verstandige onderscheidingen, noch in staat zyn om de kenmerken
hunner wedergeboorte met oplettenheid gade te slaan.
Het gebeurt, ik beken het, dat iemands lichaamlyk gestel in dit geval ten grooten
hinderpaale verstrekt. 't Valt zomwylen voor, dat de zwaarbloedige, schoon zynen
God en zyn geweeten getrouw blyvende, nogthans zich nauwlyks onder die geene
durft tellen, in welken de beginzelen van waare bekeering aanvanglyk plaats hebben;
en vaak ontrust worden, door de uitzigten eener aanstaande eeuwigheid, die hem
anders opbeuren en vertroosten moest. Ik beken, zeg ik, dat dit gebeure; maar 'k
geloove zo min, dat dit altoos plaats hebbe, als die geene doen zullen, welke in dit
Vertoog van my eenigzints verschillen. En daar dan die verkeerde twyfelingen,
omtrent Gods ontferming en de bereidwilligheid van den Zaligmaaker, in de
vergiffenis der zonden, plaats hebben by menschen, die, volgens de uitspraaken
van het vertroostend Euangelie, juist de voorwerpen zyn, om de beloften van genade
en ontferming zich toe te eigenen; kan ik de reden daar van nergens anders vinden,
dan in het verkeerd begrip, dat de zulke zich van de dingen vormen; terwyl dit
verkeerd begrip wederom zynen oorsprong heeft uit den killen schrik voor den dood,
en deszelfs gevolgen, die de oorzaak was, dat iemand zyne onsterfelyke belangen
begon ter harten te neemen. De gedagten over God en Godzaligheid zo bepaald
zynde, en de zielsgesteltenisse zulk eenen indruk ontvangen hebbende, kan hier
in niet dan met de grootste moeite, en dikwils nooit, eenige verandering gemaakt
worden.
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Dit gevaar zou men grootlyks kunnen ontgaan, en die zwaarigheden vry wat uit den
weg ruimen, byaldien men zeer zelden den zoon des donders liet hooren, en zelfs
ver afgedwaalde van hunne dwaasheden zogt af te brengen, door hen de
beminnenswaardigheid van den Godsdienst, en de bestendige genoegens, welke
zy verschaft, op eene zeer leevendige en hartroerende wyze te schetsen. - Wanneer
men hun zeer treffend de liefde Gods en onzes Zaligmaakers vertoonde; - wanneer
men te verstaan gaf, wat 'er van hunnen kant gedaan was, om het verlooren
Menschdom te behouden, wanneer men den zondaaren hunne verpligtingen, om
aan deeze liefdediensten en genadegiften te beantwoorden, en dezelve met
dankbaarheid te erkennen, onder het oog bragt; en bewees, dat zulks niet beter
geschieden kunne, dan door eene vroegtydige en opregte bekeering: alle
beweegredenen, die den ervaren Leeraars van ongeveinsde Godzaligheid en
Euangelische deugd genoeg bekend zyn.
De Godsdienst, in zulk een licht vertoond, en doorgaands afgezonderd van die
drangmiddelen, welke voor onze menschelyke natuur zo veel akeligs hebben, zou
van minder zwaarmoedige zielen worden aangebeden. Men zou eene gewillige en
verstandige gehoorzaamheid algemeen aangekweekt zien. Men zou de betrekking,
in welke God tot ons staat, en wy, door onze geestelyke verlossing, tot onzen
Hemelschen Vader gekoomen zyn, in het duidelykste licht aanschouwen. Men zou
veele vorderingen op de wegen des verstands maaken; terwyl zy, wier ziel en
gemoedsbeweegingen door de gedagten des doods telkens ontrust worden, het op
(*)
die wegen niet zeer verre brengen kunnen

(*)

Het verdient onze opmerking, dat wy, uit ons zelve, zeer zelden door de gedagten des doods
verontrust worden. Dit is niet alleen toe te schryven, aan de verwyderingen van gedagten,
door welke wy, uit hoofde van menigvuldige bezigheden, worden weggesleept, en van die
zaak afgetrokken. Men mag zulks aanmerken als eene byzondere voorzorg der Goddelyke
wysheid, die de menschelyke natuur zodanig geschaapen heeft, dat wy zelden, en niet zeer
lange, onze aandagt op den dood hepaa en kunnen, ten zy wy ons zelve eenig geweld willen
aandoen. - Heeft men, by voorbeeld, ooit betere gelegenheid, om zich in allen ernst den dood
te vertegenwoordigen, dan wanneer men aan ennen afgestorvenen Vriend, of Bekenden, de
laatste eer bewyst, - wanneer men den staatigen en droevigen trein volgt, en niets dan zwart
en somberheid gewaar wordt? Ondertusschen bespeurt men in het algemeen by die geene,
welke deezen laatsten pligt bewyzen, weinige verslagenheid, weinige ingespannenheid over
dat lot, 't geen den menschen, zonder onderscheid, zeker moet overkoomen; ten zy dan dat
nadere bloedverwantschap of byzonder tedere vriendschap ons in eene nauwe betrekking
deeden staan tot hem, wiens koude overblyfzels wy der aarde beveelen. 't Is waar, men zou
kunnen aanmerken, dat men dit hebbe toe te schryven aan eene verregaande zorgeloosheid
omtrent de eeuwige belangen. Zo moge daar over de zwaarbloedige, die de dingen te verre
trekt, oordeelen; maar ik durve zulk een ongunstig en liefdeloos vonnis niet stryken. Integendeel
houde ik my verzekerd, dat die verwydering van de gedagten des doods, zelfs by zodanig
eene gelegenheid, en uit eene natuurlyke gesteldheid geboren, ook by waare Godvrugtige
zielen plaats hebbe, die alle gelegenheden, ter hunner leering en verbetering dienende,
anders zorgvuldig aangrypen.
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Myne gemaakte bedenkingen wederspreeken niet, dat men, op eene verstandige
wyze, gebruik kan maaken van de bovengenoemde lessen der Wysheid: Men moet
bedagt weezen op het Einde, en zynen dood indagtig zyn. Neen; zy mogen veeleer
daar aan ondergeschikt en dienstbaar geoordeeld worden. Dit verstandig gebruik
zou de verkondigers der Euangelieleere verbinden, om den menschen voor oogen
te houden, dat alle daaden, die wy verrigten, gevolgen hebben, welke goed of kwaad
zyn overeenkomstig den aart der verrigtingen. - Dat men derhalven, by de
aanvaarding van elk zedelyk werk, wel bedenken moet, of het van genoegens en
waaragtig geluk; - dan van naberouw en onheil, staat gevolgd te worden. - Dat elk
redelyk schepzel, die het verstand, welk God hem geschonken heeft, niet
verwaarloost, dit onderscheid kan leeren kennen. - Dat de Godsdienst van ons
geene daaden afeischt, of zy hebben zodanige gezegende uitwerkzelen. Dat men
derhalven, in alle onze gedraagingen, met diens onfeilbaare uitspraaken behoort
te raadpleegen. - En eindelyk, dat, daar we nu die onwaardeerbaare gevolgen, die
de waare bekeering, de reine Godsvrugt verschaffen, niet altoos even klaar
bemerken, en door het logge vleesch
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nu en dan verhinderd worden derzelver genoegen on vervalscht te smaaken; dat,
zeg ik, die zelfde Dood, wiens leevendige vertegenwoordiging ons hart beklemt, en
onze gedagten verbaast, de weg tot een ander leeven is, in 't welk die zelfde
gevolgen op den duur zullen stand grypen, en onze zielen met zuivere en edele
vermaaken vervullen. - De kwaade verrigtingen der menschen, aan de andere zyde,
de allerelendigste, en wel gevolgen hebbende, die van denzelfden duur zyn; - moest
men hun, zo beweeglyk als gezond verstand en hartroerende welspreekendheid
toelaaten, tragten te doen opmerken, dat zy zich daar tegen, hoe eer hoe liever,
behoorden te wapenen; en in zo verre den Dood indagtig weezen, als die ons de
gelegenheid beneemt, om de onheilen, uit onze wanbedryven gesproten, af te
weeren; wanneer we daar van, door eene regtgeaarte bekeering, geen werks
gemaakt hebben by ons leeven. - Het aanwyzen van dit alles kon, naar de
vatbaarheid der menschen, meerder of minder eenvoudig geschieden; en het zou
met de bovengenoemde beweegredenen, die ons den Godsdienst in een zeer
beminnelyk licht deeden te voorschyn koomen, in een nauw verband staan. - De
redelykheid en beminnenswaardigheid van den Godsdienst moet ons aanstonds in
het oog straalen; zo dra men gewaar wordt, dat dezelve ons in zyne gevolgen niet
anders dan voordeelen schenkt. En de liefde van God en Christus moeten, zonder
dat 'er eenige dubbingen overig blyven, allerklaarst blyken; wanneer ons beweezen
wordt, wat van hunnen kant gedaan is, om ons op die gevolgen en voordeelen als
met den vinger te wyzen.
Misschien zal men vraagen: ‘zullen menschen van het slegtste slag wel bewogen
kunnen worden, door drangmiddelen van dat soort, en in zulk een licht voorgesteld?’
- Wy hebben boven, ten aanzien van soortgelyke lieden, het nut van sterker,
vreeslyker en hartroerender aanspraaken toegestaan. Men maake daar van alleenlyk
met de uiterste omzigtigheid gebruik. En houde voorts in gedagten, dat 'er, by
aanhoudenheid, de proef van moet genomen worden, zal men op goede gronden
overtuigd zyn, wat die edele en verhevene drangredenen tot een Gódsdienstig
leeven, zelf
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by zeer afgedwaalde Zondaars, mogen uitwerken. - 't Is ten laatste billyk (en wy
kunnen het zeer wel verantwoorden) den wasdom van zodanig gestrooid zaad aan
den Zegen des Hemels over te geeven.

Verhaal van de geneezing van een buitengewoonen stuip-hoest,
door 't gebruik van de flores zinci.
Door Dr. Charles Leith.
(Medic. and. Philos. Comment. Vol. VI. p. III.)
Op den 25 July, 1779, kwam een arme Vrouw, met haar Dogter, omtrent 14 Jaaren
oud, by my; dit meisje was aangetast door den heevigsten Stuip-hoest, die ik ooit
gezien of van gehoord hebbe. De hoest taste haar, by aanvallen, aan, met onzekere
tusschenpoozingen van een half uur, twee en somtyds drie uuren, en duurde
gemeenlyk, in een aanhoudenden hoest, van vyf tot vyftien of twintig minuten voort.
Als ze inademde, geschiedde zulks met dat soort van hol geluid, 't geen gemeen is
in den Kink-hoest, dog sterker en langer; ook was de inademing veel moeijelyker,
dan ik ooit in een persoon, de Kink-hoest hebbende, waargenomen had. Zo schielyk
als de aanval over was, scheen ze volkomen wel te zyn, even of haar niets scheelde;
ze kon dan spreeken, zingen en gaan, zonder eenig gevaar van weder een aanval
te verhaasten. Deeze hoest was haar, omtrent drie of vier dagen, voor dat ik ze zag,
aangevallen, en had, in dien tyd, zeldzaam langer dan drie uuren opgehouden. Ze
kreeg een aanval van hoesten, terwyl ze naar my wagtte, die een geheel quartier
uurs duurde; 't holle geluid 'er van werd 't geheel huis door gehoord, en ontstelde 't
geheele huisgezin, dewyl men, in eenigen tyd, niet kon ontdekken, wat naar geluid
dit was, hebbende byna in 't geheel geen gelykenis naar dat van een mensch. Ze
kreeg een tweede aanval, terwyl ze met my sprak, die omtrent vyf minuten duurde.
Haar moeder stond 'er op, dat 't de Kink hoest niet konde zyn, waarmede 't my
toescheen over een te komen; dewylze dit ongemak, eenige Jaaren geleeden, door-
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gestaan had. 't Is een gemeen gevoelen, dat deeze ziekte, even als de Kinderziekte
en de Maselen, nooit denzelfden persoon tweemaalen aantast. Laat 't hier mede
weezen zo 't wil, 't bleek duidelyk een Stuip-hoest te zyn; dus een geschikte
gelegenheid om de werking van de Flores Zinci, onlangs door Dr. PERCIVAL
aangeprezen, te beproeven: ik nam daarom voor, haar die voor te schryven. Dewyl
de meid van een bloedryk gestel was, en haar oogen eenigzins ontstoken waren
van 't geweld van 't hoesten, oordeelde ik 't voorzigtig, haar een aderlaating op den
arm, en een spaansche vlieg in den nek, aan te raaden. Op den zelfden tyd gaf ik
haar 30 pillen in ieder derzelver was een grein Flores Zinci, waarvan ze aanstonds,
ten vier uuren in den nademiddag, een innam. Ik verzochte haar een tweede te
neemen, tegen dat ze slaapen ging, en vervolgens alle zes uuren één. Den 27sten
kwam de moeder, op myn verzoek, wederom, om my kennisse te geeven van de
uitwerking der voorgeschrevene hulpmiddelen. De spaansche vlieg was 's avonds
den 25sten aangelegd, en 's morgens den 26sten was de aderlaating gedaan. Ze
nam de pillen, zo als bepaald was: ze had maar een klein aanval van hoesten, naa
't neemen van de eerste pil, en dat was in 't te rug keeren van my naar huis. Ik
verzocht haar nog om 2 op 3 dagen aan te houden met 't gebruik van de pillen. Op
den 30sten kwam ze met haar moeder weder by my; ze had alle dagen 4 pillen
genomen, en had geen aanval van hoesten weder gehad, buiten die kleine boven
gemeld, op den 25sten, in 't naar huis gaan. Deeze geneezing kan niet toegeschreven
worden aan de spaansche vlieg of aderlaating, dewyl de hoest reeds opgehouden
had, vóór dat één van deezen in 't werk gesteld was. Hier uit zoude ik opmaaken,
dat dit zal bevonden worden een souverein geneesmiddel in den Kink-hoest, wanneer
't tydig genoeg gegeeven wordt, dat is, terwyl' ongemak nog alleen stuipig (convulsif)
is; voor dat 'er zich een zinking van vogten, door de herhaalde aanvallen, gezet
heeft op de lugtpyp. Wanneer dit 't geval is, is 't klaar dat 'er andere middelen tot
geneezing vercischt worden, behalven 't gebruik van de antispasmodica.
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Natuurkundig vraagstuk met betrekking tot de gezondheid.
(Journal de Paris.)
Het lydt geen twyfel in 't minste dat het gevaarlyk is in eene vuile en bedorve lugt
te leeven: al de wereld is des overtuigd. De middelen om verscheide besmettende
lugtsgesteldheden te verdryven zyn desgelyks bekend, en de ondervinding heeft
getoond dat deeze van kragt waren: doch het stuk waaromtrent men nog geene
opheldering heeft, en het voorwerp is van onze Vraage, is, hoe iemand, in een
kamer gezeten, kan weeten wanneer de Lugt in die kamer besmet is, en tot welk
eene maate? De ervaarenis leeraart, hoe het bykans nimmer de bewoonders dier
plaatse zyn, die de eersten den staat der lugt, welke zy inademen, ontdekken; meest
altoos worden zy des onderrigt door lieden, die van buiten inkomen. Zouden de
veelvuldige Proefneemingen, heden ten dage, op de Lugt genomen, met de
byzondere naspeuringen, ons niet in staat kunnen stellen om eenig middel uit te
vinden, 't welk ons, met een enkelen opslag van het oog, even gereed als men op
den Thermometer ziet, de meerdere of mindere maate van gezondheid der Lugt op
eenige plaats, welke ook, aanwees?
Geleerden en anderen, die een stilzittend leeven leiden, ten opzigte van dit
gewigtig stuk licht te geeven, zou het Menschdom den grootsten dienst doen. Deeze
onkunde is voorzeker oorzaak van veele rampen. Hoe veel vroegtydige ouderdom!
hoe veele ziekten, welker oorsprong men niet weet, en doorgaans doodlyk zyn,
spruiten alleen hier uit voort!
Men vraagt, derhalven, of 'er een Thermometer zou kunnen vervaardigd worden,
die de veranderingen van de Gezondheid der Lugt, in een Kamer, in een
Schouwburg, in een Hospitaal, enz. aanwees; want het nut deezer ontdekking zou
zich tot zeer veel plaatzen uitstrekken. Een Vraagstuk, van dat aanbelang, geeft
ons grond om te hoopen, dat de Geleerden, die zich bevlytigen om de
verdrietlykheden deezes leevens, zo veel mogelyk, te verminderen, en de genoegens
te vergrooten, ons wel te hulpe zullen willen komen, en hunne gedagten hier over
mededeelen.
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Vertoog over het brood der verschillende volken.
(Getrokken uit het Journaal van Duisburg.)
Men noemt Brood een hard voedzel, gewoonlyk zaamengesteld uit meel, van
gekneed, gegist, en in den oven gebakken graan. Het is waarschynelyk, dat de
eerste Menschen, de meelagtige graanen gegeeten hebben, zonder toebereiding,
in dien staat, als de natuur ze opleevert; doch dat zy, dezelve te moeijelyk om te
verteeren, en min geschikt tot voedzel in hun natuurlyken staat gevonden hebbende,
ze voorts in water geweekt, gekneusd, gebakken, en vervolgens in een
half-vloeibaare gedaante genuttigd hebben, dat zy daarnaa verscheide soorten van
koekjes maakten, en, eindelyk, by trappen, gekomen zyn tot de bereiding van het
snaaklyk en gezond Brood, 't geen, zonder tegenspraak, de nuttigste der kunsten
is.
Men kan over de beginzelen der kunsten oordeelen, uit het geen zich opdoet by
die Volken, wier geringe kundigheden nader by de oorsprongelyke onkunde komen,
de zodanigen, die Wilden zyn, en anderen min beschaafd dan wy, waarvan de
eerste het meel gedroogd, of eenvoudig geweekt, eeten, en de anderen het in de
gedaante van koekjes bakken, zonder gist. Don ULLOA trof, op zyne Reizen, zekere
Indiaanen van Zuilo aan, die het Turksche Koorn, hun gewoon voedzel, deeden
roosten, dat zy vervolgens dit zoort van meel stampten en nuttigden, zonder eenige
andere toebereiding. Zy droegen van het zelve een voorraad op hunne reizen by
zich; neemende, van tyd tot tyd, een lepel vol, als de honger hun noodzaakte. BOSSU
verhaalt dezelfde zaak van de Acancas, een oorlogzuchtig Volk van America,
wanneer zy ter heirvaart optrekken. De Chineezen zyn ook gewoon eene rystpap,
in water gekookt, in stede van Brood, te gebruiken.
De gewoonte, om koekjes van meel zonder gist te bakken, is zeer oud; want
ABRAHAM zette de zodanigen aan de Engelen voor. De Oosterlingen gaven hun
Brood de gedaante van dunne koekjes, voornaamlyk de Arme-
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niers, die, naar het verhaal van TAVERNIER, die koekjes zo dun maakten als een blad
papier, en, op een yzeren plaat, ter breedte van een en een half voet breed, deeden
bakken. De Persen maakten dezelve ook zeer klein, doorzaaijende dezelve met
graantjes van Jugoline, en bakten 'er niet meer van, dan zoo veel zy, voor een dag,
noodig hadden, of in ovens zaamgesteld uit kleine ronde Keisteenen, door het minste
vuur gemakkelyk te doorwarmen, of in aarden Vaten, waarin zy het deeg deeden,
na dezelve heet gemaakt te hebben. Uit dit gebak kwam een goed en zeer wit Brood
te voorschyn. Het Brood wierdt, bykans op dezelfde wyze, gebakken, op zyne reize
door de Woestynen van Arabien. Men graaft een gat in den grond, waarin men
wortels en takken werpt, die men aansteekt; men legt 'er ook kleine Keisteenen by,
die, schielyk gloeijende, het gat helpen heetmaaken: wanneer het heet genoeg is,
zuivert men het, en plaatst 'er voorts het deeg in, het geen men, plat gemaakt
hebbende, in de gedaante van dunne koekjes, bakt. De Paaschbrooden der Jooden
kunnen ons het beste denkbeeld van de Brooden der Oosterlingen geeven.
De uitvinding van het Brood schryft men, volgens SANCHONIATON, aan DAGON,
Zoon van URANUS en GE, toe; anderen geeven die eer aan ISIS, Koningin van Egypten,
die het bygeloof vergood heeft; anderen weder aan CERES of BACCHUS, en de
Chineezen aan FOHI.
't Is niet zekerer uit wat plant men Brood heeft beginnen te maaken, het grootste
deel der Geleerden komt overeen in het zeggen, dat dit geweest is van de graanen
van den Lotus. HERODOTUS noemt uitdrukkelyk deeze plant als geschikt om Brood
van te maaken: en op veele oude munten wordt ISIS vertoond, eene Lotusplant in
de hand houdende. De oude Egyptenaars hebben niet alleen Brood gemaakt, uit
het gedroogde meel van den Lotus, maar zy hebben zelfs de wortels daarvan
genuttigd.
Naa den Lotus is het waarschynelyk, dat de Gerst, voorts de Tarwe, en daarnaa
de Rogge, de voornaame stoffen van het Brood geworden zyn. De Gerst en Tarwe
zyn geen landeigene planten van Duitschland; zy hebben hun oorsprong uit Egypten
en Klein Tartaryen, waar zy bykans in het wilde groeijen. De Rogge is een in-
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boorling van de koude Noordsche Gewesten, waar men die met vrugt voortkweekt.
Deeze drie planten heeft men in Europa, by voorkeur, uitgekoozen, om dat onze
lighaamen 'er zich wel by bevinden. De Haver, mede oorsprongelyk uit het Noorden,
word ook in 't Brood gebruikt; dus ook de Boekweit, in Italien gebragt door de
Kruisvaarders, van daar verspreid door Duitschland en elders, zich zelfs kunnende
schikken naar de luchtstreek van Siberien. De Ryst, een voortbrengzel van Ethiopien,
over 't algemeen in het Oosten voortgeteeld, waar gantsche Volken geen ander
Brood kennen, en sterk vermenigvuldigd in America, zedert het einde van de laatst
voorgaande Eeuw; het Turksche Koorn uit Africa gebragt door de Portugeezen, en
tegenswoordig gemeen in America; de Spelte, van Oosterschen oorsprong, zeer
aangekweekt in Italien en Zwitzerland; de Giers van de Levant, die veele Volken
daarvermengen met Gerst; het Canariezaad, en de gemeene Oostersche Manna,
zyn alle soorten van Planten, waarvan de meelagtige zaaden aan verscheide Volken
tot Brood dienen, of tot Brood gemaakt kunnen worden.
Buiten deeze graanen, meer of min bekend in Duitschland, heeft men 'er nog min
gebruikelyke Brood-middelen, die men niet in den rang der graanen kan tellen, om
dat zy niet uit eene schede voorkomen. De honger heeft daar toe zomtyds de toevlugt
doen neemen, en zy dienen by Volken, die geen gebruik maaken van graanen, voor
Brood. Want 'er zyn maar zeer weinig Volken, die geene soort van Brood hebben,
hoe zeer ook de stoffe en de bereiding in onderscheide Landen verschille. De planten
met schellen, als de Erwten en Boonen; de vrugten van zekere boomen; hun schors,
hun hout, hun kern, en veele wortels, hebben tot toevlugt gestrekt in de dringende
nooden, naar het verhaal van Geschiedschryvers, die ook getuigen, dat de
noodzaakelykheid, om dit groove en buitengewoone voedzel te nuttigen, altyd
gevolgd is van groote ziekten, dewyl zy, die 'er aan gewoon waren, dezelve even
gezond vinden, als wy onze graanen.
Hoeveel Eikels, hoeveel Beukennootjes en Kastanjes, hebben veele Volken tot
Brood gebruikt, vóór de kennis van het graan. Men verhaalt in het algemeen van
de Duitschers, dat zy Eikels, en alle zoorten van vrug-
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ten gegeeten hebben, voor dat zy gebruik maakten van Brood. In Virginien, waar
veele Eikenboomen groeijen, die vrugtbaar zyn in het voortbrengen van zagter
Eikels, die minder scherp van smaak zyn dan de onzen, maaken de Inwooners 'er
Brood van. 'Er zyn, volgens JONSTHON, in Barbaryen, Eikels, aangenaamer om te
eeten dan Kastanjes. En op de Grenzen, die Turkyen en Persien van een scheiden,
wordt tegenwoordig bykans nog al het Brood uit Eikels gemaakt, zoo groot als
nooten. In zommige Streeken van Noorweegen, gebruiken de Boeren, en het Volk,
de Eikels ten zelfden einde. Het geen eene zekere proef is, dat, in weerwil van den
onaangenaamen smaak, en misschien schadelyke hoedanigheden, den Eikels
eigen, zy niettemin den mensch, in grooten nood, tot voedzel kunnen dienen, bovenal
als men het schadelyke door kunstige bereidingen vernietigt, en aan dezelven de
werktuigen der kaauwing en spysverteering gewent.
Men kan aan de Kastanjes de voedzaame kragt geenzins betwisten, niet alleen
om dat zommige oude barbaarsche Volken daarvan Brood gemaakt hebben; maar
dewyl 'er Boeren van leeven in verscheide Streeken van Vrankryk. - Congo brengt
Nooten voort, waar Brood van gemaakt wordt, en zekere Inwoonders der boorden
van het Ossiaansche Meir, doen dit ook met Walnooten, naar het verhaal van BROWN.
BOSSU meldt, dat de Westindische Wilden brood bakten van zeker zoort van
Mispelen, gelyk aan onze Koeken, die zy droogen, en, op hunne lange reizen,
gebruiken, hoewel de vrugt daarvan een zaamentrekkende kragt heeft, en men die
voor den buikloop gebruikt.
Op de Mariaansche Eilanden groeijen boomen, die vrugten draagen, gelyk aan
groote Peeren of Meloenen, met eene doornagtige schel; de Reizigers noemen dat
broodvrugten, om dat de Inwoonders en vreemde Schippers die voor Brood
gebruiken. 'Er zyn veele zoorten van, deeze hebben den smaak van Kastanjes, en
geene gebakken zynde of eenvoudig geroost, smaaken als een goed versch brood.
Ziet de Reizen van LE GENTIL en van GARRERI.
De Europeërs hebben op het Eiland Ternaten, eene der Moluksche Eilanden,
een Heester gezien van twaalf voeten hoog, waarvan de bladeren kringsgewyze
aan den
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top zaamgevoegd, een vat uitmaakten, het geen een wit meel in zich bevatte,
waarmede de Inwoonders zich voedden. Zy werpen 'er water op, laaten het verzuuren
of gesten, kneeden en braaden het op 't vuur. CLUSIUS verzekert, dat zy het zo wel
heet als koud eeten, en dat zy daarvan, als het hard wierd, een Soep maakten,
hetzelve in water weekende.
Het zyn niet alleen de vrugten maar ook de bast, het hout en de merg der boomen,
waarvan veele Volken Brood gemaakt hebben. Men mengde eertyds in Noorweegen
bast onder het Brood, waarvan men nog de voetstappen vind in de oude rekeningen,
waar men ziet hoeveel meel van bast 'er geleverd is. ZUSZMILCH zegt van Dalecarlie,
een Wingewest van Zweeden, dat het zo bevolkt is, dat men 'er geen Brood genoeg
voor alle de Inwoonders heeft, dat de nood hun dikwerf dwingt, zich te voeden met
toebereidde Boomschorsen. Ter naauwernood mengen zy 'er zomtyds een vyfde
of zesde deel Tarwegraan onder. Het schynt dat dit voedzel van bast hun bewaart
voor koorts, onbekend in hunne landen. SCHULTZE maakt ook melding van een
Brood der Dalecarliers van den bast van Berkenboomen, van dikte als een wafel
van eene eironde gedaante, tusschen de zes en acht duimen lang, vier of vyf breed,
en van eene bruine kleur. Nog heden ten dage doen de boeren van Noorwegen het
hout van Denneboomen maalen, wanneer zy niet genoeg Rogge of Garst hebben.
Dit Noorweegsche Brood, dus met hout gemengd, is, volgens de getuigenis van
Schryvers en Reizigers, hoe ouder hoe aangenaamer. Uit dien hoofde deeden zy
daar voorraad van op, om dertig en meer jaaren te bewaaren, zoo dat het niet
zeldzaam is, dat men, op den geboorte dag van een kind, het Brood eet, dat, by de
geboorte van zynen Grootvader, gebakken is.
Op de Carïbische Eilanden, maakt men Brood en Meel van het binnenste eens
booms, Maccaou geheeten; en te Siam, de bitterheid van het hout eens zekeren
booms weggenoomen zynde, kan men dat gebruiken. 'Er zyn volken, die, in stede
van Brood, Gommen nuttigen, die uit veele boomen zweeten. Te Quamsi in China
is, naar de berigten van NEUHOF en van MARTIN MARTINIUS, een boom Quamlang
geheeten, die, in plaats van pit, eene stoffe, gelyk aan Meel, bevat, die men als
Brood
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kan eeten, waarvan men hem den naam van Meelboem gegeeven heeft.
De Sago, die men in Duitschland gebruikt als een uitneemend voedzel, om lieden
door ziekten verzwakt, kragten te doen herkrygen, komt zeer na in zyne
hoedanigheden by den Meelboom, en kan geteld worden onder die voedzels, die
tot Brood dienen. Men brengt ons dezelve in kleine witte en ronde korreltjes van het
Eiland Mindanao, van de Kusten van Caragas, van Borneo, van Ceran, van Gilolo,
en andere Moluksche Eilanden. Deeze korrels worden uit een deeg zaamgesteld
van de kern van een soort van Palmboomen, die de plaats van graan vervult in die
Gewesten, waar 't zelve niet voorkomt, men bakt 'er geruitte en vlakke koeken van,
ook stelt men daaruit pudding toe.
De wortels van verscheide planten hebben eindelyk tot Brood gediend. JULIUS
CESAR verhaalt, nevens andere Geschiedschryvers, dat de Soldaaten van het Leger,
door VALERIUS aangevoerd, een soort van Wilde-raapen, die hy Chara noemt, bereid,
en in de gedaante van Brood gegeeten hebben. In de laatste Jaaren van duurte en
gebrek, heeft men in verscheiden Streeken van Duitschland, ook van Raapen
geleefd, van Zuikerwortels, en byzonderlyk van Aardappelen. 'Er zyn Volken geweest,
die geen ander Brood gekend hebben, dan dat van wortelen. YSBRAND IDES vermeldt
ons van eenige benden van Tartaaren en Cosakken, die de bollen van zekere geele
Leliën, Saran geheeten, opzamelen, deezen doen zy droogen, maaken ze tot meel,
eeten ze zonder eenige toebereiding, of maaken 'er Brood van, en drinken, in stede
van wyn, de melk van hun Jokbeest. Volgens het verhaal van KOLBE, eeten de
Kaffers voor Brood de wortels van een soort van Ari, naa dezelve in veel water
gewasschen, in de zon gedroogd, en eindelyk in den oven gebakken of geroost te
hebben. NIEREMBERG geeft voor, dat op het Eiland Hispaniola, in het midden van
de rotzen en bergen van het Gewest Yguey, eene bolagtige wortel, gelyk aan Uijen,
groeit, die men op een harden steen verplettert, en waarvan men klompen of witte
ballen maakt, die, blootgesteld zynde aan de zon, gelyk worden aan zemelen, en
binnen weinig dagen met wormen vervuld zyn. Dan maakt men daar kleine koekjes
van, die men op koolen bakt, in aarden vaten. BEN-
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zo zegt, dat men in eenige Gewesten van America Brood vervaardigt van de wortels
Hajas, gelyk aan de Roode Bieten. PISON meldt het zelfde van de Cara der
Brasiliaanen; en LERI van de Manioc en Aipi. De Egyptenaars, de Javaanen, de
Chineezen, en de Maleiers, hebben ook een Brood van wortels, die de laatsten
Culcas noemen. Naa dezelve in stukken gesneeden te hebben, zet men die eenige
dagen in stroomend water, 't welk hun lymagtig vergift ontbindt en wegvoert; men
verplettert voorts dezelve onder een pers, droogt ze by de zon, maakt ze tot meel,
kneedt ze, en bakt 'er koekjes van.
PISON en andere Reizigers pryzen de wortels van de Juca, of van de Manioc van
Cuba, van Hispaniola, van Brasil, en de andere Deelen van America, waar men
(*)
verscheide soorten met zorg aankweekt ; om, buiten andere gebruiken, 'er Meel
en Brood van te maaken, het geen de Europeërs zelf beter keuren dan Brood van
Tarwe of Beschuit, op hunne lange Reistogten, om dat het aangenaamer is, en
langer goed en versch gehouden kan worden. De Jesuit ALONZO D'OVAGLIE, spreekt
ook kortelyk van eenen wortel van Chili, door hem Luce genaamd, die men in den
zonneschyn droogt, om 'er vervolgens keurig Brood van te hebben. Ziet daar het
Brood van wortels, waarvan men de diensten nog vergrooten kan.
Verscheiden dierlyke zelfstandigheden hebben ook eene soort van Brood
opgeleverd. Ik zekere Landen, gebruikt men, in plaats van het zelve, gedroogde
kaas van melk. De Ieren, de Lap- en Groenlanders, neemen 'er Visschen toe, die
door de koude gedroogd zyn, of het vleesch van Buffels en Rendieren, dat zy
droogen laaten, en met meel van boomschorssen vermengen, om 'er Brood van
toe te stellen. Eenige Stammen van Arabieren, uit woest Arabien, bedienen zich
van Visschen in de zon gedroogd, en de Africaansche Volkplantingen gebruiken
gedroogde Springhaanen, die hun, in zekere jaarsaisoenen, by meenigte bezoeken.
Het Meel, 't geen men, in tyden van duurte, voorgaf uit den grond te haalen, en
dat de eenvoudigheid voor een geschenk des Hemels hieldt, is niets dan een

(*)

[Men zie over deeze na, ROBERTSONS Geschiedenis van America, II. Deel bl. 154. enz.]
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kalkagtige aarde, geenzins tot voedzel geschikt. Het Graan en het Meel, waar van
de ongewyde Geschiedenissen spreeken als uit den Hemel nedergevallen, behoort
onder de verdichtzels geplaatst te worden.
Voor het overige zou het zeer te wenschen zyn, dat vermogende Liefhebbers
proeven namen met onder onze lugtstreeke eene groote menigte voedzel
(*)
verschaffende gewassen te verplanten, die naauwlyks by naame bekend zyn .
A.

1779. den 4 Dec.

Byzonderheden der luchtsgesteldheid van 't jaar 1779,
voornaamelyk te Amsterdam.
Getrokken uit de dagelyksche Waarneemingen in dit Maandwerk geplaatst.
In de Natuurkundige Verhandelingen by A. VAN DER KROE, heb ik een zaaklyk
uittreksel gegeeven van myne Waarneemingen in 1775 en 1776, en in dit tydschrift
van die in 1777 en 1778; daar nu de dood van den Heer SCHAAFF my den weg
opende, om met 1779 de waarneemingen zelve geregeld mede te deelen; dagt ik
by 't einde van dit Jaar, en vervolgens, alleen de gemiddelde uitkomsten op te
geeven.
Dan, zo lang geregelde weêrwaarneemingen in ons Land gedaan en gemeen
gemaakt zyn, en misschien in veele Jaaren vroeger, heeft geen jaar zulk eenen
verbaazenden samenloop van merkwaardigheden opgeleverd dan dit Jaar 1779: 't
welk met recht in dit opzicht een wonderjaar moet genoemd worden: en dit spoort,
ja noodzaakt my die byzonderheden nader by elkande-

(*)

[Om dit oogmerk te bevorderen, diende de Vraag van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen te Haarlem: ‘Welke Boomen, Graanen, Wortels, Peulvrugten en Planten,
ons noch by aankweeking onbekend, zou men met vrugt in ons Land kunnen invoeren? en
welken van dezelve, en van de geenen, die wy bezitten, kunnen naar de gesteldheid der Lugt
en der Gronden, met het meeste voordeel, tot voedzel van Menschen en Dieren in onze
Gewesten geteeld worden?’ De Antwoorden van de Heeren JOB BASTER en WILLEM VAN HAREN,
zien in het laatst uitgegeeven Stuk van de Verhandelingen dier Maatschappye, het XIX Deels
1 Stuk, het licht.]
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ren te voegen; ten einde dus dit Jaar in gedagtenis te doen blyven, en het nagelacht,
wanneer 't ooit weder een dergelyk Jaar mogt beleeven, in staat te stellen
naaukeuriger vergelykingen te maaken dan ons nu mogelyk is.
Uit myne medegedeelde dagelyksche aantekeningen, die ik by het toeneemen
der ongewoone verschynselen, met verdubbelde oplettendheid gedaan heb, zyn
de dagelyksche byzonderheden genoeg na te gaan: dus heb ik nu voornaamelyk
by den samenloop der dingen en derzelver aanmerklykheid stil te staan.
Ik zal my eerst bepaalen tot de 4 à 5 eerste maanden, en beginnen met

1. Den Barometer.
In 44 voorige Jaaren, 1735 tot 1778, waren de maanden, in welke de middenmaat
daarvan 't allerhoogste geweest is, deeze:

Januari

1766

30

3 74/90

Januari

1761

30

3 52/90

December

1762

30

2 87/90

21 Jan. tot 20 Febr. 1759

30

3⅓

de eenige maanden, die, behalven deeze, boven 30 2. gingen, waren Januari 1744,
October 1752 en September 1754. - De hoogste Februari was 1738. 30-1 70/90;
en de hoogste Maart 1768. 30 1 66/90 - Hier mede vergelyke men nu dit Saisoen,
waar in de hoogte was, van
16 tot 31 Dec.

1778

30

1 43/48

Januari

1779

30

3 33/90

Februari

-

30

3 17/90

Maart

-

30

2 6/90

1 tot 20 April

-

30

1 5/60

dagen
125

gemiddeld.
30 2 8/15

2 Jan. tot dito

109

- 2 205/327

16 Dec. tot 7 April

112

- 2 6/7

2 Jan. tot dito

96

- 3 5/288

Dito tot 31 Maart

89

- 2 260/267

1 Jan. tot dito

90

- 2 233/270

16 Dec. tot 14 Maart

89

- 3 22/267

2 Jan. tot dito

72

- 3 35/72

Dito tot 10 Maart

68

- 3 11/17

Dus van 16 Dec. tot 20
April
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15 Febr. tot dito

24

- 4 35/72

2 tot 24 Jan.

23

- 4 37/69

16 tot 27 Dec. 1778

12

- 4 11/36

zo dat nu 3 à 4 maanden achter een, de hoogte zo groot geweest is, dat die in 44
voorige Jaaren slechts door 3 à 4 enkele maanden geëvenaard of overtroffen is,
gelyk ook de hoogste standen op den 7 en 8 Januari, 4, 5 en 6 Maart en 2 April
merkwaardig
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o

waren; om nu van 24 tot 27 Dec. 1778 niet meer te spreeken. (Zie I Deel N . 3. pag.
130.) NB. De Barometer op Zwaanenburg is, geduurende deezen tyd, in de
gemiddelde hoogte nog ruim ¼ lyn hooger geweest dan de myne.
Na den 20 April heeft de Barometer niets ongewoons gehad; dus ga ik over tot

2 Den Thermometer.
De warmte der lucht in dit saisoen was niet min ongewoon dan derzelver zwaarte:
hoewel juist niet in Januari, die niet meer dan ½ gr. de middenmaat te boven ging:
op 14 dagen in dezelve stond myn Therm. op of onder 't vriespunt, laagst 25 à 24½
gr. en in 't grootste deel der maand was de Scheepsvaart in de binnen wateren
gestremd: in de winters van 1737, 39, 56, 59, 61 en 64 heeft men dus nog minder
Ys gehad. - Evenwel was deeze maand, door de helderheid, stilte en droogte, een
der aangenaamste die men in den winter kon wenschen: en 't was ook door deeze
droogte en stilte, dat het Ys op de dooidagen zo weinig afnam, en by den laatsten
dooi tot op de uiterste dunte wegsmolt. - Ook deed de Vorst geen 't minste nadeel
aan 't geen door de warmte in December uitgesproten was. (Zie als boven.)
Maar de warmte der volgende maanden was naar mynen Therm. dus,
hooast

laagst

Februari

60.61

-

35

-

gemiddeld } 51
45/360
45 30/85 } 51 45/360

Maart

63

-

32

-

46 85/5 } 51 45/360

April

73½

-

41

-

53 5/15 } 51 45/360

Mai

81.83

-

41.39

-

59 15/90 } 51 45/360

Wil men hier over zich verwonderen, men vergelyke dit tafeltje.
De hoogste warmte in 44 voorige Naar myne Tafel moet In 't koude Jaar 1740
Jaaren was, in de 4
de middenmaat deezer was de warmte deezer
agtereenvolgende maanden.
maanden zyn.
maanden

Feb.

1775

43 76/39 } Febr.
48 20/36

37 26/53 } 44 Febr.
304/360

27 79/14 } 38
55/360

Maart

-

44 39/15 } Maart
48 20/36

40 53/0 } 44
304/360

Maart

36 14/22 } 38
55/360

April

-

50 15/70 } April
48 20/36

47 0/45 } 44
304/360

April

42 22/30 } 38
55/360

Mai

-

55 70/90 } Mai
48 20/36

54 45/90 } 44 Mai
304/360

46 30/90 } 38
55/360

in byzondere maanden.

der volg. maanden.

en 2 maanden laater.

Febr.

Maart

April

1775

43 76/4 }
50
258/360

40 53/0 } 50
249/360

42 22/30 } 50
328/360
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Maart

1750

47 4/69 }
50
258/360

April

1762

Mai

1758

April

Mai

46 30/85 } 50
328/360

52 69/29 } Mai
50
258/360

54 45/61 } 50 Juni
249/360

54 85/11 } 50
328/360

59 29/90 } Juni
50
258/360

60 61/90 } 50 Juli
249/360

60 11/90 } 50
328/360

47 0/45 } 50
249/360

Dus was de warmte deezer 4 agtereenvolgende maanden, nog grooter, dan de
hoogste van elk dier byzondere maanden te samen tot hier toe, - dan de gewoone
middenmaat 1 maand laater
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- en dan in 1740, 2 maanden laater - ze overtrof dezelfde maanden, in dat Jaar 13
gr. - de gewoone middenmaat 6 5/12 gr. en in 't Jaar 1775, 2½ gr.
De 7 maanden van November tot Mai moeten naar myne Tafel houden 42 122/630,
en houden in dit faisoen 47 287/680, dus 5¼ gr. warmer.
Wat elk dezer 4 maanden in 't byzonder betreft:
Februari was ruim 1½ gr. warmer dan in 1775, en de hoogste warmte van 61 gr.
ging de grootste tot hier toe 4 gr. te boven: in de Stad heeft men in die maand
naaulyks ryp, veel min ys, gezien, schoon 't buiten nu en dan 's nagts rypte. - Het
is niet te gering hierby aan te tekenen, dat op de 2 laatste dagen dier maand jongens
gezwommen hebben.
Maart was wel 1/10 gr. minder dan in 1750, doch 3 koudere ochtendstonden in
deeze, op den 5, 11 en 12, maakten dit geheele verschil; in tegendeel waren in
deeze ook warmere dagen dan in die, schoon de warmte op verre na den trap niet
bereikte van 25, 26 en 27 Maart 1777 - de laatste helft deezer maand kwam volmaakt
overeen met die van 1774, maar de eerste helft was toen veel kouder dan nu.
April was weder de allerwarmste tot hier toe, overtreffende zelfs die van 1762,
vooral tot den 24, zynde de warmte van 25 Maart tot 24 April 53⅓ gr. dus nog warmer
dan April geheel, door de koude der 6 laatste dagen; die echter zo groot niet was,
als ze voorkwam aan ons gevoel, 't welk reeds den Zomer gewoon was, want die
6 dagen hielden nog gemiddeld 47 8/9 gr. - Dan, daar in April 2762 de eerste 9
dagen zeer koud waren, overtroffen de overige 21 dagen zeer verre de Grasmaand
dezes Jaars, want die hielden 57 20/63 gr. ook klom de hitte in het laatst dier maand,
als ook in die van 1775, eenige dagen tot nog hoogere trappen dan in deeze.
Mai verdeelde zich ten opzicht der warmte in drie tydvakken. Het eerste ging tot
den 7, en was een achtervolging van de koude der laatste dagen van April - die 7
dagen waren gemiddeld warm 50 8/21 gr. dus de koude niet ongewoon, ten zy op
den 2, toen myn Therm. 's avonds 10 u. tot 41 en 12 u. tot 39 gr. gedaald was, doch
met stil weêr. - Het tweede liep tot den 22, en was een vry eenpaarig warm saisoen,
zynde de middenmaat daarvan 58 7/9 gr. - Maar het derde onderscheidde zichop
nieuw door een zeer ongemeene hitte, die op den 24 en 25 tot 81 à 83 gr. klom, en
dus de zwaarste was die tot hier toe in ons Land in Mai bekend is, blyvende tot het
einde der maand zeer warm, en dat met N en NO winden - de middenwarmte van
23 tot 31. was 66 17/27, en hier door werd deeze Bloeimaand weder de warmste,
waarvan wy aantekeningen hebben, behalven op ⅙ gr. na 1758.

3 De Stilte.
Daar de windstreeken doorgaands veranderlyk waren, en dus niets zeer ongewoons
hadden; ga ik nu over tot de merkwaardige stilte die na den Storm van 1 Jan in dit
geheele voorjaar
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geheerscht heeft. - De kragt der winden, naar myne bepaaling,
was in

1 à 15

Januari

1 8/10 en behalven den 1.
1 6/16.

Februari

2 6/10

Maart

2 8/10

April

3 1/15

van 2 Januari tot 15 April 2 33/104.
Dus was niet alleen elk der 3 eerste maanden, de stilste die van elk tot hier toe
aangetekend is; maar Januari was zelfs stiller dan eenige maand van 't jaar tot nog
toe geweest is, overtreffende November 1748: gelyk 't een en 't ander uit myne Tafel
blykt. - En dat myne aantekeningen hier in zeker zyn, wierd eenpaarig bevestigd
door alle Molenaars, die uit éénen mond klaagden, nooit zulk een' slechten tyd voor
hun beroep beleefd te hebben, 't welk zo ver ging dat de bakkers zeer bezwaarlyk
met meel konden onderhouden worden. - In die 3½ maanden waren naaulyks 10
dagen op welke men de molenzeilen min of meer behoefde te zwigten: doch daar
tegen was 't laatst van April zeer onstuimig; zynde in de laatste helft de kragt der
winden 6 2/5; van 's av. 22 tot 's morg 24. woei 't eenen genoegzaam doorgaanden
storm. - Mai was op nieuw vry stil, behalven van den 17 tot 21.

4 De Droogte.
Deeze was niet minder buitengewoon dan al het reeds gemelde. Van 2 Januari tot
20 April, is in deeze Stad, behalven 14 en 15 Maart en 8 à 10 April, volstrekt geen
regen gevallen waar door de regenbakken eenigen toevoer konden krygen: en daar
door wierd het gebrek aan regenwater zo groot, dat veele, die zelfs in de winters
van 1763 en 1767 nog overgehouden hadden, nu in Maart en April geheel ledig
raakten; gelukkig dat na Januari genoeg met Schuiten kon aangevoerd worden. Na 20 April 't saisoen veranderd zynde had men nu en dan sterke buiën tot den 8
Mai, vooral by de vry zwaare donderbuiën van 's morg. 28 April en 's av. 8 Mai; doch
't overige van Mai was weder zeer droog.
Sneeu, die in den voorwinter niet anders gevallen was dan op den 2 en 30 Dec.
's morg. op - en 's nagts na den 1 Januari, waar van alles te samen de hoeveelheid
naaulyks 1 duim hoogte uitmaakte, heeft men daarna in den ganschen winter geen
enkel vlokje meer gezien; en Hagel is na den 31 Dec. volstrekt niets alhier gevallen,
tot den 9 en 's morg. den 10 April, en vervolgens op den 25, 27, 28 en 29 April en
2 Mai met buiën. - De Heer HOLL heeft te Breda, behalven dit, nog Sneeu
aangetekend 's av. 12 Januari, en hagel 21 Maart; doch moet beide weinig geweest
zyn, alzo geen hoeveelheid daarby staat.
Mist had men in Januari vry veel, doch meer droog als nat; in Februari weinig, en
in Maart byna niets.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

168

5. De helderheid der Lucht.
Die, zal men nu, uit al het gezegde, wel konnen opmaaken dat ook, in evenredigheid,
andere Jaaren in dit saisoen verre zal overtroffen hebben. - Ik heb Helder en omtrend
helder aangetekend in Januari 41. Februari 40. Maart 58 April 43, samen 182 maal:
't welk, indien al niet in elk der byzondere, echter vry zeker in de 4 maanden samen,
't meeste zyn zal dat tot hier toe te vinden is - in 39 dagen, van 26 Februari tot 5
April, beide ingesloten, was het 82 maal.
Dus was de samenloop van alle deeze merkwaardigheden in dit overzeldzaam
saisoen; merkwaardigheden waar in elk dezer vyf maanden zekerlyk een ruim
aandeel had, doch waarin vooral Februari zich zo sterk onderscheidde, dat die
maand in alle vyf genoemde Stukken, alle Sprokkelmaanden der 44 voorige Jaaren,
en misschien nog zo veel verder, achter zich heeft gelaaten.
Geen wonder dat uit alle deeze byzonderheden nog ééne volgde: en wel.

6 De ongewoon gunstige invloed van dit Jaargety op het groeiend Ryk.
Hiervan is wel veel in de nieuwspapieren gemeld: en vooral in deeze
Letteroefeningen I. Deel N. 5, door den Heer W. VAN BARNEVELD, veele
byzonderheden breedvoerig en naaukeurig opgegeeven: echter zal ik hier nog
eenige, zo gelyksoortige als verschillende, daarbyvoegen; die ik, of zelf gezien, of
van ooggetuigen gehoord heb.
Den 6 Februari was het uitkomen van 't jonge gras reeds zichtbaar over de velden.
Den 14 - begonnen de Seringa, Aalbeziën, Vlier, en andere boompjes reeds
groente te toonen; zelfs heb ik Karssenboomen gezien die 't deeden. De Hiäcinten
lieten reeds de knoppen der aanstaande bloemen zien, en de uitspruitsels der Tulpen
waren 3 à 4 duim hoog.
Den 18 - is my verzekerd dat Kievieten gezien waren; en overal waren de velden
reeds met jong gras overdekt.
Den 26 à 28 - wierden aan de vroegste wilde Kastanjeboomen de botten reeds
groen; de Ipeboomen langs de graften in deeze Stad waren zo ruig als gewoonlyk
omtrent half April; de straksgenoemde Heestergewassen hadden alle jonge blaadjes,
en eenige Peereboomen groene botjes; de meeste Abrikoos- en Perzikboomen
vertoonden reeds hun bloeisel, dat zelfs begon open te gaan; en op de Groenmarkt
was reeds veel jonge groente van den kouden grond.
In 't begin van Maart wierden de groene botten der wilde Kastanjeboomen hoe
langer hoe grooter, tot men den 13 en 14 de eerste bladeren zag, en den 16 de
meeste uitgekomen waren: in dezelfde dagen begon het uitspruitsel der meeste
Ipenboomen de bruine kleur in de groene te veranderen.
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Den 1. 8 en 15 - pronkte onze Bloemmarkt zo schoon als anders in April; zelfs
bloeiden eenige Hiäcinten.
Volgens eenen geloofwaardigen brief, is te Leijden, in den aanvang dezer maand,
reeds graasde boter op de markt geweest; zeker is 't dat op den 22 daarmede alhier
langs de Straaten is geroepen: om dien zelven tyd wierd ook de Kropsalade reeds
aan de deuren verkogt.
Den 27 - toonden genoegzaam alle Ipeboomen in deeze Stad groene blaadjes
van ¼ à ½ duim lang en breed; verscheidene Peereboomen begonnen te bloeijen,
ja Wyngaarden die sterk op de Zon stonden, kreegen reeds blaadjes, die ik den 30
zelf heb gezien van meer dan 1 duim middellyns, als ook Moerbezieboomen die
groene botjes toonden, en wilde Kastanjeboomen waarvan 't bloeisel zich tot
piramiden had gezet, maar nog niet wit was.
Den 31 - heb ik enkele blaadjes aan Lindeboomen gezien, en alle Peereboomen
pronkten in vollen bloei: de Hiäcinten te Haarlem stonden nu, volgens een bericht
in de Courant van 1 April, in derzelver schoonste pragt, en veele Tulpen en andere
bloemen begonnen te bloeijen, aan genoegzaam alle Abrikoosen Persikboomen
waren de vrugten gezet.
Den 4 en 5 April (zynde Paasschen,) waren alle Lindebooboomen vry groen, en
alle zo Wilde- als Vrugtboomen aan de bladeren te kennen.
Den 10 à 12 - waren aan warmstaande Wyngaarden de jonge Druifjes reeds te
zien.
Den 14 en 15 - stonden de wilde Kastanjeboomen in vollen bloei.
Den 20 - hadden de bladeren van alle boomen hunne volkomene grootte, behalven
de Noote- en Moerbezieboomen, aan welke ze echter 1 à 1½ duim middellyns
hadden, en de vrugten der laatste reeds te zien waren; meest alle Peereboomen
hadden nu uitgebloeid en de vrugten gezet; en de Appelboomen stonden in vollen
bloei.
Van 't begin deezer maand af, begon de Landman op veele plaatsen het Vee in
de grasryke weiden te dryven, zo dat men na het midden derzelver overal 't veld
met beesten vervuld zag; daar waren ja ook veele Landlieden die den gewoonen
tyd afwachtten, maar die stelden in de eerste week van Mai het Vee aan meer koude
bloot, dan men in de geheele April gehad had. - Door deeze koude liep 't ook tot 4
à 6 Mai eer de meeste Appel- en wilde Kastanjeboomen uitgebloeid en vrugt gezet
hadden; doch, behalven deeze, en de Mispelboomen, waar aan ik 23 Mai nog
bloeisel zag, had deeze Mai haare aanspraak op den naam van Bloeimaand geheel
verloren, en aan April, ja Maart ingeruimd.
Dan, schoon 't in vergelyking met het geheele Saisoen, van 25 April tot 7 Mai
koud was, en de hagelbuiën hier en daar eenig nadeel deeden, wierd dit door den
Regen, die in dien tyd viel, en
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de eerste van belang in 't Jaar was, rykelyk vergoed; zo dat daar door de gezette
vrugten, zo dra de warmte zich hervatte, niet min voorspoedig toenamen, dan ze
schoon gebloeid hadden: den 13 Mai heb ik reeds aan veele boomen Appelen
gezien van ½ dm. en peeren van ½ à ¾ dm. middellyn in dikte. - Den 20 Mai zyn
reeds rype Aardbeziën aangekomen, en den 30 en 31 Karssen, dus letterlyk
Maikarssen, waarvan ik den 3 Juni 40 à 50 manden te gelyk op de markt zag, en
vry hooger van kleur dan gewoonlyk de eerste aangebragt worden. - De Aardbeziën
kwamen in 't laatst van Mai in merklyke menigte ter markt, de gewoone Peulen
waren algemeen, Doperwten kwamen reeds, en zelfs eenige Tuinboonen en
Bloemkool, alles van den blooten grond. - In 't begin van Juni zag ik Cantaloupen
te koop - den 21 Juni begonnen de Aalbeziën en Framboozen, en den 30 Peeren
te koomen.
Dit zyn de voornaamste byzonderheden die het Ryk der planten in dit altoos
gedenkwaardig voorjaar te beschouwen gaf: men vergelyke die met het
medegedeelde door den Heer BARNEVELD en anderen; 't eene heeft die Heer vroeger
gezien, en ik weêr 't andere.
Men ziet daaruit, dat men rekenen mag by een gewoon Lentesaisoen vooruit te
zyn geweest, in 't laatst van Februari ten minsten 6 weeken, van 't laatst van Maart
(*)
tot 20 April 4 à 5 weeken, en in Mai 2 à 3 weeken ; in een zeer agterlyk saisoen
zyn (gelyk van zelve spreekt) die verschillen nog wel dooreen 14 dagen grooter, en
in 1740 waren ze wel een maand grooter. - Daar tegen, in 't voorjaar 1774, 't welk,
alles saamen genomen, 't naast by dit komt, zal van 't laatst van Maart tot 20 April
't verschil maar 14 dagen, en vervolgens 8 à 10 dagen geweest zyn. - In 1761, op
't einde van Maart, denkelyk nog iets kleiner; en in 1750 omtrent dienzelfden tyd,
nog kleiner, ja zeer nabykomende, naar 't geen ik kan opmaaken, zo uit de
waarneemingen, als uit gesprekken die in dit voorjaar daar over gegaan zyn met
lieden die het toen opgemerkt hebben: maar in die beide jaaren zyn guure schraale
Aprilmaanden daar op gevolgd. - In 1775, was alles ook tot den 24 Maart ongemeen
voorlyk, maar de koude die daarop schielyk

(*)

Dit is natuurlyk, dat de verschillen der saisoenen kleiner worden, hoe meer men naar den
Zomer gaat, om dat zeer zelden alle voorjaarsmaanden naar evenredigheid even koud blyven;
op een slechte Maart volgt wel eens een mooie April, of op een guure April een schoone Mai,
en dan gaat de onderdrukte groei te sneller voort, naar maate 't verder in den tyd is. - Getuige
zy 't Jaar 1771, toen, na een' strengen Winter, Maart en April nog kouder waren dan in 1740,
zo dat op den 1 Mai geen 't minste blaadje te zien was, en evenwel in de helft dier maand
alles in volle groente en bloei stond, doordien na den 3, 't saisoen, om zo te spreeken, uit
den Winter, zonder Lente, tot den Zomer oversprongten 't Jaar 1762, toen, na eene allerruwste
windige en Sneeuwige Februari en Maart, den 10 April alles nog zo dor was als in den Winter,
en den 28 à 30 zo groen als in den Zomer.
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inviel, en tot 20 April duurde, deed den verderen groei zo lang stilstaan, tot de groote
hitte in t laatst van April die schade geheel weer inhaalde. - Deeze 4 voorjaaren
waren de warmste sedert wy geregelde aantekeningen hebben; men zou daarby
konnen voegen 1759, toen Februari in aangenaamheid die van dit Jaar zeer naby
kwam, zynde alleen wat minder ongewoon in warmte, en Maart en April ook warme
maanden waren; doch een schraale Mai maakte de middenwarmte der 4 maanden
samen, wat minder dan in de vier genoemde Jaaren - 1766 en 1769 waren ook
mooie voorjaaren, hoewel minder dan de gemelde. - Wil men dus de vergelyking
hooger ophaalen, men zie het bericht van den beroemden Hoogleeraar
MUSSCHENBROEK op 't Jaar 1732, Filos. Verhand. by Tirion, en verder, de schoone
Saisoenen van 1718, 22 en 23, door den Dichter L. BIDLOO. - Laat my alleen nog
aanmerken, dat in dit voorjaar waarschynlyk de vroege vrugtbaarheid nog
ongewooner zou geweest, en nog sterker voortgegaan zyn, indien, by denzelfden
trap van warmte, nu en dan een aangenaamen regen gevallen ware.
Het was niet alleen in ons Land, dat dit Jaargety zo extra schoon, warm, droog
en vrugtbaar was; maar ook uit Engeland, Frankryk, Spanje, Italie, Duitschland, &c.
ja uit de koudere Noorderlanden, Deenemarken en Zweeden, hebben wy van tyd
tot tyd in de Nieuwspapieren soortgelyke streelende berigten gekreegen: daartegen
heeft niemand zich genoeg konnen verwonderen over de tydingen uit het geheele
Turksche gebied, van zulk eenen langduurigen en strengen Winter, als in die, anders
zo warme, gewesten ooit beleefd was; zo dat de Sneeu op veele plaatsen eenige
voeten hoog gelegen heeft, aanmerklyke wateren met Ys zyn bedekt geweest, en
diep in April nog geen groente aan 't geboomte te bespeuren was. - Zeker eene
verbaazende omkeering van de gewoone natuurwetten ten opzichte der verschillende
luchtstreeken, die de aandacht aller Natuurkundigen overwaardig is!
Om nu tot ons Land weder te keeren; in Juni was de Barometer maatig, de warmte
slechts ¾ gr. boven de middenmaat, en de hoogste trap niet grooter dan de grootste
in April geweest was, het weder bleef wel meest aan den droogen kant, doch nu en
dan, vooral van 22 tot 25, met vry zwaare regenvlaagen afgewisseld; dus leverde
deeze maand (behalven de veele NO winden, en de koude van 's av. den 20, die
ten 12 u. 47 gr. was) niets ongewoons op; zo dat ik toen dit bericht dagt te besluiten
en tot zo verre in 't licht te geeven.
Dan, naaulyks waren wy Juli ingetreden, of de zeldzaamheden vernieuwden zich,
- reeds op den 3 klom myn Therm. weder tot 81 gr. doch dit scheen van geen duur
te zullen zyn, toen op den 4 zwaare Regen en Wind met Donder verzeld, opkwam,
die den Barom. deed zakken tot 29. 2½ zynde ½ lyn laager dan in Hooimaand nog
aangetekend is: t welk tot den 7 van zeer zwaare regenbuien gevolgd wierd.
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Echter op den 7 de warmte zich hervattende, kreegen wy eene zo ongemeen
eenpaarig aanhoudende hitte, dat van dien dag tot 4 September ingesloten, zynde
60 dagen achter een, niet meer dan 1 geweest is, den 23 Juli, waar op de warmte
niet geweest en gebleven is, 's middags boven 70 en 's morgens en 's avonds hoven
60 gr.; zelfs in extra waarneemingen, 's morg. 6 en 's av. 11 of 12 u. heb ik in dien
tusschentyd myn Therm. niet onder 60 gr. gezien. - Juli was ruim zo warm als in
1759, omtrent zo warm als in 1776, en wierd alleen overtroffen door die van 1757
en 1778. - Augusti integendeel hield gemiddeld 70 8/90 gr. en van 2 Aug. tot 2 Sept.
70 11/32 gr. dit was meer dan 3 gr. warmer dan tot hier een Oogstmaand is
waargenomen; en ruim 1 gr. warmer dan Juli 1757 't welk de heetste maand was
in de voorige 44 Jaaren: ja dit was nagenoeg het midden tusschen de middenwarmte
van Oogstmaand hieromstreeks, en de gewoone hitte te Batavia; zynde de eerste,
volgens myne tafel 63⅓ gr. de laatste, volgens aldaar gedaane, en door de
Haarlemsche Maatschappy uitgegeevene, aantekeningen ruim 78 gr.
Deeze hitte wierd, behalven door de dagelyksche eenpaarigheid, die met geen
eenen koelen dag afwisselde, nog aanmerkelyk verzwaard door de zeer ongewoone
stilte, zo dat in die gantsche heete maand Augusti, geen ééne molen, hieromtrent,
een zeil behoefde te ontblooten; en in Juli niet dan van 's av. den 3 tot den 5, en
van den 21 in 't onweer tot den 23, - den meesten tyd was zo weinig wind, dat even
als in Jan. Febr. en Maart veele bakkers geen meel genoeg konden krygen, - de
(*)
kragt der winden was in Augusti 1 9/10 en in 42 dagen van 24 Juli tot 3 Sept. niet
meer dan 1 6/7 dus niet min merkwaardig dan in Januari.
De windstreeken waren ook aanmerkelyk, de N. en NO. winden hadden niet alleen
van 't laatst van Mai, door Juni heen geheerscht, gelyk reeds gezegd is; maar op
den 6 Juli liep de wind op nieuw in dien hoek, en hield zich daarin zo bestendig,
dat, van dien dag af, door deeze geheele hitte heen, tot 3 Sept. ingesloten, de wind
geen éénen geheelen dag tusschen WNW en Z t W gebleven is, dan van 29 Juli tot
4 Aug. en zeldzaam was 't dat na dien 4 Aug. in 't overige der maand, de wind zich
meest gehouden heeft, eerst tusschen NW en N vervolgens N tot NO daarna NO
tot O, en in 't laatst O tot ZO en Z en dat met alle deeze streeken de hitte ons byna
even sterk is bygebleven.
Wat de droogte betreft, de lucht bleef in Juli daar heen trek-

(*)

Den 24 Juli was 't hier zeer stil, en echter dit was de ongelukkige dag voor het op de
Zeeuwsche Kust wel verzeilde, doch ook verbryzelde, O.I. Retourschip WONSTDUIN; ik
verwonderde my dus zeer over die tyding, tot ik uit de Waarneemingen van den Heer HOLL
te Breda merkte, dat de wind aldaar op dien dag nog even onstuimig als op den voorgaanden
geweest is.
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kende; doch by de zwaare onweeders in die maand viel zo veel waters, dat de regen
in die maand daar door zelfs de middenmaat vry wat te boven ging, - maar in Augusti
was de eenige regen van aanbelang by het onweer van den 6, en anders de droogte
zo sterk dat de drooge dagen 24 uitmaakten, dus nog 2 meer dan in Augusti des
voorigen jaars; schoon de helderheid der lucht nu iets minder was, als ook de hoogte
van den Barometer, die evenwel boven 30 duim hield. - Deeze droogte, gevoegd
by de hitte, deed een menigte Veld- en Tuingewassen, en de bladeren van zeer
veele op de zon staande boomen, t'eenemaal verzengen, en op veele plaatsen de
slooten in 't land uitdroogen.
De gemelde Onweeders verdienen dat ik nog iets daarvan zegge. Wy hadden
die in 19 dagen 5 maal. Het eerste was op maandag den 19 Juli, de dag der zwaarste
hitte in dit Jaar (vallende juist 52 weeken na den heetsten dag van 't voorleden Jaar,
die echter nog 2½ gr. grooter was.) Het onweer begon reeds 's namid. ten 4 u. eerst
van verre, doch wierd hoe langer hoe zwaarer, en de blixem naar evenredigheid
veel feller dan de donder, duurende tot 's av. 10 à 10½ u. evenwel was 't alhier nog
niet op 't zwaarst, maar allervreeslykst door byna geheel Zuidholland, als ook in
eenige streeken van Noordholland. - Het tweede viel 2 dagen daarna op den 21
Juli, en schynt integendeel alhier 't hevigst gewoed te hebben, het duurde 's namid.
van 3½ tot 5 u. de donder en blixem was zwaar, maar 't alleraanmerkelykst daarby
was de vreeslyke plasregen, waarvan den oudsten menschen geen weerga heugde;
men kon op de graften naaulyks de huizen aan de overzyde daar door heen zien;
alle gooten, alle regenbakken liepen eensklaps over, en in veele woonkelders kwam
het water ½ mans lengte hoog van de straaten instroomen: daar onder vielen niet
alleen zwaare hagelsteenen, waar onder die 2 lood wogen, maar ook (immers hier
en daar in de Stad) platte doorschynende stukken Ys, waaronder van 1 à 1½ duim
lang en breed, sommige met hagelsteenen omzet. - Het derde en vierde was op
den 30 Juli, 's morg. 10½ à 11½ u. en 's av. 11 à 12½ u. beide ook met zwaare
donder en blixem, doch geen van beiden hier op 't zwaarst. - Eindelyk, het vyfde
had men den 6 Augusti 's namid. 3¾ tot 5, zynde ook vry hevig. - In 't overige dier
maand zag men wel dikwyls onweêr aan de lucht; doch, hoe zwaar de hitte bleef,
wy hebben hier niets meer daarvan gehad, dan op den 10 's namid. en 22 's av.
een paar niet zwaare donderslagen, - maar op den 5 September 's av. 7½ tot 8½
u. ontstond nog een zwaar onweer, waar by 2 à 3 geweldige slagen; schoon ik in
alle deeze onweeders geen éénen slag gehoord heb, die te vergelyken was by den
zwaarsten op den laatsten dag des voorigen jaars. - Evenwel, door genoegzaam
alle, zyn op verscheidene plaatsen in ons Land, zo veele ongelukken aan menschen
beesten, &c. geschied, en in de nieuwspapieren gemeld, dat deeze zomer ge-
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noegzaam bewyst, dat de Welëerw. MARTINET, in zynen, met recht geroemden,
Catechismus der Natuur, het gevaarlyke van die ontzaglyke natuurverschynsels
wat te veel verkleind heeft: schoon ik zyn Eerw. anders gaarne toestemme, dat ook
dit deel van Gods groote werken, opmerkend te beschouwen, zeer betaamlyk zy;
en de slaafsche vrees daarvoor, zo min den Christen als den Wysgeer, voege.
September, na dat op den 4 de buitengewoone hitte ophield, en den 5 't laatste
onweêr gevallen was, bleef echter bestendig warm, zo dat ze die van 1775 volmaakt
evenaarde, en dus nevens die, de warmste tot hier toe aangetekende was: na regen
en hagelbuiën op den 19, was de 20 een koude guure dag; doch de warmte hervatte
zich nog eens zo sterk, dat die op den 25, 26 en 27 grooter wierd dan tot hier toe
zo laat in die maand bekend is, komende tot 78 gr. en overtreffende dus nog 2 gr.
de laatste dagen van Sept. 1777. - Echter het weeder was in deeze maand
onbestendiger, en meer nat dan droog, vooral van 4 tot 8, en van 's av. 18 tot 's
morg. 24, in welke beide tyden ook sterke winden opkwamen, schoon 't anders
meest stil was, met veranderlyke windstreeken, meerendeels tusschen NW en Z.
October hield van 't begin tot het einde die ongewoone warmte, zo dat die maand
wederom de allerwarmste in de aantekeningen is, behalven alleen de zeer
buitengemeene van 1772: de 13 en 19 waren de warmste dagen - de groote stilte
hield ook aan, behalven den 9, 13, 14, 27, 28 en 29; de winden veel Z en ZO vooral
in 't midden der maand, doch de laatste dagen NW, en evenwel met op nieuw
toeneemende warmte. - Het weeder wisselde af met zeer mooie dagen en regen,
zo dat men deeze maand noch nat, noch droog kon noemen, behalven de zwaare
buiën op den 27 en 28.
November was in den aanvang nog merkwaardiger in warmte: zo dat de trap van
60½ gr. op den 1, weder ½ gr. grooter was dan hieromstreeks is waargenomen; en
de Therm. bestendig boven 50 gr. bleef tot den 9 's av. - toen verminderde de
warmte, en nog meer na den 14, wanneer het koud, doch niet ongewoon koud wierd,
tot dat op den 28 nogmaals warmte inviel, en aanhield tot 's morg. 22 December,
wel zo dagelyksch niet als in December des voorigen Jaars, maar met nog hooger
trappen, vooral den 2 en 3; klimmende de kwik den 2 's av. tot 57 gr. 't welk de tot
hier toe bekende hoogste warmte in Dec. al weder 1 gr. overtrof; den 3 's morg.
stond die nog op 55 gr. en den 17, 18, 19 en 20, op 50, 52½, 52 en 51 gr. op dien
20 's morg. viel een donderbui; op den 22 Dec. wierd het kouder en de winter nam
den 24 een aanvang. - Deeze Slagten Wintermaand waren wel minder warm dan
in 't voorige Jaar: doch moesten evenwel beide ook onder de warme maanden geteld
worden.
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November hield van
1 tot 9

-

54 11/27 }
45 10/90

Dec. 1 tot 21 -

44 55/63 } 1
23/90

10 - 27

-

39 50/54 }
45 10/90

22 - 31

33⅔ } 1
23/90

28 - 30

-

48⅓ } 45
10/90

-

In de 9 warme eerste dagen van November was, tot den 8, 't weêr ongemeen stil
en droog, doch donker: de stilte hield ook in die maand, behalven den 9 en 10, aan
tot den 25; maar anders had men van den 9 November tot 22 à 23 December, een
zwaaren regentyd, en van 26 November af met zeer onstuimige winden verzeld. Echter, hoe slecht dit saisoen was, de Barometer gaf reden om dikwerf nog veel
erger te vreezen, en deed in deezen tyd nieuwe aanmerklykheden zien, recht
overstaande tegen die in 't begin van 't Jaar opgemerkt waren.
In 't begin van November was en bleef die vry hoog, zelfs was die op den 9 en
10, dagen van sterke wind en regenbuiën, tusschen 29.11¼ en 30.1¼, dat, schoon
de wind NW was, echter in zulk weeder niet gewoon is; daarop begon de kwik den
11 en 12 te zakken, en bleef van den 13 af tot den 23 Dec. zo ongemeen laag, dat
de gemiddelde hoogte dier 41 dagen niet meer was dan 29. 4 3/41, en in 22 dagen
van 13 Nov. tot 4 Dec. 29. 2⅔ en de hoogste stand in die 22 dagen 29. 6¾. - In de
gemelde 41 dagen zakte de kwik tot 7 maal toe onder 29 duim, waaronder op den
26 Nov. 's morg. en 's mid. tot 28. 6½ en op den 22 Dec's morg. tot 28. 5½; dus 2
(*)
maal in dien korten tyd laager dan in 30 Jaaren sedert 1748 was gezien, behalven
30 en 31 Maart 1762 en 21 tot 23 Nov. 1768, bygevolg 't laagst in 11 Jaaren, en vry
laager dan in de zwaare Stormen van 14 Nov. 1775, 20 Nov. 1776 en 31 Dec. 1778,
echter de billyke vrees daarvoor wierd t'elkens gunstig afgewend: op den 26 Nov.
woei 't wel hard, doch storm kon men 't niet wel noemen; zo ook op den 29;
integendeel, had men ondanks deeze laagte, van 15 tot 24 Nov. tot elks
verwondering, over 't geheel, de droogste stilste en helderste tyd in die geheele
maand, zelfs heldere vorst; waar door ook de groote maanëclips 's av. den 23, zeer
fraai te zien was, - den 22 Dec. was op den allerlaagsten stand 's morgens de wind
stil NNW. 't welk myne vrees nog vermeerderde, de wind stak ook tusschen 9 en
10 u. schielyk en hevig op, doch wierd weder geen storm; gelyk men het op den 2,
4, 14 en 20 noemen moest. - Het Ywater rees den 5 en 15 Dec. tot omtrent 60 duim
boven peil, doch 't gevaar ging schielyk voorby.

(*)

Ik ga hier den stand van 28. 3. op den 22 Dec. 1749 voorby, alzo de Hooggel. Heer VAN
SWÏNDEN, in 't Genees- en Natuurk. Kabinet N. 2. p. 131, die bewezen heeft een drukfout te
zyn, welke ik in myn tafeltje, Natuurk. Verhand. V. Deel p. 683, over 't hoofd gezien heb.
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Met de vorst, die den 24 Dec. begon, kreegen wy, voor 't eerst sedert October,
eenen doorgaanden Oostenwind, die den 28 à 30 hevig doorblies, den Barometer
deed ryzen tot 30 4½ en den Therm. zakken tot laagst 26 gr. dus nog 1 gr. hooger
(*)
blyvende dan in 't begin der Jaars . De schuiten staakten 't vaaren den 30 en 31.
- Intusschen was deeze sterke Oostewind een groote zegen, ter begunstiging van
't uitloopen van 160 à 170 Schepen alleen uit Texel, en het zakken van het water
onzer, door de sterke regens, hooggereezene Rivieren.
Zo eindigde dan dit allerongemeenste Jaar 1779. 't welk de meeste
merkwaardigheden van voorige Jaaren vooral betrekkelyk de warmte, geheel
verdoofde. - Dan, eer ik dit nader toone, door den zomer en herfst, zo als ik den
winter en de lente gedaan heb, met voorgaande te vergelyken, en de gemiddelde
uitkomsten van 't geheele Jaar op te geeven; zal ik vooraf aanroeren, welke
ongewoone verschynselen het groeiend Ryk in de laatste helfte van 't Jaar, niet
minder dan in de eerste, hier en elders heeft opgeleverd.
De nieuwe scheuten en bladeren, die de boomen in gewoone Jaaren na den
langsten dag krygen, kwamen nu reeds de laatste dagen van Mai en eerste van
Juni in menigte te voorschyn; en deeze wierden in Juli weder door andere gevolgd,
ook kwamen in die maand reeds eenige soorten van appelen aan. - Maar zeer
vermenigvuldigden de ongewoonheden: in Augusti waren in die heete, drooge en
stille maand, zeer veele bladeren, vooral aan wilde Kastanjeboomen, verdroogd;
na het midden dier maand begonnen verscheidene van die soort nieuw blad en
bloeisel te krygen; en deeze wierden in September gevolgd van zo veele andere,
dat, daar men in 1775 eenige weinige zulke boomen in deeze Stad met verwondering
ging zien, ze nu op 't laatst naaulyks meer opgemerkt wierden; ja verre de meeste
boomen van die soort kreegen nieuwe bladeren, of ten minsten, men zag by 't
afvallen der oude, dat zich de nieuwe knoppen daar onder gezet hadden. - Dit bleef
by geen wilde Kastanjeboomen; maar van tyd tot tyd zag men in en buiten de Stad
zeer veele Lindehoomen; ja dat nog zeldzaamer is, in October ook Ipeboomen,
waaronder 6 by elkanderen voor 't Latynsche School, met een overvloedig en vrolyk
lachend lentegroen deezen herfst versieren: zelfs tot in 't begin van November zag
men nieuwe groente aan boomen uitspruiten.
Even zo was 't met de vrugtboomen: den 21 Aug. zag ik nieuw bloeisel aan
Karssenboomen; omtrent den 10 Sept. begonnen veele

(*)

Den 28 Dec. 's av. stond myn Therm. op 34½ en den 29 's morg. op 32½ gr. echter vroor 't
in dien nagt zo sterk als 't anders op circa 30 gr. doet: een andere Therm., die ook goed heet,
en naast den mynen hing, tekende nog omtrend 1 gr. hooger.
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pruime-, persik-, abrikoos-, appel- en peereboomen ook op nieuw schoon te bloeiën.
- In de laatste dagen van Augusti zag men niet slechts rype witte druiven op den
blooten grond gegroeid, maar zelfs blaauwe waarvan men zulks verzekerde; en
vóór half September waren, aan alle goed geplaatste wynstokken, de druiven niet
alleen volkomen ryp, maar ik heb toen zelf gezien, en vervolgens van veele plaatsen
gehoord, dat aan dezelfde wynstokken tevens nieuwe trossen in bloei stonden.
In 't geheele najaar waren niet alleen veele soorten van zomergroente, maar ook
latouw, en andere salade die men anders in t voorjaar heeft, in overvloed en voor
elk te krygen.
De bladeren vielen zeer verschillend af; de boomen die beschut geweest waren
tegen de brandende zonshitte, waren den 1 November nog vry groen; en meest tot
9 dito tamelyk vol bladeren; wanneer ze wel door den wind veel verloren, echter,
naar maate ze buiten den wind stonden, bleven aan verscheidene nog bladeren tot
de eerste dagen van December, toen ook tevens de jonge herfstbladeren van de
Linde- en Ipeboomen weggingen; die aan de wilde Kastanjeboomen hielden veel
korter stand, - daar tegen raakten eenige vlier- en dergelyke boomen, de
laatstgegroeide bladeren niet eer kwyt dan met de vorst in t laatst van 't jaar; en in
't begin van December zag men al wederom, aan bessen en andere heesters, door
de warmte, nieuwe knoppen uitspruiten, en ook nog verscheidene bloemen in de
tuinen staan; zo dat de groei in dit gansche jaar naaulyks heeft stil gestaan.
Behalven alle deeze ongewoone verschynselen, was ook in dit jaar de hooibouw,
de koorn-oogst, en de inzameling van allerlei boom- en veldvrugten, overal ongemeen
gezegend; de anders mingewoone fruiten waren voor elk te bekomen.
Dan, helaas! voor deeze vrolyke tooneelen is een zwart gordyn geschoven, door
de, in den nazomer opgekomene, besmettelyke koortsen en roodeloop, die op veele
plaatsen in ons Vaderland, en ook elders, eene zeer aanmerkelyke verwoesting
onder de menschen hebben aangerecht: en waarvan men, zonder, aan de eene
zyde, den Opperbestuurder, of aan den anderen kant, de bykomende oorzaaken
van de bepaaling der besmetting tot byzondere plaatzen, uit het oog te verliezen,
ongetwyfeld de algemeene middeloorzaak te zoeken heeft, in de zwaare en
aanhoudende hitte, droogte, en ('t welk men vooral niet vergeeten moet hierby te
voegen) stilte, die in deezen zomer geheerscht hebben; doch 't behoort niet tot myne
(*)
taak dieper hier in te treeden; ik laat zulks den Geneeskundigen over .

(*)

't Verdient opmerking, dat de zwaarst bezochte plaatsen, als Harlingen, Campen, Elburg,
Enkhurzen, &c. alle om de Zuiderzee liggen - Ons Amsterdam, hoewel door Gods goedheid
verschoond van eigenlyke besmetting, heeft echter aandeel in de sterste gehad; en, 't geen
byzonder is, den geheelen winter door volgens de weeklyksche opgaave der dooden, van
den eersten Saturdag in October tot den tweeden in Maart was 't getal in die 24 weeken 6250,
't hoogst 315 en 312, en 't laagst 188, de 2 laatste weeken van Maart 158 en 139, dus nu in
een halfjaar, circa zo veel als in deeze eeuw 6 à 7 maal, waarvan nog laatst in 1774, in een
geheel jaar gebeurd is.
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Ik zal, daar de berichten wegens 't schoone en vrugtbaare saisoen, uit andere landen,
vooral uit Duitschland, niet min ja ruim zo merkwaardig waren, dan wy hier te lande
zagen; hier nog eenige der ongewoonste byvoegen, om die aan de vergetelheid te
ontrukken.
Uit het Radebergsche meldde men 29 Sept. dat aan den Landbeer verscheidene
bloeiende takken van Appel- Peere- en Karsseboomen gepresenteerd waren;
waaronder een Karssetak waaraan ook eenige rype vrugten waren.
Van Hamburg 11 October, dat de Druiven, van welke in die landstreek anders
weinige soorten tot rypheid kwamen, nu de Spaansche in ryp- en zoetheid tartten.
Van Altona 22 October, dat aldaar de Aardbeziën ten tweedenmaal tot volkomene
rypheid gebragt waren, en in groote en kleine potten ten verkoop rond gedragen
wierden, (te Leeuwarden had men die ook reeds den 9 October aangebragt.)
Van Kassel, dat den 20 Oct. aldaar nog een Byënzwerm gezien was; en dat overal
op de akkers nieuwe airen uit den grond oprezen.
Van Manheim 10 October, dat in den Keurvorstelyken Botanietuin, een
Granaatappelboom, in de vrye lucht, deezen herfst, rype vrugten heeft voortgebragt;
en dat 'er wynstokken waren, die te gelyk rype druiven van den eersten bloei, onrype
van een tweeden, en op nieuw gezette van een derden bloei gedragen hebben.
Nog van Hamburg 8 Nov. dat een Abrikoosboom, die eerst overvloedig had
gedraagen, ten tweedenmaal 3 rype, hoewel iets kleinere, abrikoozen had geleverd;
dat toen nog 2 jonge appelboomen zeer vol bloeisel stonden, en in de Stad een
wilde Kastanjeboom ook toen nog 2 schoone bloemtrossen had.
Van Hanau 30 Oct. dat te Darmstad sommige vroege Wynstokken ten
tweedenmaal rype druiven hadden voortgebragt: iets, dat zelfs in dit jaar, als eene
allerzeldzaamste byzonderheid aan te zien is.
Uit dat Graafschap; van Bieber, 26 Dec. dat iemand aldaar, van een Wynstok, in
't begin van Aug. de eerste, in 't laatst van Sept. de tweede, in 't laatst van Oct. de
derde volkomen rype druiven geplukt hebbende, toen, by het afvallen der bladeren,
tot zyne groote verwondering, aan denzelfden wynstok den vierden schyn van een
volkomen bloei zag, - dat de Spekleliën sedert 14 dagen nog de fraaisten bloemen
voortbragten, - dat men op eenen nog kouderen berg, in een tuin, grasbloemen
vond van veelerlei kleur, en stokroozen in den schoonsten bloei.
Van Weenen 11 Dec. dat in Ongaryen op verscheiden plaatsen, aan de druiven
kleine goudene korrels gevonden waren; 't welk de Natuurkenners aanzagen als
een bewys, dat de zon wonderbaarlyk daar op moet gewerkt hebben. - Ook had
men reeds vroeger uit dat Koningryk bericht, dat te Presburg in eenige tuinen
tweemaal Roozen gebloeid hebben.
Eindelyk meldde men uit het koude Petersburg, dat aldaar de Agent der
Hanzeesteden, op den 7 October N.S. zyne vrien-
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den, in zynen tuin in de vrye lucht, op een middagmaal had onthaald.
Hoe verwonderlyk deeze en dergelyke berichten, in vergelyking met gewoone
jaaren, ook zyn mogen, ze zyn het niet meer, wanneer men de duuring en hitte van
den Zomer in aanmerking neemt. - Immers, daar ik, by gelegenheid van den reeds
(*)
zo heeten zomer des voorigen Jaars 1778, eene vergelyking heb gemaakt tusschen
de warmste zomers waarvan wy geregelde waarneemingen hebben; waarvan 't
besluit was, dat 1757, 1775 en 1778 voor de drie merkwaardigste te houden zyn,
de eerste in zwaarte, de tweede in duuring, en de derde in 't eene en andere tusschen
die beide: daar ga ik nu toonen, (en dit kan ik daardoor zeer kort doen) dat deeze
zomer van 1779, in die beide opzichten, alle drie genoemde heeft overtroffen;
behalven alleen in den hoogsten trap der hitte, die 85½ gr. was, dus 2½ gr. minder
dan in 1778. en 4½ gr. minder dan in 1750. - men zie de vergelyking in dit tafeltjen.
dagen.

gr.

dagen.

1757.

gr.

1779.

10 Juli tot 11 33
Aug.

70 1/33

1778.

} 2 Aug. tot 2 32
Sept.

70 11/32

} 2 Aug. tot 2 32
Sept.

70 11/32

23 Juni tot
21 Juli

29

70 13/87

} 2 Aug. tot 2 32
Sept.

70 11/32

23 Juni tot
26 Aug.

65

68 91/195

1 Juli tot 4
Sept.

68 173/198

61 262/459

1 April tot 31 153
Aug.

62 150/459

67

1 Juli tot 30 92
Sept.

67 50/276

2 Juni tot 30 121
Sept.

66 1/121

23 Mai tot
27 Sept.

128

65 89/90

23 April tot
19 Oct.

180

63

8 Mai tot 9
Nov.

186

63 20/180

1. Febr. tot
31 Oct.

273

56 8/9 {

1 Febr. tot
31 Oct.

273

58 250/819

1. Febr. tot
31 Oct.

273

56 8/9 {

5 Febr. tot 9 278
Nov.

58 338/834

1 April tot 31 153
Aug.

66

1775.
4 Juni tot 8
Sept.

97

2

De warmte dier 278 dagen evenaart zo naby de gewoone middenwarmte van 't
zomer halfjaar, dat het weinig grootspraak is, te zeggen, dat wy een zomer van 9
maanden gehad hebben.
Myn Thermometer heeft gestaan.
op dagen
In 't jaar 1775
(*)

- 95 -

op en boven 70 gr. daar onder op en
boven 80
111 maal 13 maal

Zie deeze Algem. Vad. Letteroef. I Deel, Mengelw. pag. 133-138.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

- 1778

- 72 -

88 - -

13 -

- 1779

- 93 -

112 - -

16 -

Te Breda komt de vergelyking deezer drie jaaren ten naasten by hiermede
overëen; alleen was 't aldaar in Augusti deezes jaars 's morg. en 's av. wat koeler
dan hier, zynde dit onderscheid in die maand grooter geweest dan gewoonlyk.
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Ik spoed my, om, ten besluite, de uitkomst myner waarneemingen in dit geheele
Jaar op te geven; zynde als volgt
Barometer
hoogst laagst

Thermometer
gemidd. hogst laagst gemidd. kragt
Regen
der
te
winder Haarlem

1779

Jan.

307½

28.11¾ 30.3
33/17

Febr.

-6¼

29.11¼ -3 17/6 60.61 35

45 30/85 2 6/8

2

Maart

-7½

-7

-2 6/22 63

32

46 85/5

2 8/7

3

April

-6¼

-5

29.11
22/54

73½

41

53 5/15

4 7/4

7

Mai

-4

-4½

-10
54/57

81.83 41.39

59 15/37 3 4/4

8½

Juni

-2½

-6½

-10
57/35

73½

50.47

61 37/53 3 4/6

15

Juli

-3¾

-2½

-10
35/27

85½

58

67 53/8

2 6/9

69

Aug.

-3¼

-7½

30.0
27/41

85

61½

70 8/68

1 9/6

1½

Sept.

-2

-5½

29.0
41/33

83

50

63 68/23 3 6/0

46

Oct.

-4¼

-6½

-11
33/21

68½

44

56 23/10 3 0/1

37

Nov.

-3 2/1

28.6½

-6
21/18

60½

29

45 10/23 3 1/7

66

Dec.

-4½

-5½

-7
18/90

57

26

41 23/90 5 7/10

54

_____

_____

_____

_____ _____

_____

_____

30.7½

28.5½

29.11
85½
26/109
1/5

't Jaar

van 1 Nov. 1778 tot 31 Oct. 1779
(*)

46

25.24½ 35 20/30 1 8/6

24½

_____

53
3
890/1095 26/120

6 lyn

(*)

26.3

was de warmte 54 357/1095

In de Haarlemsche Courant, waar uit ik dit getrokken heb, staat 25 d. 5 l. dus moet, of door
een drukfeil, één der maanden 10 lynen minder zyn, (misschien November) of de waarneemer
heeft zich zo veel in de optelling vergist. Zwaanenburg komt hiermede vry wel overeen, als
ook Breda en Franeker; en die beide plaatsen ook in de meerdere warmte van dit jaar; want
te
Breda

hield
1775

51
9791
/095

1779

53
5481
/095

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

verschil
1
6/11

- 15 Nov. - tot 14 Nov. -

- - 54 530/1095

- 4 Dec. - tot 3 Dec. -

- - 54 318/1095

- 13 Nov. - tot 12 Nov. -

de Barometer 29 11 887/1095.

Alleen de laatste 9 à 10 dagen van 't jaar maakten dat het beneden 54 gr. kwam:
de warmte van 15 Novemb. tot 14 Novemb. was, op weinig na 5 gr. boven de
gewoone middenmaat naar myne Tafel: en die van 't loopende Jaar 4 3/10 gr. boven
die middenmaat; 2 4/9 gr. boven het voorgaande reeds zeer warme jaar 1778; en
1 9/16 gr. boven het, tot hier toe allerwarmste jaar 1775: waarvan het nog ruim 1
gr. zou verschild hebben, al ware zelfs de koude November van dat jaar zo warm
geweest als nu. - Immers, hoe ongewoon elk saisoen op zich zelve ook geweest
zy, de merkwaardigheid stygt nog veel hooger, dat de allermooiste en zagtste Winter,
(behalven de weinige vorst in Januari) het allerwarmste Voorjaar, de allerheetste
Zomer, en een der aller-

te
Franeker

-

53
63/120

-

54
77/120
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warmste Najaaren, die in meer dan 40 jaaren tot hier toe zyn waargenomen, zich
in dit ééne jaar samengepaard hebben. - Nog nader zal dit blyken, als ik zeg, dat
wy gehad hebben van November 1778 tot October 1779.
3

allerwarmste maanden, Februari, April
en Augusti 1779.

2

gelyk met de allerwarmste, Dec. 1778.
en Sept. 1779.

3

naastwarmste, Maart, Mai en October
1779.

2

op 3 of 4 na de warmste, Nov. 1778 en
Juli 1779.

en 2

nog meer dan middelmaatig Januari en
Juni 1779.

_____
12
Gelyk Februari in den winter in alle opzichten in ongewoonheid uitmuntte, zo deed
Augusti in den zomer.
In 5 maanden van dit jaar heeft de warmte op byzondere dagen een hoogeren
trap beklommen dan tot hier toe in dezelve bekend was: te weeten, 27 en 28
Februari, 24 en 25 Mai, 1 en 2 Sept. 1 Nov. en 1 Dec. zonder nog te rekenen, dagen
op welke de warmte, wel niet in de geheele maand, echter in dat deel der maand
de grootste was; gelyk 18 Febr. 4, 5 en 15 April, 30 en 31 Aug. 26 en 27 Sept. 13
en 19 October.
De koudste tyden in 't jaar waren, 3 tot 19 Januari, 25 April tot 7 Mai, een deel
van Juni, 15 tot 27 Nov. en 't einde van Dec. - maar alle slechts koud in dit jaar, en
niets meer dan gewoone Saisoenen in andere jaaren. - Ongewoon kon men de
koude op geen éénen dag in 't gansche jaar noemen; de 2 koudste waarneemingen
naar den tyd waren 's av. 2 Mai, en 's av. 20 Juni.
Evenwel levert dit jaar meer voorbeelden op van schielyke veranderingen der
Thermometers dan 't voorige; doch meest op de gemelde tyden van ongemeene
warmte: zie hier de voornaamste.
26 Febr. 's morg. 36 } 25

15 April 's mid. 73½ } 27½

28 - 's mid. 61 } 25

16 - 's av. 48 } 27½
17 - 's morg. 46 } 27½

11 Maart's morg. 32 } 25

22 Mai 's av. 52 } 29

13 - 's mid. 57 } 25

24 - 's mid. 81 } 29

5 April's mid. 70 } 22

19 Oct. 's mid. 67 } 23

6 - 's av. 48 } 22

21 - 's morg. 44 } 23

maar ruim zoo aanmerkelyk, om dat ze tegennatuurlyk zyn, houd ik de volgende
veranderingen:
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27 Nov. 's av. 40 10 Dec. 's mid. 41½ 22 Dec. 's morg. 45½
28 - 's morg. 50 - 's av. 50 - 's mid. 39½
Extra waarneemingen van eenige der heetste dagen, heb ik onder derzelver
maanden reeds medegedeeld; ik zou hier nog meerdere byvoegen, vreesde ik niet
al te lang te worden.
Welk een verbaazend onderscheid tusschen dit Jaar 1779 en 't Jaar 1740! Toen
had men van Nov. 1739 tot Oct. 1740.
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5

allerkoudste maanden, Nov. 1739. Febr.
Mai, Juli en Oct. 1740.

1

gelyk met de allerkoudste, Juni 1740.

2

op 2 na de koudste, Januari en April
1740.

2

op 3 of 4 na de koudste, Maart en
Augusti 1740.

1

juist middelmaatig, September 1740.

doch 1

warmer dan middelmaatig, Dec. 1739.

_____
12
Volgens de echte aantekeningen van den Heer NOPPEN, die ik onlangs in handen
heb gekregen, was de middenwarmte van 1740 44 537/1098 en van Nov. 1739 tot
Oct. 1740. 44 343/1098. De twee loopende jaaren verschillen in warmte dus 9⅓ gr.
en in beide gevallen van 1 Nov. tot 31 Oct. of van 15 tot 14 Nov. gerekend, volkomen
of ruim 10 gr. men mag dan wel veilig deeze 2 jaaren houden voor de ui terste
paalen van warmte en koude in onze luchtstreek. - 't Is waar, daar de middenwarmte,
volgens myne Tafel, uitkomt op 49 560/1095 dat 1740 nog wat verder van die
middenmaat afwykt in koude, dan 1779 in warmte; maar dit schynt hier te lande vry
algemeen door te gaan, dat de trappen van koude zich meer van de middenmaat
verwyderen dan die van warmte: t zou niet onäartig zyn, dit uit de waarneemingen
te doen zien; dan, 't zou hier te verre uitloopen.
Zeker is 't intusschen, dat dit jaar, 1779, alles samen genomen, nog veel meer
merkwaardigs heeft gehad dan 1740, of eenig ander. - Immers in den Barometer
zou het ook ontwyfelbaar het hoogste jaar geweest zyn, had niet de ongemeene
laagte in een groot deel van Nov. en Dec. (die nogtans mede een der zeldzaamheden
des jaars is) veroorzaakt dat nu 1741 en 1766, dit jaar te boven gaan; althans naar
mynen Barometer; maar daar ik reeds aangemerkt heb, dat die op 't huis
Zwaanenburg, zynde nog dezelfde waarop die beide jaaren zyn waargenomen, zich
door een ¼ lyn boven den mynen heeft gehouden, zal waarschynlyk aldaar dit jaar,
de twee gemelde, ten minsten het eerste, everaaren, en zeker de hoogte van 13
Nov. 1778 tot 12 Nov. 1779 30 duimen doorhaalen.
Zo is 't ook, behalven de zwaare donderbuiën in Juli, alleen het natte Najaar, waar
door 't jaar belet is onder de allerdroogste te behooren; want het getal der drooge
dagen, waarop in 't geheele etmaal geen regen, sneeu, hagel, of natte mist gezien
is, was alhier 186; zynde wel 45 meer dan t gemiddelde der 4 voorige jaaren, en
waar van nog geen één zeer nat was.
Niettegenstaande de onstuimigheid van December en 't laatst van April, was dit
jaar ook het allerstilste, overtreffende nog 1759: - Stormige winden, gelyk ik, in
navolging van den Heer NOPPEN, begin te noemen, als ik voor de kragt 14 zet, had
men op 11 dagen, waarvan alleen 7 in April en December.
Sneeu is, behalven den 1 Jan. en 's nagts daarna, niet meer
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dan 4 maal in Dec. dus 6 maal in 't jaar gevallen, en niet ééns liggen gebleven, - en
Hagel heb ik in 't geheele jaar op 16 dagen 24 maal aangetekend.
De Luchtsgesteldheid heb ik 445 maal Helder en omtrent helder genoemd; 't welk
zonder twyfel ook wel 't allermeeste zyn zal, alzo dit getal zich zelden verre van 350
à 360 verwydert.
Ik voeg ten laatsten hierby, dat het Noorderlicht in dit jaar, en vooral in t voorjaar,
dikwyls en sterk gescheenen heeft; ik heb het 15 maal aangetekend; de sterkste
waren den 9 Febr. 25 Maart, 24 Mai, 1 Juli, 14 Octob. en 9 November: op welk
laatste de grootste verandering gevolgd is.
Zo heb ik dan getoond, hoe dit jaar zich onderscheiden heeft van de voorige 44
jaaren, waarvan wy geregelde waarneemingen hebben: hoe jammer is 't, dat wy
niet verder vergelyken konnen! - Mogelyk zouden de aantekeningen van den W.E.
Heer ECKHARDT, waarvan de Hooggel. VAN SWINDEN in 't G. en N. Kabinet N. 2. pag.
119 gewag maakt, nog eenig, schoon geen voldoend, licht konnen geeven, ten
opzicht van vroegere Jaaren. Dan, één gedenkstuk hebben wy evenwel van
vroegeren tyd, 't welk by deeze gelegenheid zeer te passe komt: ik bedoel de reeds
genoemde 2 Dichtstukken van L. BIDLOO, op de schoone Saisoenen van 1718 1722
en 1723; stukken, hier te opmerklyker, als zynde van eenen overtagtigjaarigen
Grysäart, die echter van deeze Jaaren spreekt, als zulke waar van hy in zynen
leeftyd geen weergâ gezien heeft. Het zal dan de vraag zyn, of de ongemeenheden
dier Jaaren by die van 't nu afgeloopen Jaar 1779 komen? een vraag die wel
onderzoek waardig is, en waar aan ik zo veel, doch ook zo kort als ik kan, wil voldoen.
De voornaamste byzonderheden, die, uit het eerste Stuk, op 't jaar 1718, konnen
verzameld worden, zyn deeze.
Van Lentemaand af had men doorgaands een schoone heldere lucht.
De gansche oogst van hooi en graan kwam met droog en helder weêr binnen.
De Boekweit was lang voor den herfst reeds gedorscht, en kreeg in 't najaar een
tweede gewas uit de afgesneden stoelen, 't welk in éénen nagt door Ryp bedierf.
De Druiven waren hier te land zo volmaakt ryp als in Frankryk; en de wyn aldaar
voor 't begin van wynmaand in de vaten.
Veel Winterappelen en peeren moesten uitgeplukt worden, om het verdrukken te
beletten.
In November stond nog veel geboomte in nieuwen bloei, en de daauw lag nog
geduurig op 't veld. - In dezelsde maand had men in de tuinen volwassen meloenen,
zelfs grooter dan gewoonlyk.
Alle deeze byzonderheden komen vrywel overeen met dit Jaar 1779, vooral als
men begrypt, dat ze ook, even als in dit jaar, niet alle ter zelfder plaatse zullen gezien
zyn, - maar in 't geen nu volgt, en my gelust uit te schryven; p. 9.
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Thans agt men 't naaulyks waard te worden naverteld,
Dat boomen, in één jaar, tweemaal in 't open veld
Voldragen; maar wie hoorde, uit de oudsten onzer dagen,
Of 's Lands geschiedenis, van vrugtbaarheid gewagen,
Dat zich een derde peer of appel heeft doen zien!
Ofschoon een felle ryp zyn voortgang kwam verbiên.

daar in, zeg ik, zal men denkelyk eenig onderscheid tusschen de Natuurkundige en
Poëtische waarheid dienen te maaken; als ook daar in, dat Aalsmeer in Bacharach
herschapen scheen - Het zou niet onmogelyk zyn, door wat meer Regen by dezelfde
warmte in 't voorjaar, voorts wat meer hitte in Juni, en wat minder, of met regen
meer afgewisseld, in Augusti, dat dit Jaar 1718 in vrugtbaarheid nog eenigzins 1779
had overtroffen; en dus van de vroegste peeren, ja ook appelen, eenige boomen
tweemaal hadden voldraagen; en terwyl die tweede vrugt voortging hier en daar
een derde bloeisel zich vertoone, - maar dat dit toen naaulyks navertellenswaardig
zou geweest zyn, draaft al te hard: dan zou 1718 nog 1779, zo ver als 1779 een
gewoon jaar, zyn te boven gegaan: en zekerlyk is 'er onderscheid gebleven tusschen
zomer- en winterooft.
Ik ga over tot het andere stuk op 1722 en 1723: en merk vooraf daarop aan, dat
alle byzonderheden, waarby dagtekeningen staan, tot 1723 behooren: dus schynt
1722 daarby gevoegd te zyn, niet zo zeer wegens ongewoone dubbelde, als wegens
gewoone, doch overvloedige vrugtbaarheid; min of meer gelyk wy nu 1778 en 1779
samenvoegen zouden. - Het stuk zelf begunstigt ook deeze myne gedagte, in eenige
regels p. 26, on een nota p. 13. - Het ongewoonste dan, dat van 't Jaar 1723 gezegd
wordt, bestaat hier in:
In Grasmaand zag men reeds de Karssen en Morellen door eenen zomergloed
in de lente zwellen - en de Karssen rypende, bleef naaulyks plaats voor bladeren;
zynde 't niet zeldzaam dat tot 13 en meer uit één bloeiknop kwamen.
De ongemeenste peeren wierden tot kleinen prys in kruiwagens omgeroepen:
iemand die 36 manden schoone geplukte appelen en peeren ter markt had gebragt,
hield daarvan 8 of 10 st. over, - zelfs walgde het ooft de verkens.
Oranje- en Limoenboomen waren in 't laatst der herfst vol vrugten en bloemen.
De wilde Kastanjeboomen hebben tweemaal gebloeid.
De dubbelde vrugtbaarheid, door geheele boomgaarden heen, wierd nu zonder
opmerking bezien, en door den ganschen boomgaard zag men peer en appel ten
derdenmaal knoppen. - N.B. Dit verhaalt de Dichter p. 26, 27, met woorden, die
alleen in klank verschillen van de straks aangehaalde regels; maar, dat hy in een
aantekening p. 28 byzonder meldt van eenen boom,
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waarvan in Nov. 1723 ten tweedenmaal rype graauwe Zuikerpeeren geplukt zyn,
bevestigt ten vollen myne zo even gemaakte aanmerking; dewyl die soort van
peeren, gelyk elk weet, een der allervroegste is.
De wyngaarden waren rykelyk met trossen van een tweeden bloei behangen;
waarvan veele reeds tot beziën gezet waren; toen de ryp ze vernielde.
Aardbeziën waren, digt by wintermaand, ten tweedenmaal, zo volkomen ryp als
de eerste; en niet uit jonge planten, maar uit de afgesneden stoelen, en in zulk een
menigte, dat ze by koppen vol verkogt wierden.
Half December kreeg de Schryver nog een grooten bloemruiker.
Uit Noorwegen meldt hy iets nog wonderlyker: t.w. dat te Mardow (op 59 gr.) op
Kersttyd 1723 de boomen nog belaaden waren met appelen als vuisten; en dat in
dien winter aldaar gansch geen vorst geweest is, daar men hier nog op Schaatsen
geloopen heeft.
Dit Jaar 1723 schynt dan 1718 ruim geëvenaard, en in 't vroege voorjaar nog
overtroffen te hebben. - Maar men vergelyke hierby, 't geen wegens 't zelfde Jaar
1723, in 't I Deel der Natuurl. Historie van Holland p. 262, 263, med gedeeld is door
den kundigen Heer LE FRANCQ VAN BERKHEY, uit eene aantekening van zyn W.E.
Grootvader; waar in, ja wel, bevestigd word dat alles den 1 April zo ver was, als
gewoonlyk half Mai, als ook de vernieuwde vrugtbaarheid in 't Najaar, byzonder van
de aardbeziën; maar daar by eene zaak gemeld die BIDLOO ook aanroert p. 40. 41,
als ook N. DUYN, Natuur- en Sterrek. p. 483. t.w. dat met April zulk een droogte begon
dat, in 4 maanden agter een, geen regen viel, waardoor al 't gras verdorde, zo dat
men 't Vee met brood moest voeren: daar nu hier door zekerlykook de vrugten van
den eersten bloei veel geleden zullen hebben, word, myns dunkens, door deeze
omstandigheid, de verwonderlykheid van den nieuwen groei en bloei in den hersst,
eenigzins verminderd.
Ik denk dus, dat die 2 Jaaren 1718 en 1723 over 't geheel, (iets meer en iets min
door één gerekend) met het nu verloopen Jaar 1779 gelyk te stellen zyn; maar dat
men daaruit dan dit besluit moet opmaaken; dat wy zulke Jaarsaisoenen, naar den
gewoonen loop der natuur, slechts om de 50 à 60 Jaaren konnen verwagten; en
dat by gevolge, by het beleeven van zulk een byzonder Jaargety, onze verwondering
ook met byzondere dankbaarheid aan de Godlyke Voorzienigheid moet gepaard
gaan.
Overbetste Vader BIDLOO, doet op 't Jaar 1718 een soort van uitdaaging aan
wyzen en starrekundigen, om te verklaaren, door welk een' omloop van 't uitspansel
zulk een saisoen moest of kon gebeuren; en om uit.... 't zy vast! 't zy dwaalgestarnt,
Naar het beneveld is, of klaar of duister barnt,
Of door ontmoetingen, of invloei, aan te wyzen,
Dat daar in de oorzaak ligt.... Hy schynt dit in een zekere tegenstelling te brengen,
met het eerbiedigen van Gods bestuur daar in. - Een tegenstelling, waar-
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toe ja wel, al te dikwyls reden is, maar, gelyk onze dagen nog meer dan de zyne
staaven, voor den Christenwysgeer onnoodig; als die zeer wel het erkennen van
de eerste, met het naspooren van de tweede, Oorzaaken kan en mag paaren.
Dit in 't oog houdende, is 't zo betaamlyk als natuurlyk, dat men onderzoek doe
naar de natuurlyke oorzaaken van eene, zo ver van het gewoone afwykende,
luchtsgesteldheid in een geheel jaar; en dit onderzoek zal voornaamlyk uitkomen
op deeze vraagen:
1. Is eenige reden daarvan te ontdekken in den loop of stand der Planeeten? Elk die in 't bericht van myne veertigjaarige Tafel, in 't V Deel der Natuurk. Verhand.
myne aanmerking op p. 690. 691, geleezen heeft, zal daar uit wel zien, dat ik niet
bedoele de jaarlyksche regeering van een byzondere Planeet: dit jaar zelfs geeft
dat stelsel een' nieuwen krak: want men zou 't zelve dan moeten vergelyken met
de zeer koude Jaaren 1744 en 1751 en de zeer ongestadige 1737, 1758 en 1765;
byzonder de allerkoudste Augusti van 1737 met deeze allerheetste: 't Jaar 1772
kwam wel in den nazomer en herfst, zo naby als ooit gebeurd is, doch de eerste 5
maanden verschilden des te meer. - Maar ik meen de invloed dier hemellichaamen,
door derzelver plaats in den dierenriem, samen- en tegenstanden, of andere
betrekkingen tot deezeaarde of tot elkanderen. - En die lust mogt hebben dit te
onderzoeken, zou zeer wel doen, tevens na te gaan, of de tegengestelde koude
van 1740 ook op dezelfde wyze konde verklaard worden.
2. Is 'er eenigen samenhang te vinden, tusschen de buitengewoone verschynselen
van donder blixem en storm, die den laatsten dag en nacht van 1778 zo
gedenkwaardig maakten; (zie I Deel p. 131, 132,) en het daarop zo eensklaps
gevolgde, schoone, heldere, warme en stille saisoen tot ruim half April, nevens de
verbaazende hoogte van den Barometer geduurende dien tyd? Dit zou ongetwyfeld,
der oplettendheid van kundige Natuuronderzoekers dubbel waardig zyn.
3. Een derde vraag; welk een Winter op zulk eenen Zomer zou volgen? is in 't
verloopen Najaar duizendmaal gedaan; en naar een gewoonen denk, was der
meesten antwoord: een zeer harde. - Dan dit is door de uitkomst niet bevestigd; de
Winter in 't begin van 1780, schoon niet zagt, en tamelyk aanhoudend, zo dat de
Scheepsvaart tot over half February heeft stil gestaan, kon echter ook niet hard
genoemd worden; niet meer dan ééns, 's morg. den 15 Januari, is de koude tot een'
aanmerkelyken trap gekomen, t.w. 11½ gr. Verder zie men de gewoone tafels. Maart
heeft in warmte die van 1779 genoegzaam geëvenaard, en op 't einde was de groei
omtrent zo ver als toen in 't midden; maar juist met 1 April is 't op nieuw zo koud
geworden, en tot heden 's morg. den 21 gebleven; dat men in die 3 weeken naaulyks
3 dagen voortgang ziet.
L.
PS. Deezen morgen zie ik in de Noordholl. Courant, dat men in Duitschland een 19
aarigen kring van 't weder meent te vinden; maar hoe 't aldaar zy, ik vind denzelven
hier te lande zo min als een 7 jaarigen; vooral met tusschen 1779 en 1760.
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De groote man.
Het is wonderlyk, hoe verre de menschen het brengen kunnen in de
lichaamsoeffeningen. Men staat met rede verbaasd over de vlugheid, de losheid,
en de vaardigheid van sommige koorddanssers en springers. Eene aanhoudende
oeffening van het lichaam alleen kan hen tot die bekwaamheid brengen. Een mensch
kan, zekerlyk, wonderlyke dingen verrigten, als hy veel waagen en geene moeite
ontzien wil. Maar zoude men zig niet even zo boven het gros der menschen in het
denken verheffen kunnen, als de koorddanssers en springers in vlugheid, kragt en
vaardigheid van lichaam? Zekerlyk, 'er is geen twyffel aan, of wy zouden onze
zielvermogens zeer boven die van anderen volmaaken kunnen, indien wy de zelfde
vlyt omtrent den geest aanwendden, als de koorddansers omtrent het lichaam doen.
Doch, is dat zo, van waar komt het dan, dat men minder voorbeelden van ongemeene
zielvermogens, dan van zeldzaame lichaamskragten, ziet? Misschien wel daar van
daan, dat de koorddansser en springer met meer toejuiching beschouwd, en beter
betaald wordt dan de Geleerde.
De beweegingen van dat soort van menschen, hunne draaijingen en sprongen,
zyn dikwyls zo verbaazend, en onnatuurlyk konstig, dat het zien van dezelve eerder
schrik en afgryzing, dan vermaak, moest veroorzaaken. Een wel ingerigt ballet zoude
den oogen der aanschouweren veel aangenaamer zyn, dewyl het meer geschikt is
naar het maaksel van het menschlyke lichaam. Waarom loopt men dan t' zamen
om dit onnatuurlyke schouwspel te zien? Juist daarom om dat het onnatuurlyk is.
Gaat het niet even zo met de Geleerden? De man, die in stilte arbeidt, en van
een wezenlyk nut voor de weetenschappen is, arbeidt onbekend en zonder
toejuiching Hoe kan het ook anders zyn? Hy heeft geenen hansworst, die voor hem
heenen uitschreeuwt, Let op, nu zult gy zien!
De dichter van vuiligheden, de spotter met godsdienst en deugd, de uitvinder van
wonderspreuken en spitsvindige ongerymdheden, de geestige verdediger der
leugens, en de bestlyder der onbetwistbaarste waarheden, - dit zyn de koorddanssers
en springers der geleerde wereld. Deezen kunnen op eenen grooten naam, en de
toejuiching der menigte, staat maaken. Ongelukkig is het maar, dat zy somtyds door
eenen valschen sprong vroegtydig den hals breeken; en dat anderen, bekoord door
het schitterende van hunnen roem, genoopt door nayver, om hen in hunne
lugtsprongen te evenaaren in het volgen van hun voorbeeld, door een even zo
ongelukkigen val, in hunnen jeugd sneuvelen.
O.O.
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Aanmerkingen over den invloed der mode.
(Uit het Engelsch.)
Menschen, die, door den verheeven leevensrang, waar in zy zich geplaatst vinden,
ontheeven zyn van de bepaalingen eens handeldryvenden ommeslags, en het
waarneemen eens beroeps, begeeven zich veelligt in eene vrywillige slaaverny,
door in dienst der Mode, eene Dwinglandesse, te treeden. Bedryven, uit eigen aart
aangenaam en onschuldig, moeten zy, hoe zeer ook tot dezelve genegen, laaten
vaaren: om dat de grilligheid eens aanzienlyken characters dezelve door zyn
voorbeeld afkeurt. Gelyk de domste dieren worden zy in denzelfden kring
rondgedreeven: ééns daar buiten te wyken zou hun blootstellen aan eenen
allerverschriklyksten schendnaam. Men zou het kunnen dulden, verkwistend,
buitenspoorig, onmaatig, ja zelfs snood genaamd te worden; maar wie kan den
naam van ouderwets draagen.
Lieden naar de Mode, eens met dien hoogloflyken eertytel verwaardigd, maaken
eene kleine Wereld op zichzelven uit, en leeren op alle anderen, als weezens van
eene ondergeschikte natuur neder te zien. Men vraagt, derhalven, natuurlyk, waar
in deeze Meerderheid bestaa? Deeze komt niet voort uit Geleerdheid: want de
Ongeleerdsten dingen na dezelve, en hun eisch, wordt ingewilligd; deeze heeft
haaren grond geenzins in Deugd; want de veragtlykste snoodaarts worden niet
buiten geslooten. Rykdom, Schoonheid, Geboorte, en fraaiheid van Zeden, maaken
hier toe iemand op zichzelve niet bevoegd; naardemaal veelen dezelve genieten,
die geen aanspraak op een dier voordeelen hebben. Het schynt dus eene verbintenis
van eenigen te weezen, die overeenkomen om elkander te volgen, en, by
meerderheid van stemmen, met een onverdraaglyken trots staande te houden, dat
alles, wat zy doen, welvoeglyk, en alles, wat zy zeggen, verstandig is; dat hunne
gekoozene kleeding wel staat, dat hunne Zeden beschaafd zyn, dat hunne huizen,
huiscieraaden, en verdere toestel, alles aan den eersten smaak, en de regelen der
waare schoonheid, beantwoorden. Allen, die zich niet binnen de perken huns
grondsgebieds begeeven, veroordeelen zy met een onfeilbaar gezag tot eene
altoosduurende nietsbeduidenheid. Zy monsteren hun uit als Menschen, die niemand
kent, als de heffe des Volks, als gebooren om hunnen hoogmoed ten dienste te
staan, en de behoeften hunner weelde te verschaffen.
Hoe ongegrond de eischen deezes Bondgenootschaps ook mogen weezen, spaart
men geene moeite, om 'er, als lid, in te worden aangenomen. Ten dien einde verkwist
de onbedagte Jongeling zyn vaderlyk erfgoed, en vernielt zyne gezondheid. Ten
dien einde laat men den bloem der maagdlyke onschuld en schoonheid
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verwelken in de nagtgezelschappen en aan de speeltafels. Ten dien einde verdraagt
men gewillig het verlies van braafheid en openbaare schande. Veelen houden het
voor een onwrikbaaren stelregel: ‘het is beter uit de Wereld te gaan dan niet naar
de Mode in dezelve te leeven.’
Indien deeze onderscheiding, met de daad, hoog te schatten is, indien het geluk
of ongeluk des leevens afhangt van deeze te verwerven of te missen, dan zyn
duizenden, die de eenvoudiger paden des leevens bewandelen, voorwerpen van
het innigst medelyden. Men moet eenigen troost zoeken voor het grootste getal der
Maatsch ppye, die nooit de hoflugt gerooken, nooit hunne middelen van bestaan in
de war gebragt, en nimmer hunne gezondheid bedorven hebben, om deeze roemryke
verheffing te erlangen. Misschien zullen zy, op eene onpartydige beschouwing, zien,
dat deezen in waarheid dat geluk bezitten, 't welk de trotsheid zichzelven toeëigent,
en nogthans alleen schynt te verkrygen.
Menschen in den Middelbaaren staat, zyn de deugdzaamsten, de
verstgevordersten, en best in staat om de vermaaken en voordeelen te genieten,
die het Menschdom op deeze wereld ten deel vallen. Geen van de minste bestaat
hier in, dat zy zich ontheeven vinden van de noodzaaklykheid, om nauwkeurig te
letten op alle die pligtpleegingen, die de aandagt der lieden van hooger Rangen,
geheel en al in, en hun tyd, wegneemen, zonder eenige daar aan geëvenredigde
voldoening. HORATIUS, veel min beroemd door zyn geboorte en rang, dan door de
fraaiheid zyner zeden, was gewoon zichzelven geluk te wenschen, dat hy op een
kleinen Muilezel, zonder uitgelachen of gestoord te worden, kon ryden na de
verstgelegene Stad in Italie, terwyl zyne Mecenassen nauwlyks één stap konden
doen, zonder al de pragt huns grooten nasleeps ten toon te spreiden. Het stuk der
Kleeding alleen, 't geen, kostbaar en naar den eersten zwier zynde, de aandagt en
arbeid van veele uuren vordert, wordt eene bedroevende taak voor allen die
wenschen hun tyd, met eere, met vordering, met vermaak, en de mogelykheid van
eene genoeglyke herdenking, te besteeden.
Staatlyke Bezoeken, waar over elk een klaagt, en waar aan nogthans, ieder een,
zich eenigermaate onderwerpt, zyn volstrekt noodzaaklyk om de éénigheid te
bewaaren van het Bondgenootschap der Mode. Hoe veelvuldiger ze zyn, hoe loflyker.
Veroorlofd te worden, vyf minuuten by iemand te slyten, of een kaartje te laaten aan
de huizen van de aanzienlykste inwoonders in de beste straaten der Stad, is een
geluk, 't geen ten vollen al de moeite eener lange toerusting voldoet. Een trein van
Koetzen te zien, die elkander als by de deur verdringt, het gevloek der Koetziers te
hooren, zyn aangenaamheden, waar van een eenvoudig Landbewooner maar luttel
denkbeeld heeft; doch op het streelendst de fyne aandoeningen gaande maaken
der lieden van fy-
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ner leem gevormd, en met den naam van Lieden naar de Mode verëerd.
Van deezen zwaaren overlast is de Man, die na zulk eene eere niet dingt, gelukkig
bevryd. Hy bezoekt zyn Vriend, om dat hy waarlyk genegenheid voor hem heeft, en
wordt met hartlykheid ontvangen. Den tusschentyd, als hy geen gezelschap ziet,
kan hy der Letter-oefeningen wyden, of zich op eene andere wyze onschuldig
verlustigen: want de verkeering met zyn Vrienden vordert al den voorbereidenden
ommeslag niet van Modische staatlykheid. De ongedwongene vermaaken eener
gulle en openhartige verkeering genietende, ziet hy met een medelydend oog aan,
de gedwonge staatlykheid der Grooten, en verfoeyt de losbandigheden der
Ligtmissen.
De Uitwerkzels der Mode leveren een zeer vreemd verschynzel op in de-Zedelyke
Wereld. Deeze kan leelykheid in schoonheid, en weerkeerig schoonheid in leelykheid
hervormen. Wanneer wy, in eene zaal met schilderyen behangen, de kleeding der
Persoonen opmerken, geraaken wy gereed in verzoeking, om den aanstootlyken
smaak onzer Grootvaderen en Grootmoederen wel hartig uit te lachen, en het lydt,
ondertusschen, geen den minsten twyfel, of men hieldt dezelve, ten hunnen tyde,
schoon en welvoeglyk, terwyl de Kleeding des nu bedillenden en belachenden
aanschouwers, toen even bespotlyk zou voorgekomen weezen.
Staande het korte tydperk van eens Menschen leeven, zyn de wisselingen van
smaak zeer opmerkenswaardig; lange of korte kleederen, groote of kleine gespen,
een hoog of laag kapzel, zyn, elk op hunne beurt, binnen het verloop van eenige
weinige jaaren, gepreezen of gelaakt. Gewoonten, Boeken, Dicht- en Bouwkunde,
en het aanleggen van Lusthoven, ondergaan denzelfden lotwissel. De heerschende
smaak wordt, op dien tyd, verondersteld, een volmaakten smaak te weezen; eenige
weinige jaaren verloopen 'er, en dezelve word voor hoogst gedrochtlyk uitgekreeten:
men neemt een' nieuwen aan: deeze geraakt even ras in onbruik: en de oude wordt,
door de grillige omwentelingen van den nieuwigheid zoekenden geest, weder ter
baane gebragt en ingevoerd.
Zeker is 'er een regelmaat van rechtheid in zeden, van welvoeglykheid en smaak:
doch deeze valt ligter te ontdekken dan te bewaaren. De ydelzinnigheid der Grooten
en Ryken zal altoos na nieuwe Modes haaken, in die opmerking, waar op zy oordeelt
aanspraak te hebben, tot zich te trekken. De mindere Rangen, zullen hun, zo ras
zy de nieuwigheid ontwaar worden, navolgen. Of het regt, dan verkeerd, schoon,
of mismaakt zy, in het weezen der zaake, maakt het geen verschil. De Meerderen
hebben het voorbeeld gegeeven, en gezag zal, ten allen tyde, de ongerymdheid
dekken. Een hoed, een rok, een schoen, enz. door een aanzienlyk Man gedraagen,
wordt terstond, welk eene gedaante
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dezelve ook hebbe, schoon, en welhaast zo algemeen, dat dê Voorstanders der
Mode zich genoodzaakt vinden, iets anders te verzinnen.
Men moet, in de daad, toestemmen, dat, zo lang de Mode haare eigendunklyke
magt oefent in zaaken, die niet tot Zedebederf strekken, of den smaak in de Kunsten
verbasteren, zy geduld moge worden om met onbegrensd gezag te heerschen.
Doch het ongeluk wil, dat zy, even als andere Gezagvoerders, zich indringt op
plaatzen waar zy geen ander dan een overweldigend gezag heeft. De veranderingen,
welke zy dagelyks invoert in de kleeding, dienen tot bevordering des Koophandels.
De grilligheden der Ryken schenken voedzel aan de armen. De verscheidenheid,
en de onophoudelyke nieuwigheden, veroorzaakt door de wisseling der Modes in
uiterlyken toestel, brengen het haare toe, om den zodanigen, wier rykdom en
persoonlyke nietsbeduidendheid, hun beletten om weezenlyker en redelyker
bezigheden te vinden, te behaagen, en onledig te houden. Maar, wanneer dezelfde
grilligheid, die heerschappy voert in de Kleederkamer, zich tot het Boekvertrek
uitbreid; wanneer de Wetgeefster op een Assemblée, in de Schoolen, in den
Godsdienst, in de Opvoeding, haare Wetten voorschryft, is het hoog tyd, dat de
Rede haare regten handhaaft tegen de inbreuken der Dwaasheid.
Doch zo groot is de toverkragt des invloeds van een algemeen voorbeeld, dat zy,
die de welonderweezenste Rede bezitten, de Mode, dikwyls, met eene blinde
gehoorzaamheid, volgen. De Geleerde Wysgeer laat zich door dien snelvlietenden
en alles mederukkenden stroom wegsleepen. Zonderling te weezen is tegenwoordig
even 't zelfde als zich ten doel te stellen voor de schigten van smaad en
kwaadaartigheid. Gemakshalven, worden de Menschen, derhalven, vervoerd, om
zich in den algemeenen drang te begeeven, aan welken zy, zonder te gelukken,
doch niet zonder beschadigd te worden, wederstand zouden bieden. Inschiklykheid
is wysheid, waar tegenstand vrugtloos zou weezen.
Wat de onderscheiding betreft, na welke Lieden van de Mode dingen, 't is zeker,
dat zy, die door rang, door middelen, en eene daar aan beantwoordende opvoeding,
verheeven zyn, zich dikwyls onderscheiden, door eene byzondere fraaiheid van
Zeden, uit hunne verkreegene bekwaamheden herkomstig. Maar deeze behoort
geen hoogmoed te baaren, noch hun de zotheid in te boezemen om zich van de
rest des Menschdoms te onderscheiden. Veel eer moet deeze hun een geest van
goedaartigheid instorten, en opleiden om het geluk van anderen te bevorderen, in
vergelding voor de gunstbewyzen der Voorzienigheid, die hun deeze meerdere
voordeelen schonk, zonder dat zy dezelve verdiend hadden. Zy behooren zich
verzekerd en vast te houden aan deezen grondregel: ‘Dat de grootste
Menschenvriend, de rechtschaapenste Heer is.’
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even sterk geweest, en was zwaarst ten 8 à 9 en 11 à 12 uuren.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Aanmerkingen over de beste wyze van de menschen te overreeden.
Addimus his lacrymas precibus quoque: verba precantis
Perlegis, & lacrymas finge videre meas.
OVIDIUS Heroid. Ep. 4.

Daar zyn twee wegen om de menschen tot het doen of laaten eener daad te brengen,
naamlyk de overreeding van het verstand, en de opwekking der aandoeningen. Men
spreekt of tot het verstand, of tot het hart, of wel tot beiden te gelyk. Wanneer men
het verstand wil overreeden, en alleenlyk eene zuivere en koele toestemming van
den wil, gegrond op duidlyke beseffen, verwerven, draagt men aan het verstand
alle die redenen voor, welken dienen kunnen, om het voordeel van de zyde die men
aanpryst boven de tegengestelde te doen zien. De uitwerking van zodanig eene
pooging is, het verstand te doen oordeelen, dat het beter is op zulk eene wyze te
handelen dan niet, en, ingevolge van dat oordeel, den wil tot die poogingen te
bepaalen, welken de daad voortbrengen kunnen. Maar kiest men den anderen weg,
wendt men zig tot het hart, dan tragt men in den geest zodanige denkbeelden in
alle hunne leevendigheid te rug te roepen, die dezelve voorheen al gehad heeft, en
hem op het sterkst getroffen hebben, op dat zy op nieuws de zelfde uitwerking
mogen voortbrengen. Ten dien einde poogt men deze denkbeelden zo leevendig
te maaken, dat zy de eene of andere gemoedsbeweeging opwekken, die den wil
bepaalt. Dit is de konst der Redenaaren; dit was het middel, waar door DEMOSTHENES
Athene, en CICERO Rome, naar hunnen zin, wisten te leiden. Deze konst weeten
zelfs onze bedelaars meesterlyk te oeffenen; zy vertoonen verminkte leden, naakte
kinderen,
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van koude verkleumd en van honger als uitgeteerd, om daar door medelyden te
verwekken.
Van beide deze middelen is het eerste 't zwakste, en dikwyls het bezwaarlykst in
't werk te stellen. 't Is niet altyd even gemaklyk, het verstand, zelfs van vry duidelyke
waarheden, te overtuigen; somtyds zyn vooroordeelen of driften onoverwinlyke
beletselen; somtyds zyn de waarheden zelven ongeschikt voor de verstanden,
welken men ze wil doen gevoelen; en somtyds ontbreekt hun, die ze voorstellen,
de bekwaamheid om ze met die klaarheid te vertoonen, dat zy den geest treffen en
overhaalen. Daarbenevens ontbreekt 'er, wanneer het verstand al overtuigd is,
wanneer men reeds zyne toestemming aan een voorstel gegeeven heeft, aan deze
overtuiging dikwyls de leevendigheid, welke vereischt wordt om den wil te bepaalen.
Zulk eene kennis is veeltyds eene doode kennis, onbekwaam tot het voortbrengen
van eenige pooging. En als zelfs de overtuiging al eenigzins leevendig zy, zo is de
minste drift in staat, de aandagt der ziel van het koele gezigt dier waarheid af te
trekken, en eene pooging voort te brengen, welke lynregt aanloopt, tegens de
overtuiging van 't verstand. Dit is de reden, dat zo weinige menschen volgens hunne
verstandlyke beginsels leeven. Dit is de reden, dat de Christenen, overtuigd van
een paradys en eene hel, zo moedwillig zig in gruwelen verloopen, die hun den
ingang des hemels sluiten, en den afgrond der verdoemenis voor de voeten openen.
Maar, wanneer men tot het hart spreekt, als men de aandoeningen van het gemoed
tragt gaande te maaken, zo kan men zig vleijen, gemaklyker te zullen slaagen, en
een grooter voordeel van zyne pooging te zullen trekken. 't Is gemeenlyk ligter, het
eene of andere denkbeeld, 't welk treft, in de inbeelding op te wekken; de eene of
andere aandoening gaande te maaken; de eene of andere drift aan 't werken te
helpen; dan met wel t'zamenhangende redenen eene waarheid in een veeltyds
vooringenomen gemoed ingang te doen vinden. De beelden der verbeeldingskragt
zyn leevendiger dan denkbeelden, van lichaam als ontbloot; leevendig gemaakte
driften hebben meer vermogen dan bewysredenen, even, en om dezelfde reden,
als zinlyke indrukken meer leevendigheids hebben dan afgetrokkene denkbeelden.
Het
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is uit dien hoofde ligter den geest te treffen dan te overreeden; te bekooren dan te
doen beseffen; en weg te sleepen dan te winnen. Ook hebben de aandoeningen,
wanneer ze aan 't werken zyn, meer vermogen om tegen andere aandoeningen
aan te werken, dan flaauwe beginsels en voorneemens. Als de geest gereed is, om
overeenkomstig met een zeker verstandlyk beginsel te handelen, dan trekt somtyds
eene zig daar tegenkantende drift zyne aandagt tot zig, en doet dus den geest het
beginsel welhaast vergeeten. Maar aandoening tegen aandoening, drift tegen drift,
gesteld zynde, zal veeltyds en meest altoos de laatst opgewekte drift door de
nieuwigheid en den werklyk gemaakten indruk, veel sterker dan de andere werken,
en den wil bepaalen.
Edoch, schoon dus tot het hart te spreeken een veel gemaklyker en zekerder
middel zy, om den mensch tot zekere daaden te brengen, zo is het egter niet altoos
boven het andere aan te pryzen. Wanneer men bedoelt, zedenkundige of
godsdienstige waarheden met nut voor te stellen, en den mensch tot het betragten
van zynen pligt, tot een godzalig leeven, tot eene heblyke en duurzaame deugd, te
brengen, is het laatste middel, alleen gebruikt, zo nuttig niet als het eerste op zig
zelfs, of, ten minsten, als wanneer het van het eerste geholpen wordt. Eene schielyk
opwellende gemoedsaandoening mag den geest bepaalen, eene geweldige
opgewekte drift mag hem wegrukken; maar, wanneer die aandoening over, wanneer
die drift verdweenen is, dan blyft het gemoed ledig; de oude begeerten en
heblykheden neemen weder de overhand. Is, integendeel, het verstand wel overtuigd,
is de geest wel doordrongen van zekere beginsels, die beginsels blyven, gemerkt
ze niet afhangen van oogenbliklyke indrukken, welken telkens een voorwerp
vorderen, dat ze voortbrengt. Veronderstel een' man, verstandig door en door
doordrongen van eene almeene goedwilligheid, wiens grootste genoegen is wel te
doen, en die zig tot een onwrikbaar voorneemen gesteld heeft, geene mooglyke
gelegenheid, om zyne weldaadigheid te oeffenen, te laaten voorbygaan. Zo dra
wordt dezen man zulk eene gelegenheid niet aangeboden, of hy is gereed, hy haast
zig om ze te omhelzen. Hy wagt niet, tot dat eene treffende afbeelding van 't lyden
des ongelukkigen zyn medelyden opwekt; gelyk deze doet,
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die zo weinig genegen, zo weinig gewoon is tot weldoen, dat hy byna nooit eene
weldaad oeffent, ten zy in byzondere en treffende omstandigheden, wien de
weldaaden, zo 't schynt, door 't medelyden moeten worden afgeperst; en die geweld
op zich zelven doen moet, om eene daad te begaan, welke de eerste altyd begaan
zal, om dat hy meent, ze altyd te moeten begaan.
Het zelfde heeft plaats in het godsdienstige. Een man, wel onderweezen in den
godsdienst, die 't bestaan van 't Opperwezen op wysgeerige gronden voor zeker
houdt; die God als den zeedlyken regeerder der wereld kent; die de waarheid van
't Christendom, niet met een ingewikkeld, maar met een opgehelderd geloof, heeft
aangenomen; die 't Euangelium als den grondslag van zyn geluk, als zynen besten
troost, en 't uitzigt op een beter leeven, met het zuiverste genoegen beschouwt, die,
daaglyks bezig met zulke voorstellen, daaglyks zyne betrekkingen, zyne
voorschikking, overweegende, daar door zig een godvrugtig karakter geformeerd,
en zig gewend heeft, niets te doen dan het geen hy weet goed te zyn; zulk een man
is altyd deugdzaam, altyd godvrugtig. Maar een mensch, dat zelden om God, om
hemel of hel, om dood of oordeel denkt, zonder juist een overgegeeven booswigt
of een ongeloovige te weezen, nu en dan door eene zielroerende leerreden, een
aandoenlyk gesprek, of treffend voorval, aangedaan, beroerd, bepaald, zal voor
dien tyd goede voorneemens opvatten; goede beweegingen bespeuren; goede
daaden verrigten; ja hy zal ligtlyk zyn gedrag met heete traanen beschreijen, God
met vuurige gebeden om vergiffenis smeeken: maar helaas! zyne godsdienstigheid
is niet bestendig; zy verdwynt met den tederen indruk, die ze heeft voortgebragt,
om plaats te maaken voor de oude woeste en dwaaze denkbeelden en driften, tot
zo lang, dat wederom de verbeeldingskragt getroffen, en het hart aangedaan wordt.
Zulke menschen, even als het riet door den wind bewoogen door den minsten indruk,
zyn veelal, in een minder of meerder trap, godloozen of bekeerden, naar dat zy met
zondaars of godvrugtigen omgaan.
Men kan uit al het voorgezegde gereedlyk opmaaken, dat het, om waarheden,
ter beoeffening geschikt, met vrugt voor te stellen, gewoonlyk best zy, de twee op-
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gegeevene middelen te paaren; in de eerste plaats tot het verstand, en dan tot het
hart te spreeken. Dit moet de zedenkundige Wysgeer en de Prediker doen. Hy moet
beginnen met de waarheden, op eene wyze geschikt naar de vatbaarheid der geenen
die hy winnen wil, eerst duidlyk te ontvouwen; den zin der voorstellingen, en de
onmiddellyke gevolgen, indien ook deezen in aanmerking komen, te doen kennen;
dan moet hy de waarheden als waarheden bewyzen, en zig daar toe van de
kragtigste gronden bedienen. Het verstand wel overreed zynde, dan is het tyd zig
tot het hart te wenden; ten einde de overtuiging van het verstand te verleevendigen
en werkzaam te maaken. Hier toe wederom heeft men zig te bedienen van alles,
wat in de omstandigheden nuttig weezen kan. Men moet de beoeffening der
voorgestelde waarheden als heilzaam en heuglyk, het tegendeel als verderflyk en
yslyk, vertoonen. Het groote vereischte is dan tot de inbeelding te spreeken; door
die streelende denkbeelden te herroepen, welken den geest voorheen betoverd
hebben, en nu wederom betoveren kunnen. Men pooge dan de driften gaande te
maaken; liefde, hoop, verlangen, ten behoeve van het goede; vrees, schrik, afkeer,
omtrent het kwaade, op te wekken en te doen werken. In een woord, men moet den
leezer of toehoorder dwingen, wegrukken.
Dit is de waare welspreekendheid; niet deze gewaande, die in hoogklinkende
uitroepingen, gezogte en opgesmukte spreekwyzen, eene bestudeerde stembuiging,
en eene houding voor het toneel geschikt; maar die, naar het zeggen van den
Meester der welspreekendheid, bestaat, in het gevoel van dat geene 't welk wy
(a)
anderen willen doen gevoelen . Zo lang ik niet zie, dat het hart des Redenaars, die
het myne tragt te beweegen, bewoogen is, zyn alle de streeken der verhevenste
welspreekendheid, in myn oog, een enkel guichelspel; dat myn verstand eenigen
tyd vermaaken, maar nooit myn gemoed treffen, my wel verwondering, maar nooit
toestemming afdwingen kan. ô! Hoe schoon, integendeel, hoe treffend, ja hoe
verrukkend, is de natuurlyke welspreekend-

(a)

QUINCTILIANUS. Primum est igitur ut apud nos valeant ea quoe valere apud alios volumus,
afficiamurque antequam officiere conemur.
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heid eens Predikers, die, wanneer hy ons de goedheid van 't Opperwezen in de
natuur, maar vooral in de genade, schildert; die, wanneer hy ons Christus predikt
als voor ons gestorven, als voor ons uitroepende, het is volbragt; wanneer hy op
zig, op zyne geloovige toehoorders, deze woorden zyns Godlyken Meesters toepast:
Kom, getrouwe dienstknegt, over weinig zyt gy getrouw geweest, over veel zal ik u
stellen, ga in de vreugde uws Heeren, het zoete van deze beschouwingen gevoelt;
wanneer zyne geheele manier van voorstellen, op eene ongemaakte wyze,
overtuigelyk doet zien, dat zyn hart geroerd is als hy de woorden des euwigen
leevens verkondigt!
De predikstoel is de regte plaats, op welke de waare welspreekendheid, met het
grootste nut, kan en moet geoeffend worden. Koele, afgetrokkene voorstellen der
waarheden kunnen nuttig zyn voor eenige weinige wysgeerige toehoorders; het
grooter gedeelte moet veeleer bewogen dan overtuigd worden. Dan hier is ook
voorzigtigheid noodig. Een louter hartstogtlyk voorstel is, gelyk wy zagen, slegts
van korten duur; om een wezenlyk nut, om de waare bekeering voort te brengen,
moet te gelyk het verstand overtuigd en het hart bewoogen worden; ten einde
verstand en aandoening gelykerhand werken; op dat de aandoeningen zo min
verflaauwen als buitenspoorig worden. De aandoeningen van 't gemoed toch zyn
met een zeker vermaak verknogt. 't Is zoet, traanen van liefde, van blydschap, te
storten. De ziel, eens zo zoete aandoeningen gevoeld hebbende, verlangt zig
dezelven te herroepen. Zulks brengt in den geest die heblykheid voort, welke men
niet ongeschikt eene hartstogtelyke godsdienstigheid genoemd heeft; eene
gesteldheid zeer heilzaam in haar zelve, indien zy maar niet, buiten den maat
gedreeven, in dweepery of geestdryvery verontaart. Men vindt menschen, welken
zo zeer bekoord zyn door het streelen der hartstogtlyke godsdienstigheid, dat zy
hun geheele leeven wel zouden verslyten willen, in dat slag van beschouwingen,
die geschikt zyn, om zulke tedere aandoeningen in hun te verleevendigen of gaande
te houden. Zodanige menschen hellen ligtlyk over, om den geheelen godsdienst in
't gevoel te stellen, en te vergeeten, dat zy zo wel geroepen zyn om hunnen
evenmensch dienst te doen als om
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het Opperweezen te beschouwen, dat wel eens ten gevolge heeft, dat zy de pligten
der maatschappy verzuimen; ja zig overreeden, dat zy voldoen, wanneer zy
godsdienstig zyn, zonder menschlievend te weezen. Hier in is een schadelyk soort
van dweepery gelegen. 'Er zyn wyders menschen, die de zoete aandoeningen der
hartstogtlyke godsdienstigheid voor inwerkingen van den Heiligen Geest houden;
die, zo zy waanen, aan hunnen geest getuigd, dat zy kinderen Gods zyn; hen
vertroost, de hemelsche vreugde vooraf doet smaaken, en als de Geest der waarheid,
den Christenen beloofd, hen in alle waarheid leidt. Deze menschen, gemeenlyk
slegte zielkundigen, houden veeltyds alle de beweegingen van hunnen geest, vooral
zo die eenige betrekking op den godsdienst hebben, voor ingeevingen van boven;
en, zig door zulken onfeilbaaren leidsman bestuurd waanende, meenen zy, alle
hunne aandoeningen, alle hunne denkbeelden, voor goed en waaragtig te moeten
houden. Dit is die geestdryvery, welke zo veele ongerymde begrippen, en, dat meer
is, zo veele gruwelen van wreedheid, heeft in de wereld gebragt. Zulk een mensch,
yverende voor zyne godsdienstige begrippen, en zig agtende onder den invloed en
't geleide van den Heiligen Geest te zyn, neemt ligtlyk de opwellingen van eenen
godsdienstigen haat, en eene wreede vervolgzugt, voor inblaazingen der Godheid;
en verbeeldt zig, het onmiddellyk bevel van 't Opperweezen te volbrengen; terwyl
hy, in 't vervolgen, in 't kwellen, en in 't ombrengen van zynen naasten, de heiligste
van Gods wetten schendt.
Een verstandig Prediker moet deeze heillooze uitwerkingen van een hartstogtlyk
prediken voorkomen; door eerst zyne toehoorderen eene verstandige en wel
gegronde zedenkunde te leeraaren; en hen leevendig en duidlyk te overtuigen, dat
de waare godsdienst bestaat, in zo wel den naasten als God lief te hebben; en dat
by gevolg een godsdienstig leeven, zo het al dien naam waard zy, wanneer het niet
te gelyk een menschlievend leeven is, Gode niet behaagen kan. Hy behoort hun
geduurig deze spreuk van den Apostel JACOBUS indagtig te doen zyn: De zuivere
en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze, weezen en weduwen te
bezoeken in hunne verdrukking, en zig zelven onbesmet te bewaaren van de wereld;
en daarby die taal van JOANNES of dergelyke te voegen:
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Indien iemant zegt, ik hebbe God lief en haat zynen broeder, die is een
leugenaar: want die zynen broeder niet lief heeft, dien hy gezien heeft,
hoe kan hy God lief hebben, dien hy niet gezien heeft?
O.O.

Vereaal van de bewerking eener afzetting van de dye in de
bovenste geleeding, niet lang geleeden gedaan door Mr. W. Kerr,
Heelmeester van 't Koninglyk Regiment Blaauwe Gardes, en van
't Ziekenhuis in Northampton. Medegedeeld aan Dr. Duncan, door
Dr. Toll, Heelmeester van 't vierde Regiment Dragonders.
(Medic. and Philos. Comment. Vol. VI. p. 111.)
Eene jonge Dogter, tusschen de elf en twaalf jaaren oud, werdt in December
laatstleden in 't Ziekenhuis, van Kettering gebragt. Ze had een gezwel aan de
buitenzyde van haare Regterdye, zich uitstrekkende van 't midden tot digt aan de
trochanter major; ze was reeds zeer vermagerd, aangetast zynde door een
aanhoudenden hoest, nagtzweeten, en verscheide meer teeringagtige toevallen.
Ze verhaalde ons dat ze reeds sedert twee jaaren ziekelyk was geweest, en geduurig
kleine Koortsen gehad had: de verlamming was ook trapswyze toegenomen van
haare eerste ziekelykheid af. In 't eerst gevoelde ze weinig pyn, doch eenige
maanden, voor dat ze in 't Ziekenhuis kwam, werdt dezelve zeer heevig van de
liesch af tot rondom de heup; voor dien tyd had ze nooit noch waargenomen 't
gezwel, te vooren gemeld. - Ze gevoelde een hevige pyn op de minste beweeging
van 't gewrigt, en wanneer ze poogingen deedt tot beweeging, kon men een
aanmerkelyk gekraak, even als van een rasp, gewaar worden. Wegens noodzaaklyke
bezigheden belet zynde, verzocht ik Mr. Warden om 't gezwel, den dag na dat ze
in 't Ziekenhuis gekomen was, te openen; men vondt, by de opening, dat 'er zich
byna een halve pint kwalykgestelde etter ontlastte. Dezelfde ontlasting van stoffe,
in een groote hoeveelheid,
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bleef voortduuren by ieder verband, tot den tyd dat de bewerking verricht was, 't
geen geschiedde den Zaturdag daar aan volgende. - Ik vleidde my zelven dat de
teeringstoevallen 't gevolg konden zyn van de opneeming der etter, overtuigd zynde
dat 't gewrigt aangedaan was. Ik besloot derhalven dat 'er geene andere wyze van
geneezing overig was, dan door 't been af te zetten in 't gewrigt. Ik ondernam
derhalven dezelve op de volgende wyze. - Ik liet de Lyderesse plaatsen op de
gezonde zyde op een tafel van een gewoone hoogte: en bragt 't aangedaane been
in een regten hoek met de tronk; vervolgens begon ik de insnyding onmiddelyk agter
de verhevenheid van de trochanter major, rigtende dezelve schuins agterwaards
naar beneden tot aan de binnenzyde van de Dye, en van daar schuins opwaards
tot den afstand van twee duimen van de arteria cruralis. - Dit gedaan zynde, begon
ik een tweede insnyding op de zelfde plaats met de eerste, doende die in een
tegenstelde rigting over 't bovenste uiteinde van de trochanter, en van daar schuins
naar vooren en naar beneden, tot op omtrent denzelfden afstand van de Slagader
als in 't eerste geval. - Deeze insnydingen geschiedden alleen door de huid en 't vet
heen, 't welk, door twee helpers, wêl naar agteren getrokken zynde, sneed ik
nederwaarts door tot in 't gewricht, en van daar begon ik de twee insnydingen door
de Spieren op dezelfde wyze en richting, en met dezelfde uitgestrektheid, als die,
welke ik even te vooren door de bekleedsels gemaakt had. - Ik draaide toen 't hoofd
van 't femur uit 't acetabulum, op dat ik met te meer gemak en veiligheid 't gewigtigste
van de operatie mogt volbrengen, namelyk, 't opvatten van de Slagader. Men kan
uit de voorgaande beschryving ligt opmaaken, dat 'er nog een lap van omtrent vier
duimen in de breedte, bestaande uit alle de bekleedsels met de Slagader ingesloten,
in zyn geheel was. Ik vatte deeze lap zeer vast aan tusschen den duim en vingers
van myn linkerhand, plaatsende de vingers op de huid, en de duim op de spieren;
vervolgens sneed ik het door, onmiddelyk onder myn hand, zynde drie of vier duimen
af van den uitgang van de Slagader onder 't ligamentum Fallopii. - Ik deed hier de
insnyding van boven naar beneden, eerst door de Spieren van de lap, en vervolgens
door den vetrok, de vaten,
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en de huid. De reden hiervan was, op dat de huid zoude overeenkomen met dat
gedeelte, 't welk 't eerst doorgesneden was, en dat de randen van de wond, want
men kan het geen stomp noemen, daar door eenvormiger en netter wierden. - Nu
werdt 't de zaak van de Slagader te bezorgen, 't welk ik deed door een sterken band
met een naald rondom dezelve te brengen, en laatende die door een van myn
helpers vastbinden. Geduurende deezen tyd drukte ik zo sterk met myne linkerhand
op de Slagader, volgens de wyze boven gemeld, dat hier door 't verlies van een
enkel drop bloeds voorgekomen werdt. 't Verlies van bloed van de overige Slagaders
was niet aanmerkelyker dan in eenige andere afzetting van de Dye. Door 't bewaaren
van een groot gedeelte van de huid, was de wond voor 't oog niet afschuwelyk. Tot
myn groot leedweezen vond ik niet alleen 't acetabulum door beenverteering
aangedaan, maar ook de ossa innominata, en wel zeer uitgestrekt. Wegens haar
onophoudelyk hoesten, was ik onder de grootste vrees dat de Slagader zoude open
barsten, doch dat had geen kwaad gevolg, en 't bindsel viel by 't vierde of vyfde
verband van zelve af. De wond stond ondertusschen zeer gunstig, geevende goede
hoop van herstelling. Doch omtrent op den tienden of elfden dag, werd de
ademhaaling van de Lyderesse veel moeijelyker, de ontlasting uit de borst hield op,
de mond en tonge waren met sprouw bezet, en ze stierf op den 18den dag naa de
Operatie. De toestand van de wond was, tot 't laatste toe, zo, dat men met reden
kon veronderstellen, dat de onmiddelyke oorzaak van den dood was 't dagelyks
toeneemen van de toevallen door de teering veroorzaakt; en dat, buiten dien, de
Operatie een goed gevolg zoude gehad hebben. Wy openden daarom 't doode
lighaam, en vonden onze veronderstelling, zo als ik denk met recht, op 't sterkst
bevestigd door de volgende verschynsels. De longen waren ten naasten by geheel
tot etter verteerd, byzonder aan de regterzyde, waar nauwlyks iets van de longe
overgebleven was. De linkerlobbe was van gelyken vol verzweeringen, en de helft
kleiner dan natuurlyk. Men vond tevens een verzweering in de Psoas aan de
regterzyde in den buik; 't welk gemeenschap had door een doorgeknaagde opening
tot binnen in 't acetabulum, met 't gewrigt. - Ik heb een nauwkeurig verhaal van de
omstandigheden van dit
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geval, de Operatie, en deszelfs uitkomst, medegedeeld, ten minsten, ik herinnere
my geen zaak van belang overgeslagen te hebben. Ik zal geen verdere aanmerkingen
hierop maaken, dan alleen, dat de geheele vernieting van 't ligamentum rotundum,
door de ettering binnen in 't gewrigt, veel toebragt tot 't gemakkelyk uitvoeren van
de Operatie. Want ik verbeelde my, dat, indien dit ligamentum in zyn geheel geweest
was, de doorsnyding van 't zelven zeer groote moeite zoude veroorzaakt hebben;
ik geloove evenwel dat 't te doen zoude zyn, in een gezond gewricht. - Met opzicht
tot 't nut van deeze Operatie, zo ben ik 'er zo overtuigd van, in zekere gevallen, dat
ik in 't vervolg niet zal twyfelen, om dezelve, wanneer de gelegenheid zich opdoet,
weder in 't werk te stellen.

Voorval van Henri Axford, die, naa vier jaaren stom geweest te
zyn, in een droom, het gebruik zyner spraake weder kreeg.
(Overgenomen uit het Journal Encyclopedique.)
HENRI AXFORD was de Zoon eens Advocaats van dien zelfden naam in het
Graafschap Wiltshire. In zyn jeugd was hy onderhevig aan stuiptrekkingen, en dit
duurde tot zyn vyf-en twintigste jaar. Op zekeren dag, (toen hy reeds acht- en twintig
jaaren bereikt hadt,) vergezelde hy eenige Dames, die het Landgoed Longleat, den
Markgraave van WEYMOUTH toebehoorende, gingen bezigtigen. Onder den weg
ontdekte hy, dat hy, heesch wierd, en vernam alle de verschynzels van eene
gewoone verkoudheid. Zes dagen daar naa verloor hy het gebruik zyner spraake,
in zo verre dat hy geen het minste geluid kon slaan. Ondertusschen beterde zyne
verkoudheid, en hy herkreeg eene volmaakte gezondheid; doch bleef stom. Alle de
Artsen daar omstreeks werden geraadpleegd; de middelen, door hun
voorgeschreeven, deeden geen baat. Men wanhoopte aan zyne herstelling, en, naa
vier jaaren in dien staat doorgebragt te hebben, deedt hy, in de maand July des
Jaars 1741, een reedje na Stocke in Wiltshire. Hier dronk hy meer dan genoeg
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was, viel drie of vier keeren van zyn paard: eindelyk hadt een der daar omtrent
woonende medelyden met deezen Mensch, nam hem op van den weg, waar op hy,
naa weder van 't paard gevallen te zyn, uitgestrekt lag en bragt, hem te bedde.
Terstond viel hy in diepen slaap, en droomde, gelyk hy vervolgens verhaald heeft,
dat hy gevallen was in een ton met gistend Bier. Dit verschrikte hem dermaate, dat
hy alle poogingen deedt om te schreeuwen, en met de daad om hulp riep.
Ontwaakende, stondt hy zeer versteld over het wederverkrygen van het vermogen
der spraake, zonder dat 'er eenig het minste teken van zyne heeschheid overbleef,
of zyne stem iets het geringste veranderd was. Zints dien tyd heeft hy eene
volkomene gezondheid genooten, en laat niet naa, by het verhaalen van dit voorval,
te melden, dat dit de eerste maal was van zyn leeven, dat hy zich in den drank hadt
te buiten gegaan.

Natuurlyke historie van de gewoone- of de schild-vink.
(Volgens den Heer de MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer BUFFON.)
De Gewoone Vink, by de Nederlanders byzonder onder den naam van Schild-vink
bekend, draagt in 't Grieksch den naam van Σωίζα, wordt in 't Latyn Fringella, in 't
Italiaansch Frangnello, in 't Fransch Pinson, in 't Hoogduitsch Finck, in 't Engelsch
Finch, en in 't Zweedsch, Finke geheeten.
Schoon de Gewoone Vinken, gelyk bekend is, in den Herfst by menigte verhuizen,
blyft 'er in Frankryk, (en ook by ons in de Nederlanden,) een groot getal den geheelen
winter over; zy komen dan digt by de bewoonde plaatzen, en in onze Menagerien,
waar zy te gereeder voedzel vinden. Zy zyn kleine tafelschuimers, die ons komen
bezoeken om op onze kosten te teeren, en door niets aangenaams ons schadeloos
stellen: nooit hoort men ze in dat saisoen zingen, of het moet op eenen enkelen
schoonen dag zyn; en dat nog maar voor een oogenblik, en die oogenblikken komen
zeldzaam; het
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overige van den tyd verschuilen zy zich in digtbegroeide heiningen, in eiken, die het
blad niet hebben laaten vallen, in altoos groene boomen: zomtyds in de hoolen der
rotzen, waar zy zich onthouden in het barste van den tyd. De Schild-vinken, die
andere Lugtstreeken gaan opzoeken, vereenigen zich in ontelbaare benden; doch
werwaards trekken zy heenen?
De Heer FRISCH gelooft dat zy na de Noordsche gewesten verhuizen, en hy grondt
zyn gevoelen, hier op, voor eerst, dat zy, by haare wederkomst, Witte Vinken met
zich brengen, die alleen in 't Noorden gevonden worden; ten tweeden, dat zy geen
Jongen als dan by zich hebben, 't welk het geval zou weezen, indien zy den tyd in
een warmer land, waar zy konden broeden, hadden doorgebragt; alle die
wederkeeren, Mannetjes en Wyfjes, zyn oude; ten derden, om dat zy de koude niet
schroomen, doch alleen de sneeuw, die, de velden overdekkende, haar voor 't
meerendeel van voedzel berooft.
Om dit alles overeen te brengen, zou 'er in 't Noorden eene Landstreeke moeten
weezen, waar geen Sneeuw het aardryk dekte: men wil dat 'er in de woestynen van
Tartarye dusdanige streeken zyn: zeker valt daar wel Sneeuw; doch deeze wordt,
zo men zegt, door de felle winden, zo ras dezelve valt, weggejaagd, en laat geheele
streeken bloot.
GESNER vermeldt van de Zwitsersche, en LINNAEUS van de Zweedsche Vinken
eene zeer vreemde byzonderheid, de verhuizing betreffende; te weeten, dat het
alleen de Wyfjes zyn die op reis trekken, en dat de Mannetjes den Winter over in
het land blyven. Maar zouden deeze bekwaame Natuurkundigen niet misleid weezen
door de Persoonen, die hun dit verzekerden, terwyl de laatstgemelden zich
bedroogen door eene op zyn tyd voorvallende verandering in de Pluimadie der
Wyfjes, uit de koude of eenige andere oorzaak ontstaande. Deeze kleurverandering
komt my veel bestaanbaarder voor met de orde der Natuur en 't geen wy in andere
Vogelen zien, dan die scheiding van Mannetjes en Wyfjes op eenen bestemden
tyd; en de grillige verkiezing der laatste om alleen te reizen en haar land te verlaaten,
waar zy even goed als de Mannetjes konnen leeven.
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Voor 't overige valt het ligt te begrypen, dat deeze uittochten, in onderscheide
Lugtstreeken, zeer ongelyk zyn. ALDROVANDUS verzekert, dat de Schild-vinken,
omstreeks Bologne zeldzaam broeden, dat zy bykans alle op het einde van den
Winter vertrekken, om den volgenden Herfst weder te keeren. Ik zie, in tegendeel,
uit het getuigenis van WILLUGHBY, dat zy het geheele jaar in Engeland overblyven,
en 'er weinig Vogels zyn, welke men daar zo veelvuldig aantreft.
De Schild-vinken zyn geheel Europa door verspreid, van de Baltische Zee en
Zweeden, waar zy veelvuldig voorkomen en nestelen, tot aan den Straat van
Gibraltar, en zelfs op de kusten van Africa.
De Schild-vink is een Vogel van eenen zeer leevendigen aart, altoos in beweeging,
dit gevoegd by de vrolykheid van haaren zang, heeft, buiten twyfel, gelegenheid
gegeeven tot het spreekwoord, zo lustig als een Vink! Reeds vroeg in den voortyd
beginnen zy te zingen, en komen hier in den Nagtegaal ettelyke dagen voor. Zy
houden daar mede op met den Zomerzonnestand. Het gezang deezer Vogelen
heeft men waardig geoordeeld te onderscheiden in een voorzang, in den zang zelve,
en in een flotzang: de eerste bestaat, volgens FRISCH, uit drie gelyke nooten, de
tweede uit zeven verschillende en allengskens daalende, en de laatste uit twee, en
de grootste kenners van deeze kleinigheden houden de laatste voor de treffendste.
Ook slaan zy in toorn, in vrees, en in blydschap, naar de opmerking van LOTTINGER,
een zeer onderscheiden merkbaar geluid. Veelen agten den zang der Schild-vinken
te sterk, te treffend, doch dit ontstaat alleen daar uit, dat ons gehoor te zwak is, of
liever om dat wy ze van te naby hooren, en in te veel wedergalmende vertrekken:
de Natuur heeft de Schild-vinken tot Zangeressen in de bosschen geschaapen: dat
wy ons dan derwaards begeeven om over haar zang te oordeelen, en het
aangenaame daar van te genieten.
Indien men een jonge Schild-vink, uit het nest genomen, by eene Kanarie of
Nagtegaal hangt, zal deeze den zang des Leermeesters overneemen: dit heeft de
ondervinding dikmaals getoond; maar nooit heeft men Vogels van deeze soort
gezien, die geleerd hebben Deuntjes van onze Muzyk te fluiten, zo verre kunnen
zy zich van de Natuur niet vervreemden.
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De Schild-vinken hebben, behalven haaren gewoonen Wildzang, een zekeren
zangtoon der Liefde, welken zy in de Lente laaten hooren, en maaken een ander
gansch niet aangenaam geschreeuw, 't geen, zo men wil, regen aanduidt; het is
opgemerkt dat zy nooit langer of beter zingen, dan wanneer zy, door zeker toeval,
het gezigt verlooren hebben: deeze ontdekking was niet gedaan, of men vondt de
kunst om ze blind te maaken: zy zyn als kleine slaaven, welke wy de oogen
uitsteeken, ten einde zy te meer aan ons vermaak kunnen toebrengen. Maar ik
gebruik hier het rechte woord niet; de oogen deezer Vogeltjes worden niet
uitgegraaven, het bovenste en onderste ooglid wordt alleen door eene soort van
kunstig gemaakt lidteken vereenigd, herhaalde keeren raakt men die beide oogleden
met een gloeiend yzerdraad aan, wel zorg draagende om den oogbol niet te kwetzen.
De Schild-vinken moeten voorbereid worden tot deeze bewerking, door ze eerst
twaalf of vyftien dagen aan het opgeslooten leeven te gewennen, en vervolgens
nagt en dag in het kouwtje in een digten koffer te plaatzen, ten einde zy gewennen
in den donker voedzel te neemen. Deeze blinde Vinken zyn onvermoeid in 't zingen,
en men bedient 'er zich by voorkeuze van tot Lokvinken by de Vinkebaanen.
De tyd om ze te vangen is, wanneer zy, in den Herfst, by haar vertrek, of in de
Lente, by haare wederkomst, by gansche schoolen vliegen: men moet, zo veel
mogelyk, stil weer kiezen, dewyl ze dan laagst vliegen, en best het lokaas zien. Zy
gewennen niet ligt aan den gevangen staat: de eerste dagen eeten zy geheel niet
of zeer weinig, pikken, zonder ophouden, aan de tralie van het kouwtje, en hongeren
zich dikwyls dood.
De nesten deezer Vogelen zyn rond, en vast van maakzel, het schynt dat zy niet
min behendigheids dan kragts in den bek hebben: zy plaatzen dit nest op de
digtstbebladerde boomen, zomtyds op de vrugtboomen in onze Tuinen; doch zy
verbergen ze met zo veel zorgvuldigheids, dat men ze nauwlyks kan ontdekken,
schoon 'er zeer digt by zynde: ze bestaan uit mosch en kleine hairworteltjes van
buiten, uit wol, hair, spinrag en veeren van binnen. Het wyfje legt vyf of zes grauwe
rosagtige eitjes met zwarte stipjes bezet, die 't veelvuldigst zyn aan het dikste einde.
Het Mannetje verlaat het Wyfje niet
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zo lang het zit te broeden, boven al blyft hy 't zelve by, geduurende den nagt, en
zwerft het by dag wat verder af, het is alleen om voedzel te zoeken. Het kan weezen
dat de jalousy niet weinig toebrengt tot dit bestendig oppassen: want deeze Vogels
zyn van eenen jalourschen aart: wanneer zich twee Mannetjes, in den voortyd, in
den zelfden boomgaard bevinden, vegten zy heftig tot dat de zwakste wykt, of 'er
het leeven by inschiete: dit is nog erger wanneer zy zich in eene vlugt bevinden
waar slegts één Wyfje is.
De Vader en Moeder voeden de Jongen met rupsen en insecten, die zy ook zelve
eeten; doch doorgaans voeden zy zich met kleine graanen; ook gerst en haver,
waar van zy de schel zeer wel weeten af te byten, om het meelagtige te bekomen.
Schoon ze van eenen eenigzins stuggen aart zyn, kunnen zy, gelyk de Distelvinken,
het putten geleerd worden.
't Is de gewoonte der Schild-vinken meer neder te zitten dan op de takken te
roesten: zy gaan niet huppelend voort; maar trappelen zachtlyk heenen, onder den
weg geduurig met pikken bezig: haare vlugt is zeer ongelyk, doch, het nest aangetast
zynde, streeven zy met luid geschreeuw in de hoogte.
Een weinig kleinder dan onze Musschen zyn de Schild-vinken. Derzelver gedaante
en pluimadie is te bekend om hier eene beschryving te behoeven; alleen moeten
wy aanmerken, dat het Wyfje een dunner Bek heeft dan het Mannetje, en min sterk
gekleurd van vederen is.

Lentebespiegeling.
Wat betoverende jonge schoonheid zie ik herwaerd treeden! Hoe aenminnig lonken
haere liefelyke oo gen! Welk een bevallig blosje siert haere koontjes, terwyl een
goelyk lachje my, van tusschen haere koraelen lippen, de blankste tanden laet zien!
Wat frissche mirtenkrans dekt haere hoofdvlechten! Welke oogverrukkende bloemen
houd zy in haere poezele handen! Wat balsemlucht verspreid zich rondom my heen!
Hoe vrolyk beginnen de vogeltjes, nu zy verschynt, op boomen
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en struiken, hunne deunen aen te heffen, daer al het ander gedierte, dat ik in deezen
omtrek bespeur, met speelen en huppelen zyne uitgelaetene vreugd te kennen
geeft! Haer tooi, haere gestalte maekt haer kenbaer. Wees welkom, lieve Lente!
Gezegend zyn uwe schreden, die gy op deezen grond drukt! Met welk een hygend
verlangen heeft al het geschapene uwe aennadering verbeid! Hoe ontluikt het
aerdryk door uw vriendlyk gelaet! De Winter heeft u zyn gebied overgegeeven,
terwyl die klappertandende grysaert naer 't eeuwig kille Noorden de wyk heeft
genomen, waer hy zynen troon op hemelhooge ysschotsen en steile sneeuwbergen
heeft gevest. De guure buiën verlaeten deeze streeken, en worden door
hartverkwikkende zoele windjes vervangen! De weldaedige, de alkoesterende en
blydschap wekkende zon verdunt, door haere vermogende straelen, die zy nu meêr
loodregt op de aerde schiet, de lymerige vochten in de wortelen der boomen en
planten, doet dezelve opklimmen, verspreid die in alle de aderen, en bevordert dus
hunnen groei: zy zuivert de lucht, trekt de schadelyke dampen en verderffelyke
uitwaessemingen op, bevordert onze uitwaesseming, en verlevendigt onze geesten.
Dat ik nu gindsen tuin betreede, en myne oogen verlustige in de genoeglykste
beschouwinge van zo veele wonderen, als de oneindige en alwyze Schepper zo
mildelyk voor ons verrukt gezicht heeft ten toon gespreid! Wat heerlyk tooneel doet
zich daer voor my op! Myne oogen zyn onzeker, waer zy zich het eerste op vestigen
zullen! Hoe aenlokkelyk pryken hier die bloedroode Aneniaes! Hoe luisterryk staen
daer die deftige Keizerskroonen! Met wat bevalligheid lagchen my die blaeuwe, die
roode en die witte Hiachinten toe! Hoe blinken die goudgeele Jonquiljes! Wat streelen
my die donker paersche Violetten, daer deeze fraeije Ranonkels myn oog op hen
met verrukkinge doen staeren! En gy, veelverwige Tulpen en fluweelen Aurikels,
die elks verwondering gaende maekt, en ieders genegenheid tot u trekt, zoud gy
myne aendacht niet vestigen, daer gy, onder zo veele keurige bloemen, het in
schoonte voor geene derzelve opgeeft! Wat voedzaeme, wat smaekelyke, wat
heilzaeme vruchten belooft gy reeds, aenlokkelyke bloessems van allerleie
ooftboomen! Wat doet gy myne zinnen
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speelemeien, genoeglyke lusthof! Gezicht en reuk worden hier op 't wellustigste
vergast! Gy vervoert mynen geest, en doet hem in bespiegelinge hemelwaerd
streeven naer den grootmagtigen Kunstenaer, die hier zo veel heerlykheid aen het
verwonderd oog ontdekt! Noode verlaet ik u, aengenaeme dreeven! Zo my de
weelige beemden en akkers niet tot hen lokten, zou ik, met het onuitspreekelykst
vermaek, my langer in uwe gewenschte schatten verlustigen: ik verlaet u des slechts
voor korten tyd, terwyl myne verbeelding steeds door uwen luister zal gestreeld
worden.
Hoe word myn oog door uw verfrissend groen verkwikt, klaverryke weiden! Kan
men immer prachtiger tapyt betreeden, dan gy op uwen grond bebt uitgespreid!
Word 'er immer voor de weelde zachter bed geschud, dan gy aen Melkert verleent,
wen hy, zyn Vee bezoekende, door den liefelyken en verwarmenden invloed der
lucht, een' zachten slaep hem voelt bekruipen, en zich, onder de schaduw van eene
sierlyk bloeiende en welriekende doornhaeg, gerustelyk nedervlyt! Met wat smaek
scheeren hier die roomgeevende Koeien, die wakkere Ossen, en die vreedzaeme
Schaepen, het jeugdige en malsche gras! Hunne gretigheid kent geene paelen! De
verwisseling van 't dorre hooi met dit sappig voedsel wet hunnen eetlust, terwyl zy,
dag aen dag, in vet- en gladheid toeneemen. Nuttig en onontbeerlyk vee! hoe doet
gy in myn gevoelig harte de zuiverste dankbaerheid jegens de Aerdsgoedheid
opwellen, die u, ter vervullinge onzer wezenlykste behoeften, aen ons geschonken
heeft! Dat het pestvuur uwe ingewanden niet verteere, en de berooide landman by
uwe doode lichaemen zyne weenende oogen niet jammerend ten hemel slae! Wend,
genaderyk Opperheer! dit uw geducht oordeel, dat myn geliefd Vaderland nog drukt,
in gunste van ons af, en laet den bloei, de welvaert en de vruchtbaerheid onze
weiden en stallen geduurig bewaeken, opdat de ingezeten, onder het ruim genot
van deezen dierbaeren zegen, uwe goedertierenheid met de vuurigste dankbaerheid
moge looven!
Welk eene vreugd zie ik uit 's landmans oogen straelen, nu hy reeds de
eerstelingen van zynen zwoegenden arbeid, de tedere koornspruiten, zynen
doormesten akker ziet bedekken! Hoe beschouwt hy al, by verbeel-
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ding, dat graen tot volkome rypte gebragt, door zynen scherpen sikkel ter
nedergeveld, en in zyne ruime schuuren op steile hoopen gestapeld! Hoe verrukt
hem die bespiegeling! Doch zyn hart word van blydschap overmand, als hy bedenkt,
hoe hy eerlang, daer zyn rammelende wagen onder het gewigt der volle zakken
zucht, op de woelende markt, door den vlytigen en winzieken Handelaer, voor al
zyn zweet en kommer rykelyk zal betaeld worden, en zyn oog zich in dat alles
betoverend metael, onder deszelfs aengenaem en klinkend geluid, zal mogen
vermaeken! Dat de zuilen uwer hoope niet eensklaps worden omvergerukt, en zulks
dat beguichelend gebouw jammerlyk doen instorten! Dat geene alverschrikkende
dondervlaegen, die den verderffelyken hagel uit de aengeperste wolken naer
beneden doen snorren, uw ooginneemend gewas niet ter nederslaen, en, zonder
herstel, vernielen, noch aenhoudende regenbuiën het der verrottinge ten prooi
geeven! God behoede u voor die bitterste rampspoeden, en doe uw hart, dat somtyds
met de grootste onbillykheid, en snoodste ondankbaerheid, mort, over zyne
gunstbewyzen in waere erkentenisse vrolyk juichen!
Thans heerscht gy oppermagtige, aldwingende Liefde! Gy, die ongevoelig in hart
en aderen sluipt, en het stugste gemoed als wasch weet te kneeden! Gy, die den
Goddelyken zegen van wast en vermenig vuldigt, op 's Alvermogens wenken, zo
kragtdaedig doet ondervinden! Het koesterend zonnevuur stookt uwe vonken aen,
en doet al het geschapene voor uwen Scepter buigen! Op uwe verschyning' wyken
lusteloosheid en kwyning, en alles is vol werkzaemheid, leven en vuur! Van alle
kanten hoor ik het dartelend pluimgedierte met de schelste toonen uwen lof
verbreiden! De aenlokkelyke jeugd ondervind uw werkvermogen! Het liefelyke weder,
dat haer tot het bezoeken der bloemryke velden noodigt, doet haer, al wandelende,
de tederste verzuchtingen uitboezemen! Hoe smeekt de driftige minnaer, daer zyne
kwynende oogen zyne zyne smart ontdekken, zyne weigerende schoone om zynen
heeten wensch te willen voldoen! Hy wyst haer op de van vreugde uitgelaeten
musjes, die hun geluk al de waereld willen kenbaer maeken. Zo, zegt hy, ziel
betoverende Clarinde! moet eerlang ons heil ten top gevoerd worden, als gy, door
mynen zuiveren
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gloed en onwrikbaere standvastigheid overwonnen, u met my door de geheiligste
banden vereenigt! Dan zal ik telkens, op het wederkeeren van dit verrukkend
Saizoen, door het herdenken van myne dobberende en uitgerekte verlangens vervuld
te hebben mogen zien, het wezenlyke, het dierbaere, en 't overgroote van myn geluk
des te sterker ondervinden, en die liefelyke banden, welker my zo sterk aen u
verknochten, nog meerder voelen toehaelen!
Hartstreelende Kunsten! die in den barren winter, wanneer het Schouwtooneel
der natuur zyne minnaers op die schoonheid, dien luister, die majesteit, en dat
wonderbaere, 't welk de teelende Lente voor het naspeurend oog ten toon spreid,
niet kan vergasten, by veelen der zelven de plaets der natuurverlustigingen hebt
ververvangen; thans zal uw tempel door uwe aenbidders, voor weinig tyds, met
minder gezetheid bezogt worden. Bosschen, beemden en velden verschaffen hun
de heerlykste tafereelen, die hunne ziel met de genoegelykste, met hemelsche
aendoeningen vervullen, en waer by uwe paneelen en dichterlyke Schilderyen
moeten verflaeuwen! De betoverende toonen van Filomeel, en van zo veele
woudbewooneren, verdooven uwe uitgezogtste klanken! Doch vreest niet uw gebied
te zullen verliezen. Het heil, dat gy doet smaeken, is te wezenlyk en te duurzaem,
dat dat uw dienst geheel zou verachteloosd worden. Hadden veelen uwer
liefhebberen, die een onuitspreekelyk geluk ondervonden, toen zy u aenkleefden,
zich door de redeneeringen van dwaezen, die het geluk in een ydel vertoon en eene
ruime tafel, waer aen de zelfverveeling en 't verdriet veeltyds oppermagtig heerschen,
doen bestaen, van u niet laeten aftrekken; zy zouden die zielerust, welke zy nu
moeten derven, nog ontwaer worden, en hunne middelmaetige omstandigheden,
die zommigen ligtlyk Gods vrymagtige bedeeling doen bedillen, zouden hen het lot
van dat uwer hateren niet doen benyden! Och! dat gy by de Nederlanders meêr en
meêr het doel hunner uitspanningen wierd! dan zou zo menig man van smaek,
omdat hy zyne tafel niet kan uitrekken, zich niet genoodzaekt zien allen omgang te
moeten afsnyden. Zyt, bevallig zustertal! altoos de wellust myns levens! Gy, die my
zo menigwerf in kwynende oogenblikken kragtdaedig hebt opge-
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beurd! Zo de gunstryke Voorzienigheid myne blyde verwachting gelieve te vervullen,
zal ik de uuren, die my ter verpoozinge zullen overblyven, u geheel wyden! U, wie
ik grootendeels myne vernoegdheid te danken heb! Blyf des eeuwiglyk myn hartelust,
en doe my eens uwe hemellekkernyën volop genieten, waer van ik, tot heden toe,
slechts het geringste deel heb mogen proeven!
L. STOPPENDAAL P.Z.

Proeven, waarneemingen, en aanmerkingen over de oorzaaken
van het lichten van het zef-water.
Door den Heer Bajon, Oud Chirurgyn Majoor van het Eiland
Cajenne, enz. Korrespondent van de Koninglyke Akademien der
Wetenschappen en Heelkunde te Parys.
‘Het lichten van het Zee-water, of, gelyk men het noemt, het vuuren der Zee, is
reeds overlang waargenomen geworden, en men heeft ook over lang reeds getragt
de oorzaak daarvan uit te vinden. Sommigen hebben het toegeschreeven aan
lichtgeevende insekten, die zig in de Zee zouden bevinden; anderen aan verrottende
dierlyke zelfstandigheden; anderen aan phosphorieke, anderen aan olieägtige stoffen
(*)
der Zee; anderen aan de elektriciteit, enz. Mogelyk loopen sommige van deeze
oorzaaken te zamen, om dit verschynzel voort te brengen. Wat daarvan zy, de
oorzaak is nog gantsch niet buiten alle duisterheid gesteld; het geen genoeg is om
ons te overreeden de volgende Proeven, Waarneemingen en Aanmerkingen van
den Heer BAJON hier eene plaats te geeven; als die dit Stuk met oplettenheid schynt

(*)

Zie een brief van den Heer DE LA LANDE, overgenomen in de Hedendaagsche Vaderlandsche
Letter-oefeningen, VII Deel N. 12. Mengelw. bladz. 544; waarin verscheiden Schryvers
aangehaald worden, die over dat verschynzel geschreeven hebben; in de Natuurkundige
Verhandelingen V. Deel, bladz. 457 vindt men ook een Stukje van den Heer DE LA CONDRENIÉRE
over dat onderwerp. Zie ook het Algemeen Oefenschool enz. I Deel 6de Afd. Mengelw. bladz.
222, alwaar die Insckten beschreeven worden.
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beschouwd te hebben; en dezelve opgeeft in zyne Memoires pour servir à l'Histoire
de Caijenne & de la Guiane Francoise’.
In mynen overtogt van Frankryk naar Caijenne is, onder de verschynzelen, die
myne aandagt het meest naar zig getrokken hebben, een van de eerste geweest
die soort van phosphoriek licht, dat op de Zee schittert, en zig in de gedaante van
kleine vonkjes vertoont. Derzelver helderheid was, naar evenredigheid van de
meerder of minder aanmerklyke wryving op de oppervlakte van het water; het zy
tusschen de deelen van het water zelven, op verschillende wyze bewogen wordende;
het zy door middel van eenig vreemd lighaam, dat met min of meer kragt bewogen
wierdt.
Hevige beweegingen zyn niet zeer gunstig tot het formeeren der vonken; zy zyn
overvloediger en helderer, wanneer die beweegingen gelykformig zyn; en sterker,
wanneer zy door vreemde lighaamen, dan, wanneer zy door de deelen van het
water zelven worden voortgebragt.
Behalven die vonken ziet men, slegts op zekere tyden, soorten, van vlammen,
min of meer groot, van eene vry onregelmaatige gedaante, zig binnen in het water
formeeren; dat is te zeggen op twee of drie voeten, en zelfs somtyds grooter diepte.
Die soorten van vlammen, welke men niet beter kan vergelyken dan by de
weerlichten, die uit een donder-wolk schieten, zyn vuurkleurig, een weinig bleeker
dan het licht der vonken, waar van wy gesproken hebben. Men zou zelfs kunnen
zeggen, dat zy door geene merkbaare wryving worden voortgebragt; nadien de Zee
op die dagen, dat ik een grooter getal derzelve heb waargenomen, stil was, en niet
dan enkel eene beweeging van golving scheen te hebben, en de wryving van het
Schip 'er geene voortbragt.
Die vlammen zouden de uitwerking wel kunnen zyn van de wryvingen, die in het
water geschieden door de ontmoeting der stroomen, welker rigting vlak strydig is.
Ik heb dezelve niet waargenomen, dan na dat wy den keerkring van den kreeft
waren gepasseerd; en zy wierden niet talryk dan omtrent de 12, 10, en 8 graaden
Noorder Breedte, het geen de juiste plaats is alwaar wy aanmerklyke stroomen
hebben waargenomen. Behalven
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die wryvingen onder water, zyn 'er nog andere, die afhangen van de drukking van
den dampkring, op de oppervlakte van het water; die niet dan eene zekere massa
van het zelve kan doen beweegen, die tegen het binnenst gedeelte drukt.
Uit het geen wy gezegd hebben blykt, dat de wryving de oorzaak van dat vuur is,
en voornaamelyk van de vonken, welke men op de oppervlakte der zee waarneemt,
nadien zy wezenlyk geene plaats hebben, dan daar men eene duidelyke wryving
ziet; gelyk, by voorbeeld, zoo dikwyls de golven boven de oppervlakte van het water
verheven zyn, vervolgens koomen te breeken, en over de onderste heenen te glyden.
De plaats, alwaar zy merklykst, en overvloedigst zyn, is rondom een Schip, wanneer
het eene en eene halve of twee my len in eene uur aflegt.
Men moet het licht, dat de Visschen te weeg brengen, wanneer zy wat snel
zwemmen, insgelyks aan de wryving toeschryven; ik wil hier egter niet spreeken
van de zeebraassems, en eenige anderen van die soort welker opperhuid met eene
oneindige menigte kleine puntjes bozaaid is, die in de duisterheid lichten; maar van
de visschen, welker kleur donker is, en die egter een straal van licht agterlaaten,
welke zeer aangenaam is om te zien. Ik onderzogt, zoo goed als my mogelyk was,
die lichtende puntjes; en het licht vermeerderde naar evenredigheid van hun getal.
Verscheiden van die lichtende punten scheenen zig boven de oppervlakte van het
water te verheffen; andere kon ik bespeuren binnen in het water; deeze doorliepen
in hetzelve eene zekere ruimte, en verdweenen zonder op de oppervlakte te koomen.
Die vuuren, die lichten, verschillen op eene zonderlinge wyze, by eenige
omstandigheden, die van de strekking der winden, en den staat des Dampskrings,
schynen aftehangen. De Noorde-winden, by voorbeeld, zyn zeer gunstig; het vogtig
weder en de Zuiden-winden zeer ongunstig voor dezelve; ik heb ook waargenomen,
dat zy by stormagtig weder veel talryker zyn, dan by stil weder; die vuuren, eindelyk,
vermenigvuldigden meer en meer naar maate wy de verzengde lugtstreek naderden.
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Laat ons van deeze algemeene waarneemingen tot byzondere proeven overgaan.
1. Ik putte water in een emmer; ik roerde het met een stuk hout, en ik zag terstond
eene groote hoeveelheid roode stippen, die aanstonds verdweenen; maar, met die
beweegingen een weinig tyds aanhoudende, zag ik, dat 'er, na twee of drie minuuten,
geene vonk meer te voorschyn kwam. Dezelfde proefneeming, verscheiden reizen
herhaald, heeft altoos dezelfde uitkomst gegeeven.
2. Na dat water enigen tyd te hebben laaten staan, bragt ik nieuwe wryvingen in
het zelve te weeg; de vonken vertoonden zig weder, maar in kleiner getal, en zoo
licht niet, als toen het water pas uit zee geschept was.
3. Ik putte nieuw water, ik doopte daar zagtlyk een lemmer van een mes in, en
daar verscheenen geene vonken. Het lemmer van het mes, door dat water
bewoogen, deedt op het oogenblik eene groote hoeveelheid roode punten schitteren,
die van het lemmer van het mes zelf scheenen voort te koomen. De tweede
proefneeming herhaald zynde, gaf het zelfde schouwspel.
4. Ik stak myne vingeren zeer zagt in een ander vat, dat met versch geschept
water gevuld was: naar maate ik myne vingeren in het water stak, deeden zy aan
de toppen eene vry groote hoeveelheid van die rooden stippen te voorschyn koomen;
die vermeerderden naar maate myne vingeren den bodem van het vat naderden.
Van alle de lighaamen, van welke ik my bediend heb, om wryving in het water te
weeg te brengen, heb ik waargenomen, dat de metaalagtige lighaamen meer vonken
voortbragten dan de dierlyke: het hout gaf 'er veel minder, en het glas deedt 'er byna
geene voortkoomen. Nog meer; dat water versch geschept, en in een glazen vat
gedaan, en geroerd, het zy met hout, het zy met metaalen, heeft geen eene vonk
voortgebragt.
5. Ik bewaarde dat water vyf of zes dagen in eene wél geslooten flesch; vervolgens
wierdt het in een emmer gegooten, en op verschillende wyzen geroerd; daar kwam
geen licht uit; maar na verloop van agt of tien minuuten gaf het vonken uit even als
dat, 't welk versch uit de zee geput was.
Terwyl ik my met deeze Proefneemingen bezig hield,
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merkte ik op, dat, zoo dikwyls de matroos de loodlyn wat schielyk ophaalde, en
wanneer dat touw op den rand van het Schip raakte, 'er kleine vonkjes te voorschyn
kwamen; zy vertoonden zig ook, wanneer het touw gelykelyk door de hand van den
matroos gleed, en somtyds waren het, in plaatse van vonken, kleine blaauwagtige
vlammetjes.
De kusten van Guajana naderende, en vooral by de monden der rivieren, heb ik
bespeurd, dat die lichtgeevende stippen veel bleeker en minder in getal waren; en,
in de haven van Caijenne eindelyk waren zy van eene melk-kleur, en in eene kleine
hoeveelheid.
Het moeijelykst punt om te beslissen is, van welken aart die lichtende stof zy.
Sommigen schryven dezelve toe aan kleine diertjes. De proeven welke ik opgeef,
schynen dat gevoelen te wederleggen. Anderen willen, dat het eene phosphorieke
stof zy, het geen de vraag egter onbeslist laat, nadien het uitwerkzel de oorzaak
niet verklaart. Zou men niet kunnen overhellen tot het gevoelen, dat die stof eene
regtstreeksche overeenkomst heeft met de Elektriciteit? Ik laat den Natuurkundigen
dit vraagstuk ter beslissing over.
Zodanige waren de Proeven, welke ik deed, geduurende mynen overtogt van
Frankryk naar Caijenne; ik bragt dezelve korten tyd na myne aankomst in order, en
zond ze aan den Heer Marquis DE TURGOT; die de goedheid hadt dezelve in het
Journaal van den Abt ROZIER te laaten drukken; alwaar zy gevonden worden in het
III. Deel, bladz. 106. Ik verloor dat voorwerp niet uit het oog, geduurende myn verblyf
te Caijenne; en ik hield 'er my op nieuw mede bezig; daar bleeven my twyfelingen
over; ik wilde ze gaarne doen verdwynen. Ik herhaalde in 1773 en 1774 de
proefneemingen, welke men geleezen heeft, en ik verkreeg standvastiglyk dezelfde
uitkomsten; ik deed 'er nieuwe, die my nog meer in het gevoelen versterkten, dat
die lichtgeevende stippen niet door leevende wezens worden voortgebragt. Ik
onderzogt met de grootste zorgvuldigheid het zee-water, dat ik tot myne
naspeuringen geschikt had; en ik kon nooit het minst insekt in hetzelve gewaar
worden. Ik bediende my van het vergrootglas, en ik was niet gelukkiger. Het water
kwam my ten allen tyde voor als doorschynend, en van alle vreemde
zelfstandigheden
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ontbloot; en in de duisterheid myne vingeren in hetzelve steekende, of het met
andere lighaamen beweegende, deed ik een groot getal van lichtende stippen van
eene spheeragtige gedaante in hetzelve voortkoomen. Ik doopte stoffen van wolle,
van zyde, en van vlas in het zee-water; ik wreef dezelven vervolgens met myne
handen, en daar kwamen roode stippen uit te voorschyn, die in de lugt scheenen
op te vliegen. Wanneer die stoffen byna droog waren, kwam 'er, wanneer ik ze
zagtelyk wreef, veel meer licht uit dan te voren. Ik heb eindelyk waargenomen, dat
de wolle en zyde stoffen 'er oneindig meer gaven, dan die van vlas of hennip, en
die laatsten gaven 'er geene meer, wanneer zy droog waren. Ik liet door Negers,
die vischten, zee-water haalen op een zekeren afstand van de kust. Dit, in een
houten vat gedaan, en geroerd, gaf, naar gewoonte, veele lichtende stippen; ik liet
het vervolgens door graauw papier doorzygen; in dien staat tot nieuwe
proefneemingen gebezigd, vertoonde het my dezelfde verschynzelen, ik herhaalde
deeze laatste proefneeming verscheidene reizen, en ik verkreeg altoos dezelfde
uitkomst.
Kundige persoonen, die lange reizen doen, kunnen de proeven herhaalen, van
welke ik thans verslag geeve; zy zyn eenvoudig, gemakkelyk, en vereisschen niet
veel voorbereidingen. Het kan zyn dat ik in dwaaling ben, ik wensch niets meer dan
verlicht te worden, maar ondertusschen, en tot dat men voldoende oplossingen van
de volgende zwaarigheden gegeeven heeft, zal men my toelaaten te twyfelen, dat
de Insekten de eenigste oorzaak zyn van het licht, dat men des nagts op de zee
(*)
ziet .
1. Waarom worden die lichtende stippen altoos, door de wryving, voortgebragt,
en waarom is de zagte en ligte wryving aan dezelven gunstiger dan die, die sterk
en hevig is? Waarom neemt men dat licht, by droog weder, in grooter hoeveelheid
waar, dan by vogtig weder, en by stormagtig meer dan by stil weder? Waar-

(*)

Ik ontken niet, dat 'er plaatsen kunnen gevonden worden, alwaar lichtende insekten zyn; maar
ik meen grond te hebben om te gelooven dat die insekten niet overal zyn, en dat het licht, 't
welk men op zee ziet, in het geheel niet van dezelven afhangt.
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om zyn de Noorde-winden het zelve gunstiger dan alle de andere? Waarom, eindelyk,
worden die lichtende lighaamen menigvuldiger, naar maate men de verzengde
lugtstreek nadert?
2. Waarom geeft het Zee-water meerder licht, wanneer het met zekere lighaamen
geroerd wordt, dan wanneer het met andere wordt bewogen; en waarom schynt dat
licht, in vrystaand (geïsoleerd) water voortgebragt, uitgeput te worden, wanneer
men het water langen tyd agter een roert? Waarom schynt het weder hersteld te
worden, wanneer men het water een zekeren tyd stil laat staan? Waarom verliest
dat water, wanneer het vyf of zes dagen in flesschen bewaard wordt, de eigenschap
van vonken te geeven; en waarom verkrygt het die weder, wanneer men het in een
houten vat doet, en aan de lugt bloot stelt? Waarom brengt de loodlyn een groot
getal dier vonken voort, als zy op den rand van het Schip wryft, en door de hand
van den matroos glydt; en waarom vertoont zy, slegts op zekere tyden, kleine
blaauwagtige vlammetjes? Waarom geeven wolle en zyde stoffen, in Zee-water
gedoopt, meer licht dan linnen; en waarom geeven die stoffen meer licht, wanneer
zy byna droog zyn? Waarom brengt, eindelyk, doorgezygd water zoo wel vonken
voort, als dat, 't welk niet doorgezygd is.
3. Zyn de insekten, of kleine diertjes, welken men onderstelt dat die lichten
voortbrengen, zigtbaar voor het bloote oog; of zyn zy niet zigtbaar dan voor het
mikroskoop? Blyven zy binnen in het water, of slegts op deszelfs oppervlakte? Hoe
brengen zy de groote massaas van licht voort, welke men, op zekere tyden, binnen
in het water ziet? Hebben zy nodig bewogen te worden om te schitteren? Kan men
onderstellen, dat zy door het filtreer-papier doorgaan, of hoe worden zy herboren,
wanneer het water is doorgezygd geworden, enz. enz.
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Derde proeve over de kleeding der vrouwen, en de verscheide
wyzen, waar op de vrouwen zich in 't oog der mannen behaaglyk
(*)
poogen te maaken,
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDER's History of Women.)
Zodanig is de gesteltenis der beide Sexen, dat hunne bedryven, over 't geheel
genomen, een wederkeerigen invloed op elkander hebben. De Vrouwen schikken
zich op, en bezigen allerlei middelen om de Mannen te behaagen, en de Mannen
poogen, door hoedanigheden, hunne Sexe voegende, zich aangenaam te maaken
in 't oog der Vrouwen. In Landen waar de twee Sexen vry met elkander verkeeren,
behoeven wy ons over deeze wederzydsche poogingen in geenen deele te
verwonderen; maar, wanneer wy in overweeging neemen, dat in het Oosten de
Vrouwen zich moeite geeven om zich op te tooijen, terwyl zy niet onder 't oog der
andere Sexe komen, staan wy versteld. Dat zy het egter doen rust op de zekerste
bescheiden. De Abt LAMBERT merkt in zyn Verhaal van de Zeden en Gewoonten
der Oosterlingen op, dat de Chineesche Vrouwen, schoon zy van niemand gezien
worden dan van hunne eigene Vrouwlyke Bedienden, nogthans alle morgens
verscheide uuren besteeden met zich te kleeden en op te tooijen. Het hoofdcieraad
der Chineesche Juffrouwen bestaat uit veele hairkrullen verscheidenlyk geschikt,
en overal vercierd met kleine van goud en zilver gemaakte bloempjes. Eenige
vercieren haar hoofd met de gedaanten van Vogels gemaakt van goud of zilver,
naar den rang der persoonen, 't welk een vreemd doch grootsch voorkomen heeft.
Mevrouwen van den eersten rang hebben zomwylen verscheide van deeze Vogels
aan elkander vastgehegt zo dat zy een Kroon uitmaaken. De jonge Juffrouwen
draagen doorgaans een Kroon van styf papier, overdekt met zyde, en vercierd met
paarlen, diamanten, en andere edelgesteenten; en boven op 't hoofd een tros
bloemen, natuurlyke of door kunst gemaakte;

(*)

Zie de Tweede Proeve hierboven, bl. 74.
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door dezelve steeken yzerdraadjes heen, met schitterende Juweelen op 't einde.
Haare kleeding is voorts styf en geheel niet fraay, schoon menigwerf met de
kostbaarste cieraaden opgepronkt.
In dit uitgestrekt gedeelte van de Oost-Indien, eertyds aan de Mogols onderworpen,
vinden wy, dat de Vrouwen, misschien nog nauwer opgeslooten, dan in China,
dezelfde zugt tot opschik hebben. Haare kleederen zyn vervaardigd van de fynste
zyde, ryklyk doorwrocht met goud en zilver, en naar de gestalte geschikt met eene
gemaklykheid en bevalligheid, welke toont, dat zy de Natuur ten voorbeelde genomen
hebben: haare smaak, om dezelve na te volgen, is verre van veragtlyk. Doch zy
schynen de meeste aandagt te besteeden aan 't hair, 't welk zy in allerlei gedaanten
schikken, met gouden ringen en yzerdraaden, doormengd met diamanten.
Algemeener is by dezelve het hair in vlegten te verdeelen, die los op haare schouders
hangen, en waar in zy kostlyke steenen en gouden plaatjes hegten. Dus toegerust,
zyn zy in staat het hoofd te beweegen op zulk eene wyze, dat ze al den glans op 't
voordeeligst vertoonen, deeze Vrouwlyke kunstgreep is niet min moeilyk te verkrygen,
dan voortyds in Europa het behandelen van de Waijer of het neemen van een snuifje,
met een air, dat een schoone hand en een fraaije diamente ring, zich ten
voordeeligste lieten zien.
't Is van onheuglyke tyden af by de Vrouwen, over 't grootste gedeelte der Wereld,
de gewoonte geweest om haare ooren te doorbooren, en 'er deeze en geene
snuisteryen in te hangen: doch deeze gewoonte om smerte te ondergaan, en het
lichaam overstallig te belaaden, heeft zich niet tot de ooren alleen bepaald: de oude
Inwooners van het Oosten hadden zo wel in de neus als in de ooren Juweelen, en
op verscheide plaatzen houdt dit nog stand. By ons Europeaanen, die nauwlyks
eenig deel van het Lichaam, de neus alleen uitgenomen, van byzonder cieraad
ontbloot gelaaten hebben, heeft een opgepronkte neus een zonderling en wanstallig
voorkomen; doch dit is alleen het uitwerkzel der gewoonte, deeze doet ons doorgaans
denkbeelden van schoon en leelyk vormen. De Hottentot houd zich verzekerd, dat
de schoonheid grootlyks vermeerderd wordt, door eene menigte van vet en pis. Te
Smyrna verbeel-
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den zich de Vrouwen dat dezelve gelegen is in een plomp dik lichaam, met
uitsteekende borsten: om welke te verkrygen zy allerlei middelen inneemen en veele
bygeloovige plegtigheden bezigen. Wy hebben slegts op te merken, wat wy gevoelen
by eene aanmerkelyke verandering van Mode; hoe onvoeglyk dunkt ons eene
nieuwe, tot dat ze, door gewoonte, ons gemeenzaam geworden is! Doch zo dra dit
gebeurt, zal zelfs de Mode, die wy 'er zo verre boven stelden, wederkeerende, het
behulp der gewoonte op nieuw noodig hebben om onze voorgaande goedkeuring
te doen herleeven.
Maar, schoon beide de Sexen, in eenige deelen der Oost-Indiën, haare neuzen
opschikken, vergeeten zy niet haare ooren op te tooijen; zo wel als in Europa
vercieren zy dezelven met Goud en Juweelen: zy draagen, desgelyks, verscheide
soorten van halsbanden, armbanden, en ringen van groote waarde: zy houden zich
niet te vrede met zulk slag van Kleeding en Opschik als men met geen mogelykheid
voor die der Natuur kan neemen: zy bedienen zich ook van die 'er naar gelyken en
ligt voor haar werk zouden genomen worden. Zy hebben verscheide blanketzels,
welke zy met zo veel behendigheids op weeten te leggen, dat het bezwaarlyk valt
ze te onderscheiden. Zy schilderen desgelyks het uitersto haarer nagelen; doch, in
dit geval, geheel van de Natuur afwykende, leggen zy 'er een fyn rood zo dik op,
dat het, met een enkelen opslag van het oog, het werk der kunst is.
In Europa trekt eene schoone Dame zomtyds het oog door het vertoonen en
behandelen van een heerlyke Snuifdoos; in Asie bereikt ze niet zelden het zelfde
einde, door een ryklyk gebruik van Betel, een wortel dien lieden, van allerlei rang
en staat, kauwen, gelyk men in Europa den Tabak kauwt; hoe sterker eene Juffrouw
naar den Betel riekt, hoe meer zy aan haare bewonderaaren gevalt. Zy gebruiken
ook eene groote verscheidenheid van de kostbaarste reukwaters en smeerzels,
welker geur, in die heete Gewesten, zeer sterk is. Op deeze zyn ze dermaate gesteld,
dat zy meer gelds aan Reukwerken dan aan Kleederen en Juweelen besteeden:
want zelden zyn ze zonder eenig bereukwerkte bloem of vrugt in haare hand:
wanneer zy geen van deeze hebben, bedienen zy zich van een vlesje met reukwater;
waar uit

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

223
zy, van tyd tot tyd, haare kleederen besprengen, schoon ze telkens, als zy dezelven
aandoen, op nieuw bereukwerkt zyn.
By de Balliaderes, of Dansseressen, in het Oosten, ontmoeten wy een dekzel
van eene zeer zonderlinge soort. Om voor te komen dat haare Borsten niet te groot
of wanstallig worden, sluiten zy dezelve door zamengevoegde en van agteren
vastgegespte bekleedzels, gemaakt van zeer dun hout; deeze zyn zo zagt en
buigzaam dat ze zich schikken naar de verschillende houdingen des lichaams,
zonder in te buigen of het vel eenigzins te beschadigen; de buitenkant is met goud
overtrokken en met diamanten bezet. Dit cieraad is zeer geschikt om de verslapping,
in die heete gewesten, te beletten, en terwyl het dus de schoonheid der Natuure
bewaart, bedekt het dezelve zo zeer niet, of men kan 'er de beweegingen en
kloppingen door heen ontdekken.
Hoe treffend deeze schildery van Asiatische pragt moge voorkomen in dat gedeelte
daar van, 't welk de Vrouwlyke kleeding en opschik betreft, wordt dezelve
geëvennaard, zo niet overtroffen, door de Inwoonders van Constantinopole, die,
van Asiatischen oorspronge, uit dat Land de Zeden en Gewoonten, daar nog
heerschende, overbragten. De Turksche Kleeding, door Mejuffrouw MONTAGUE
beschreeven, welke wy veronderstellen dat de meeste onzer Leezeren bekend is,
toont dat de Jufferschap te Constantinopole verre zyn van smaak te derven, en hoe
zy weeten het fraaije met het schitterende en nutte te paaren: iet 't geen zich
allerduidelykst doet kennen in de beschryving van de schoone FATIMA. Doch uit die,
welke zy geeft van de kleeding der Sultane, die voorheen de geliefde Meesteresse
van den grooten Heer geweest was, vormen wy veel eer een denkbeeld van eene
Vrouw overlaaden met staatlyken opschik, dan bevallig en net gekleed.
Schoon wy dus verre gewaagd hebben van de Turken, die een gedeelte van
Europa bewoonen, zullen wy, nogthans, eer wy tot dat vaste land overgaan, kortlyk
het oog vestigen op de kleeding in America. Van alle Volken, tot onze kennis
gekomen, schynen de Inwoonders deezes uitgestrekten Werelddeels in 't algemeen
minst door de Natuur begunstigd, en zich ook 't minst van den bystand der Kunst
te bedienen. Op veele plaat-
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sen hebben zy nog ten nauwer nood kennis van het gebruik des vuurs, van huizen,
of van kleeding: en waar zy des kennis hebben, is het op eene zo gebrekkige wyze,
dat zy 'er de helft der voordeelen niet van trekken, als in andere landen. In zulk een
staat, en zulke barre gewesten bewoonende, hebben zy weinig stoffe om kleeding
van te maaken, en nog minder kunde om ze voeglyk te schikken: dewyl de zugt tot
kleeding onder deeze Volken, egter, doorstraalt, vertoont dezelve zich menigwerf
op de vreemdste wyze. De Vrouwen, zelfs van Terra del Fuego, schoon zy naakt
gaan, zoeken, nogthans, bevallig te weezen: ten dien einde beschilderen zy haare
aangezigten met eene verscheidenheid van kleuren, en draagen banden van
schulpen en beenen om armen en enkels. 't Zy ze zich te vrede houden met deeze
weinig betekenende beuzelingen, of onkundig zyn van andere dingen; ‘zy scheenen,
schryft Capt. COOK, na niets meer te wenschen, dan zy bezaten; niets van 't geen
wy haar aanbooden scheen haar te behaagen, dan kraalen, als een cieraad des
overvloeds.
Vermids de Amerikaanen meer de Kinderen der onbeschaafde Natuure zyn, dan
misschien eenig ander Volk, zullen wy alleen eene korte en algemeene beschryving
daar van geeven, zonder ons in te laaten tot de verscheidenheden, die de
onderscheide Stammen en Volken van elkanderen afzonderen. Weinig
Americaansche cieraaden zyn in hooger agting dan koussebanden; deeze maaken
de Vrouwen van buffelshair, en vercieren ze, zo veel zy kunnen, met koraalen en
schelpen: behalven deeze draagen zy ook stukken leer, welke zy aan den buitenkant
haarer dyen laaten afhangen, zy bezetten deeze met schildpad, steentjes, en
koraalen van onderscheide grootte en kleuren. Dit gaat zo verre dat beide de Sexen
dikwyls zo belaaden zyn met schelpen van het hoofd tot de voeten, dat geen
Europeaan ze zonder lachen kan aanschouwen. Deeze gewoonte om zich met
koraalen en schelpen op te cieren, hebbe men, nogthans, niet geheel en al voor
opschik te houden: want die koraalen en schelpen zyn by hun als gangbaar geld,
en iemand, dus opgeschikt, draagt misschien zyn geheelen eigendom by zich, om
dien te beter te bewaaren.
Onze Europeaansche Handelaars oordeelen over den ryk-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

223
dom van een' Americaan, uit de veelheid der snuisteryen waar mede hy aan hoofd,
armen en beenen is omhangen; uit de veelheid van rood, waar mede hy beschilderd
is, en de fynheid van zyn gordel, zo hy 'er een draagt, 't welk op verre na overal het
geval niet is.
Zommige wilde Volken, niet te vrede met zulke cieraaden als los van 't lichaam
afhangen, hebben bedagt, het Lichaam zelve te vercieren, door insnydingen, prikken
en verwen. Op verscheide Eilanden onlangs in den Grooten Zuider - Oceaan ontdekt,
maakt men verscheide onuit-wischbaare tekens op de lichaamsleden, door zekere
stoffen, in kleine kuiltjes op de huid. Op Othaheite wordt deeze bewerking tattowing
geheeten, en zo noodzaaklyk gerekend, dat geen der Inwoonderen, 't zy Man of
Vrouw, daar van ontbloot is, en zyn de Vrouwen 'er meest mede vercierd.
Lieden van rang, nogthans, onderscheiden zich op Othaheite niet, gelyk de Ouden
pleegen, door de veelheid van Wisselkleederen; maar door de veelheid, welke zy
op ééns draagen: eenige hebben rondsom 't lyf geslaagen verscheide stukken van
hun linnen, ieder acht of tien ellen lang en twee breed, terwyl zy een groot stuk los
over alles heen hangen, by wyze van een mantel, of zelfs twee van deeze stukken,
als zy zich meer dan gewoonlyk vertoonen. Naardemaal deeze rangonderscheidingen
door de veelvuldigheid der Kleederen, zeer lastig moeten vallen in heete Landen,
ontblooten zich de Dames op Othaheite altoos tot den middel, alles afwerpende met
dezelfde vrymoedigheid, als onze Dames eene Mantel of Opperhalsdoek afleggen.
Hoe zonderling deeze wyze van kleeden en ontkleeden ons ook moge voorkomen,
de wyze, waar op zy 't hooft vercieren is niet minder zeldzaam. Zomtyds draagen
zy kleine tulbanden; doch haare gewooner dragt, en waar in zy 't meest stellen,
bestaat in lange vlegten van menschenhair, zo dun geplet, dat zy nauwlyks dikker
zyn dan naayzyde, van eene verbaazende lengte, en zonder één knoop, deeze
winden zy rondsom haar hoofd, op eene wyze, die toont, dat het haar aan geen
smaak of keurigheid mangelt, zy doorsteeken dit met bloemen en gemengeld met
altoos groene takjes. De Berispschriftschryvers in Europa vaaren tegen onze Dames
uit, over den tyd, welken zy spillen onder de handen van een
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Fransche Coëffeur; doch deeze onbeschaafde Othaheitsche Vrouwen zullen niet
minder tyds besteeden, in zo veele ellens rondsom haar hoofd te binden, en daar
aan de noodige cieraaden toe te voegen.

Meön.
Visschers Klagt.
Niet verre van den zandigen oever, welken de Visscher Meön bewoonde, lag, agter
het gebergte, een zagt afhellend dal, 't geen eene kleene vlakte in zich besloot, die
de Natuur gevormd scheen te hebben, om een Toneel der sombere droefheid te
leveren. Men wierd 'er geene beweeging gewaar, of ze strekte om het akelige te
vermeerderen. Een kronkelend beekje, dat door het zand heen vloeide, kabbelde,
zo 't scheen, al klaagende voort; en schuurde, met een murmelend gezuis, de bogtige
oevers; een weinig benedenwaarts stortte het langzaam neder, en wierd in zynen
val eenigzins verhinderd, door inéénverwarde struiken; daar het, al ruischende, juist
het zugten nabootste der zulken, die om een grievend gemis treuren. In 't midden
van 't dal stond een beevende Populier, die nog eenige beweeging vertoonde; maar
't geritzel der rammelende bladen scheen hier niets anders dan een doodschen
maatklank te slaan, en eene altoosduurende klaagstem van zich te geeven. Voorts
dook het nederige Viooltje hier onder den treurigen Distel, en deezen beiden maakten
al het cieraad der Valeie uit. In dit naar verblyf, in deeze akelige woonplaats der
ontroerende eenzaamheid rustte Likoris, de ongelukkige Likoris, onder den kouden
zerk, aan den voet van den klaagenden Populier. De Maagden van het Dorp hadden
rondsom den zerk eene Roozenbaag geplant; maar hy groende niet. 't Was of de
Natuur, ter deezer plaatze, een rouwkleed aangetrokken en zich geschikt had, om
den Wandelaaren, door dit treurig vertoon, toe te roepen: ontroer ontroer, ô
Aanschouwer! want hier is het Ryk des Doods.
Meön wendde zich naar dat Dal, toen Phoebus het hoofd in den Oceaan begon
onder te haalen, en alleen de toppen der bergen nog verlichtte. De Nacht heerschte
reeds in de sombere dalen, en verspreidde zyne zwarte vleugelen over het zwygende
aardryk. De Nachtuil verliet zyn verblyf, en zwierf rondsomme op den spelenden
wind. De tuimelende golven lieten hun woest geklots hooren, en stieten woedende
af op het onwrikbaare strand. De snelle Zeevogels sneeden door de dunne lucht,
verhieven zich ten hemel, tuimelden met verdubbelde woede tusschen de huppelende
baaren, en verhieven zich klapwiekende weder opwaarts, om 't stomme vischje, in
de zwarte kloove
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hunner verblyfplaatze, aan hunne onverzaadelyke vraatzucht op te offeren. Midlerwyl
schiep de opwaarts ryzende Diana schaduwen en schimmen, en verwde het
oppervlak des aardbodems met een doodschen glans, of ontdekte aan het oog de
hier en daar zeilende Scheepjes, welken zy op de wisselvallige baaren voorlichtte.
De Haanen kraaiden reeds in de rondsom liggende gehuchten, en verkondigden
de aankomst van den middernagt, toen Meön in het Dal de afgezonderde vlakte
naderde, daar eene ontzag baarende stilte heerschte, en de luisterende natuur
naauwlyks de minste ritzeling liet hooren. Tot aan het beekje gekomen zynde, sprong
hy over het zelve, en plaatste zich voorts aan den rand van den graauwen zerk,
onder welken de ongelukkige Likoris rustte. Meermaals ging Meön op die wyze
derwaards, om zynen boezem te ontlasten; door zyne zugten by het Graf van Likoris
uit te storten: dan nu, nu was zyne ziele meer dan ooit ontroerd, dezelve boezemde
den volgenden KLAAGZANG UIT.
Nog eens, myn boezem, ontlast u van uwe opgekropte zugten; nog eens, myne
traanen, vloeit, vloeit daar henen, en bevogtigt het Graf van Likoris..... Jaaren, zoete
jaaren, waar zyt gy? waar zyt gy, ô beminnelyke dagen? helaas! ontvlooden in de
eeuwigheid! Nu vestigt de droefheid haaren zetel in my, en legt een donker floers
over myn kwynend gelaat..... ô Aangenaame eenzaamheid! ô stil getuige myner
kwelling, vergun my te weenen, en te zugten. Och! mogt het voor den laatsten keer
wezen! Mogt ik dan op het graf nederzygen; mogt myn stoffelyk deel naast dat van
Likoris rusten; dan zou ook myne ziel langs de heilbaan streeven; zy zou haaren
vriend weder vinden; en, ô hoe luisterryk..... kom dan, ô dood; laat ik nog eens myn
leed der stilte klaagen, en maak dan een einde van myn naargeestig leven.
ô Likoris! met welk een bly genoegen ontrolden wy het wapperend zeiltje; hoe
vrolyk riept gy my toe; Kom, Meön! het Oostewindje, blaast luchtig, laat ons dit
waarnemen; wis, onze vangst zal goed zyn. Wy vloogen door de baaren heenen,
en ter bestemder hoogte gekomen zynde, wierpen wy de netten uit; wy haalden ze
opgepropt binnen, en verheugden ons over de vangst. Vergenoegd zeide gy, terwyl
we over staag gingen, om t'huiswaarts te keeren; Meön! wat zal Vader nu wel
zeggen? eergisteren zeide hy, al schertsende, ‘men vangt nu zoo veel niet meer,
als in den ouden tyd;’ wat zal hy nu wel zeggen; zulk eene vangst is 'er, geloove ik,
in den ouden tyd nooit geweest. ô Vriend wat ben ik blyde! Koom aan, laat ons al
zeilende eens aanheffen, ik heb hier een aartig wysje. Ja, Likoris, toen zongen wy.

Hollands zeeman.
Zingt nu, stoute visschers knaapen!
Zingt nu vrolyk, vry en bly;
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Zingt den roem van Hollands Zeeman;
Voeg uw zangen nevens my:
***
Wie durft zoo de zee bebouwen?
Wie steekt blyder van de ree'?
Zeg eens, is niet Hollands Zeeman,
Stout op 't woên der dolle zee!
***
Nimmer kan hy aarz'len, sidd'ren,
Wat voor ramp hem ook geviel;
Hy is immers opgewassen,
By het dobb'ren van de Kiel.
***
Neen, neen, Hollands dapp're Zeeman
Vliegt door 't woedend pekelzout;
Daar hy op zyn Kiel en Zeilen,
Maar nog meer op God betrouwt.
***
Kraakt de donder; buld'ren winden,
Schokt het Scheepje, schudt het wand,
In het hart der waterbergen,
Bidt hy nog voor 't Vaderland.
***
Mag hy dan gelukkig landen,
Bly ontrukt aan 't aak'ligst lot;
Met een ziel vol waare Vreugde
Dankt hy knielend zynen God.
***
Dan, dan ylen Kroost en Gade,
Vrolyk na dien Zee held heên,
Ach! verbeeldt u eens dat snikken;
Dat uit vreugde ontstaand' geween.
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Ja my dunkt, 'k voel aller boezems
Van een zoet genoegen slaan;
En het oog, des dapp'ren Zeemans,
Welk een roem! stort ook een traan.
***
Zingt dan stoute medgezellen!
Zingt dan luchtig, vry en bly;
Dat de roem van Hollands Zeeman
In ons hart vereeuwigd zy!

Dus, ô Likoris, zongen wy, wanneer het zwerk langzaam begon te betrekken; de
Zee al hooger en hooger werd, en het rommelend gestoot des botsenden donders
al nader en nader kwam. De Winden, uit twee hoeken des hemels tegen elkander
aangeschooten, deeden de Golven hemelhoog ryzen; en de eiselykste stortingen
dreigden onzen ondergang. Nu stonden wy op den top eener baare; dan deeze,
wispeltuurig voortrollende, bruischte van onder de Kiel heenen, wy vielen plotseling
neder in een gaapenden afgrond.... Een vlammende Bliksem schoot kettingswyze
na beneden, en sloeg zeil en treil van ons vaartuig af. Ach, Likoris! daar dreeven
wy op Gods genade; 'er was een afgrond beneden, en een donderend zwerk boven
ons. De dood grynsde ons met de magere kaken toe, van tusschen de holle
gaapingen der bobbelende baaren. Niet verre van ons zagen wy Makkers,
overgegeeven aan een lot, dat ook ons elk oogenblik dreigde; het sneed ons door
de ziel; och ja, Likoris, het waren onze Bloedverwanten, die wy hoorden kermen;
‘Genade, ô God genade! wy vergaan! Help Almachtige! wy vergaan! Vaar eeuwig
wel myne Vrienden, myn Vaderland, voor eeuwig..........!’ Ja Likoris, daar stierven
onze waarde Vrienden, wy moesten dit aanzien op een dryvend wrak. Ach, Likoris!
riep ik, laat ons God bidden; laaten wy ons bereiden; ach, gy ziet dat eene dolle zee
ons sterfbed zyn zal.... Ja, Meön! was uw antwoord; maar laat ons dan samen
sterven....! Ach Vrienden, dierbaare Vrienden! wist gy, hoe wy op den oever den
doods waren; ach, hoe zoudt gy, beevende, op 't strand ons noodlot zoeken te
aanschouwen........! maar neen...., wy sterven....., en wie weet of wy niet gelukkiger
zullen worden, dan wy immer geweest zyn...... Naauwlyks, ô Likoris! had gy dit
uitgeboezemd, of een eiselyke donderslag, die kletterend begon en botsend eindigde,
dommelde over ons hoofd heenen...... Beiden riepen wy, met den dood op ons
gelaat.... ‘Myn God! ontferm u onzer, help, help ons.... spaar, of.........’ hier wierd
ons wrak nog eens het ontroerde zwerk toegesmeeten, en botste in zynen val aan
duizend stukken........,
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en wy... ô Likoris!.. wy zaten beiden op een en het zelfde hout...... Daar dobberden
wy... ach! daar dobberden wy op de wentelende golven...... Met beevende lippen
baden wy, daar ge uwe armen om mynen middel geslagen had, onzen God. In zulke
doodsangsten wierden wy afgemarteld, den geheelen nacht door...... Ween, ween,
ô meêwaarige natuur, daar gy u de eiselykheden van zulke afmartelende folteringen
verbeeldt. Eindelyk zagen wy den dag aanbreeken; en met dit aanbreeken ontdekten
wy den oever van ons Vaderland.... Nu scheen de Hemel ons te zullen redden. Wy
zagen onze Vrienden, ô Likoris, onze Bloedverwanten, onze Dorpelingen; zy staken
nu de handen hemelwaarts, dan na ons; dan sloegen zy op de borst; wy zagen
uwen stokouden Vader; hy...., maar ach, ik werde verkropt van traanen, uwen ouden
Vader al weenende, al smeekende......; en ach.... myn vriend.... afgemarteld door
alle de gewelddaadigheden der zee, terwyl het zwerk bedaarde, aan den oever
onzer verlossing....... zeegt gy neder... Hoe hield ik u vast, myn Vriend; by uwe borst
hield ik u...; hoe gilde, hoe schreeuwde ik! onze Vrienden zagen het; hoe liepen zy
radeloos..... gy schudde het hoofd; beevende en afgebrooken, sprak gy, laat my
los, Meön; sterf niet om mynent wille!.... neen, Likoris, ik wil met u sterven...., neen
Meön, vaar eeuwig wel.... Ontferm u myner, ô God, wees myner ziele genadig!....
Nog eens gilde ik; ik sprak niet; neen, ik kon niet spreeken, Likoris, ik kon u geen
vaarwel toeroepen.... Ach ik heb u niet kunnen omhelzen.... toen gy van my wierd
weggeslaagen...... Myn Vriend, myn trouwste Medgezel, nog eens zag ik u om hoog
geheven, gy riept, ik geloove, gy riept, myn Vader, myn Meön, myn Vaderland ...
vaarwel! vaarwel! dat grievend vaarwel hoorde ik..... en gy wierd verslonden........
gy stierft in de woedende Zee...... Ik, integendeel, ik wierd opgenomen en heen
gesmeeten, na den zandigen oever. Naauwlyks was ik onder 't bereik myner
bekenden, of men kwam my te gemoete, en allen omhelsden zy my met traanende
oogen..... Maar, Likeris!.... hoe grievde het my, wanneer uw Vader... op zyn krukje
leunende, na my toe kwam; my met biggelende traanen by de hand vatte.... Hy viel
my, de Grysaard! hy viel my om den hals...; ik mengde myne traanen met de zyne....,
waar is myn..... hier bleef uw Vader in traanen steeken, een hikkend geween gaf
lucht aan zynen boezem.... Myn Zoon... vervolgde hy,.... myn Zoon, door de
woedende golven gevoerd... groote God des hemels!.. hier zeeg hy in onmagt neder,
en de bedrukte menigte droeg den braaven man zuchtende van 't strand;.... In den
vroegen morgen dwaalde ik reeds, zinneloos, langs den Zee-oever, in hoope van
uw zielloos Lyk te zullen aantreffen. Ik wilde al weder huiswaards treeden, wanneer
ik myn Vriend gewaar wierd; bebloed, blaauw, ja bykans onkenbaar; ik gilde van
schrik,.... en met deezen gil zeeg ik op uw Lichaam neder.... Ik kan niet herhaalen.....
dat snikken van eenen gryzen Vader;.....
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dat schreien en weenen van Bloedverwanten;.... dat klaagen van uwe Vrienden......
ô Likoris! wy beklaagen u nog; nog beweenen wy uwen dood..... wy zullen dien
beweenen, zoo lang het bloed door onze Aderen vloeit.
Dus klaagende, sleet Meön den doodschen nacht by 't Graf van Likoris; tot dat
Phaebus aan de Oosterkim den Stervelingen begon toe te lachen; de hemelkringen
met een rooden gloed tooide, en als in blyden triomf oprees; wanneer Meön,
aarzelende, het Graf verliet, en al zuchtende t'huiswaards keerde; na dat hy het
volgende Grafschrift, in den bast van den naasten Populier, gesneeden had.
Vraagt gy, bedrukte Wandelaaren!
by 't eenzaam' Graf, wie toch rust hier?
Hier rust een Mensch, hier rust een Zeeman,
hier rust een... Christen-Batavier.
M.N.H.

Fragment van interrogatorien.
Uit het Engelsch.
Men beschuldigt u, zeide de LORD MAJOR van Londen, tegens den Heer JOHN
BOWLING, gisteren vuur gelegd te hebben, in een Huis in Charing Cross, en daar
door de goede Stad Londen in gevaar en schrik te hebben gebragt; men heeft u,
niet alleen even voor den Brand uit dat Huis zien komen, maar ook, drie getuigen
hebben onder Eede verklaard, dat gy zelf gister' avond in Will's Koffyhuis gezegt
hebt, dat vuur gestookt te hebben. Wat zegt gy ter uwer ontschuldiging?
JOHN BOWLING.

Ik ontkenne in 't geheel niet dien Brand gesticht te hebben; maar LORD MAJOR.

Gevolglyk zyt gy een Brandstichter; JOHN BOWLING.

Met uw Lordschaps welneemen, ik ben geen Brandstichter; zulk een heeft kwaade
inzichten wanneer hy een Huis aansteekt; dan myne inzichten waren goed en
patriottisch: ik ben een gegoed en eerlyk Man, en geen Brandstichter.
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LORD MAJOR.

Wat Duivel is dat voor gerabbel; gy hebt uw Buurmans Huis uit Patriotismus en
Welmeenendheid aan Brand gestoken; de Hemel bewaare ons voor zulke Patriotten!
JOHN BOWLING.

Uw Lordschap vergunne my, den waaren toestand der zaake te verhaalen, en ik
ben zeker overtuigd, dat gy my eerder voor eenen belooning-, dan straf-waardigen
zult kennen. - Ik kwam gisteren namiddag ten vier uuren in myn Buurmans Huis, en
vond aldaar een brandend Licht staan, dat vermoedelyk de Dienstboden, uit
nalaatigheid, vergeeten hadden weg te neemen; ik voorzag duidelyk, dat, wanneer
dat Licht nog drie of vier uuren op dezelfde plaats staan bleef, het zelve den vloer
zoude doen vuur vatten, en dus, in den Nacht, een gevaarlyken Brand veroorzaaken.
By dag nu is de hulp gereeder; des nam ik dat Licht, wierp het op eenig stroo, dat
in 't zelve Vertrek lag, en opende de Vensters, op dat het vuur lucht kreeg. De vlam
sloeg uit de Vensters, en terstond was alles in alarm: de Spuiten waren er spoedig
by, en die Brand, welke in den Nacht gevaarlyk hadde kunnen worden, was terstond
gebluscht. Ieder een verwonderde zig, en prees de voortreffelyke en prompte
schikkingen van onze Brandblussingen; en alle Vreemdelingen moesten bekennen,
nergens zulke uitmuntende maatregels gezien te hebben.
LORD MAJOR.

Doch, waarom deed gy 't brandend Licht niet uit, of weg, zo zoude al die toestel niet
geschied zyn?
JOHN BOWLING.

Milord! daar voor hadde ik myne redenen; want hadde ik het Licht uitgebluscht, zo
zouden de Dienstboden in dat Huis niet voorzigtiger geworden zyn; dan dewyl 'er
nu zo een groot alarm uit ontstaan is, zullen zy in 't vervolg zo zorgeloos niet meer
zyn.
LORD MAJOR.

Dat is eene zeldzaame Mêthode, om de Lieden voorzichtiger te maaken! Gy
veroorzaakt uwen Buurman een doodelyken schrik; stelt zyn Huis in 't grootste
gevaar van af te branden; brengt de gantsche Stad in onsteltenisse; en dit alles
alleen om de Dienstboden voorzichtiger te maaken; 't is in der daad zeldzaam, zeer
zeldzaam.
JOHN BOWLING.

Vergeef my, Milord, het is zo zeldzaam niet als 't u toeschynt, want:
Voor eerst, zo wist ik, dat myns Buurmans Huis, massif, meest uit steen gehouwd,
en dus byna Brandvry was, ten minsten onmogelyk geheel af branden konde.
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Ten tweeden, is myn Buurman een Philosooph, die zig over zulk eene kleinigheid
niet ontstelt: gelyk hy dan ook waa lyk staande houd, als een braaf Engelschman,
over dit voorval niet verschrikt te zyn geweest.
Ten derden, was 't by Dag, en ik hadde op onze Stads inrigtinge ter stuitinge of
blussinge van Brand, zulk een goed en vast vertrouwen, dat my geene vreeze
bybleef, voor de aforandinge van dat Huis:
Ik heb dus door deeze daad, myns Buurmans Philosophie beproefd, en de
Brandmeesters gelegenheid gegeeven om eere te behaalen.
EEN SECRETARIS.

Milord! deeze man schynt met u den spot te dryven; laat hem, naar de Wetten
veroordeelen, want hy is schuldig.
LORD MAJOR.

Neen - dat doe ik niet, hy is in de daad geen Booswicht, maar de Harssens zyn hem
ontsteld, brengt hem na Bedlam.
JOHN BOWLING.

My na Bedlam!
LORD MAJOR.

Ja Myn Heer, dat is uw plaats daar hoort gy te huis.
En hy wierd na Bedlam gebragt, gelyk een ieder weet, en zit daar, tot op den huidigen
dag.

Aan de heeren schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
Myne Heeren!
Het Naberigt, te vinden in het XVde Stukje der Alg. Vaderl. Letteroeffeningen,
(*)
betreffende den Heer J..... heb ik op my toegepast . - Het ontbreekt my waarlyk
hier aan Vrienden, die my, wat de Dichtkunde betreft, ten vraagbaken verstrekken
konnen. REeds lang begreep ik, dat het voor my ten hoogsten nuttig zyn zoude,
met zulke vrienden te verkeeren, die my door hunne kunde op den regten weg
zouden konnen brengen; - dan, daar die ontbreken, zal ik alle myne kragten
samenspannen om dit gebrek eenigzints te gemoete te komen.

(*)

In dat Naberigt was eigenlyk een andere Heer J..... door ons bedoeld.
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De beoordeelinge der Bardietjes, heeft my aanleidinge tot het opstellen dezer
rymelooze Gedichtjes gegeven. Gy zult, Myn Heeren, (vergunt my hier eens myn
eigen loffpraak te maken) Gy zult, zo ik my vleie, zulke stramme vaarzen als 'er
waarlyk in de Bardietjes te vinden zyn, in deze stukjens niet ontdekken. Leest dezelve
myn Heeren! ik verwagte alles van uwe billykheid en kunde.

Myne Heeren!
Ik blyve uw gehoorzame Dienaar
J.....

Liefdezugt.
'k Heb voor 't minnelykste meisje
Dat ik in myn leven zag,
Neergeknield in myn gedagten,
Ach, had zy myn wensch verstaan!
'k Zag haar aan, zy sloeg heur oogen,
Die beminlyke oogen neêr;
Ach! hoe klopte toen myn boezem!
'k Voelde meer dan 'k zeggen kan.
Wat zal hy gelukkig wezen
Die dien lieven schat bezit!
Was zy.... maar helaas! ik zwyge,
't Waar te groot een heil voor my.
In heur oogen woont de liefde
Met de blanke opregtigheid.
Op heur kaakjes bloeit de lente,
Op haar lipjes heerscht de trouw.
Ik kan, (en dit heeft de liefde
My voor langen tyd geleerd.)
Uit het oog welligt bemerken,
Wat het hart inwendig spreekt.
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Hier door las ik in uw oogjes,
Myn beminnelyke maagd!
Dat in uwen lieven boezem
Een aandoenlyk hartje klopt.
Doe my toch dien schat bezitten,
Lieve Liefde! - doe dat hart
Toch myn zuivre vlam gevoelen;
Zeg haar, dat ik haar bemin!
Ik kan zonder haar niet leven.
Ach! die oogen....! ach!... myn hart!
Ach! wat is het, te beminnen
Zonder dat men hoop mag voên?

J.....

Het gebrek in Cloris.
Natuur gaf aan myn Cloris
Heur allerschoonste gaven;
Zy gaf haar schoone leden;
Zy gaf haar tintlende oogjes,
En blosjes op de wangen;
Zy gaf haar, trots de mannen,
En vlug vernuft en oordeel,
In 't kort, zy gaf haar alles
Wat Maagden kan versieren;
Maar, jammer is 't, - zy weet het!

J.....
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Redenvoering tegen de verkwisting.
Door Samuel Bourn.
Maakt u zelven Vrienden uit den onregtvaardigen Mammon.
CHRISTUS.

Luc. XVI. 9.

Het zeggen van CHRISTUS: Maakt u zelven Vrienden uit den onregtvaardigen
Mammon, drukt, zo juist en beknopt als mogelyk is, uit, het beste gebruik 't geen
men van den Rykdom kan maaken, en behelst een gebod, even zeer aangekant
tegen de uitersten, Gierigheid en Verkwisting. Ik zal 't zelve, voornaamlyk, in het
laatstgemelde opzigt beschouwen, als ons leerende, welk een verstandig gebruik
wy te maaken hebben van dat deel der tydlyke goederen, 't welk de Voorzienigheid
ons geschonken heeft, in tegenstelling van de ydele, weelderige, onnutte, of
schadelyke Verkwisting.
In den eersten opslage moge het vreemd schynen, dat 'er, in alle de Schriften
des Nieuwen Verbonds, nauwlyks eenig rechtstreeks bevel of vermaan tegen de
Verkwisting voorkomt: inzonderheid daar 'er zo veele en zo sterke drangredenen
tegen de Gierigheid worden voorgesteld, en op het klemmendst aangedrongen. Is
dan de Verkwisting geen misdryf? Legt 'er niets kwaads en zondigs in opgeslooten?
Sleept dezelve geene ongelukkige gevolgen mede? Is zy niet altoos nadeelig voor
onszelven, en dikwyls hoogst onregtvaardig voor anderen? Hebben wy regt om de
giften der Godlyke Voorzienigheid weg te werpen, of te doen dienen tot de dwaaze
oogmerken eener buitenspoorige verbeelding? Zyn ze ons niet toevertrouwd als
Rentmeesters, verantwoordlyke Rentmeesters, voor het gebruik, 't welk zy daar van
maaken? Is dan derzelver Verkwisting geene zonde in 't oog van onzen Opperheer,
en gevolglyk strafwaar-
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dig? Of loopen de Menschen geen gevaar van tot dit uiterste te vervallen, zo wel
als tot dat der tegenovergestelde Ondeugd? Hoe komt het dan, dat onze Godlyke
Meester, en diens hoogverlichte Afgezanten, zo menigmaal en zo aanhoudend, de
Menschen tegen Gierigheid waarschuwen, en zich zo weinig, ten opzigte van het
andere, schynen te bekreunen? - Dit moge, in den eersten opslage, als een gebrek
in het Stelzel der Christen Zedenleere voorkomen, en een tegenwerping behelzen
tegen de volmaaktheid van onzen heiligen Godsdienst. Doch, met eene behoorelyke
maate van oplettenheid en aandagt, kunnen wy gemaklyk regtmaatige en
voldingende redenen ontdekken voor deeze schynbaare uitlaating. Nooit loopen de
Menschen in dit uiterste, dan daartoe aangespoord door hoogmoed, ydelheid,
onmaatigheid, en eene overmaatige liefde tot zinnelyke vermaaken en uitspanningen:
tegen alle welke Ondeugden wy dikwyls en op 't ernstigst vermaand worden in de
Schriften. En de aart des Christlyken Godsdiensts, de natuurlyke strekking van alle
deszelfs Leerstellingen en Geboden te zamen genomen, dient om uit de gemoederen
der Menschen te verbannen, die zorgloosheid, ydelheid en weelde, welke de bronnen
zyn van Verkwisting, en te vervullen met maatigheid, bedagtzaamheid en het letten
op het toekomende.
Dit leidt ons op, om, in
De I. plaats, de Oorsprongen deezer Buitenspoorigheid na te gaan;
Ten II. de nadeelige Gevolgen daar van aan te wyzen; en
Ten III. aan te toonen de gewigtige en heilzaame einden, die bereikt kunnen
worden door een verstandig gebruik van de middelen, ons door de Voorzienigheid
geschonken.
Voor I. Moeten wy de Oorsprongen van deeze ongelukkige dwaaling in het
leevensbeleid nagaan. Alle Menschen stellen eenige waardye op hunnen wereldlyken
eigendom. 't Is alleen, derhalven, naar evenredigheid, dat hunne andere begrippen,
verbeeldingen en lusten, de overhand bekomen op de waarde, welke zy stellen in
hunne tydlyke bezittingen, of hun trek, om rykdommen te verkrygen en te behouden,
dat zy overhellen om die te besteeden tot het genoegdoen van dee-
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ze andere begeerten. Wanneer zy deeze, naar eisch, tegen elkander opweegen,
gaat de huishouding des leevens geregeld, en een voorzigtig midden tusschen
beide deeze uitersten blyft bewaard. Maar als de praalzugt, of trek tot vermaak, de
Ziel inneemt, over alle andere beginzels en driften heerscht, volgt de Verkwisting,
en de schatten worden alleen gewaardeerd en gebruikt als middelen, om eene ydele
inbeelding of weelderigen lust te voldoen. 's Menschen gemoed is door den grooten
Schepper gevormd naar de Wereld, welke hy bewoont. Want, wanneer de kragten
en hoofdstoffen der Natuure, die tegenovergestelde uitwerkzels te wege brengen,
elkander opweegen, houdt orde en geregeldheid stand; en naar maate dit evenwigt
verandert, en een van beide de schaalen overslaat, doet zich wanorde en
ongeregeldheid op. Even zo staan, in 't menschlyk gemoed, de algemeene en
byzondere, de baatzoekende en zamenleevinglievende aandoeningen, belang en
vermaak, de begeerte om te verkrygen en uit te geeven, tegen elkander; en als elk
deezer de behoorlyke plaats en 't vereischte gewigt hebbe tegen de daar
tegenovergestelde, zal men eenstemmigheid van ziel en geregeldheid van gedrag
waarneemen. 't Is de post der Rede deeze weifelende schaal in evenwigt te houden;
en dewyl ieder drift, wanneer zy wordt toegegeeven, steeds toeneemt, zodanige
bedenkingen in de tegenovergestelde schaal te leggen, als tot een tegenwigt
strekken, en de schaalen gelyk doen blyven. In de Jeugd heeft de zugt tot vermaak
en kostbaare driftvoldoeningen, in den Ouderdom, de inzigten van belang en
voordeel, doorgaans, de overhand, en de Maaker der Natuure heeft zulke
betrekkingen gesteld tusschen Jongen en Ouden, byzonder tusschen de Ouders
en hunne Kinderen, dat de neigingen van deezen die van geenen opweegen; en,
door dit welvoegelyk en gelukkig midden, blyft dikwyls de huishouding des
menschlyken leevens in orde.
Maar, wanneer de zorgdraagende inzigten van belang, of de begeerte tot winst,
overmand worden door de zugt tot vrolykheid, of trek tot vermaak; wanneer de Rede
niet genoegzaam onderrigt is, of haare post verzuimt, en, ('t geen het ergst is,)
wanneer ondeugende hebbelykheden het geweeten verkragt, en de beginzels van
Godsdienst uitgebluscht hebben, dan zullen Jonge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

238
lingen, aan zichzelven overgelaaten, zich hals over hoofd tot buitenspoorigheden
overgeeven, en de verderflyke loopbaan van dwaasheid en buitenspoorigheid
opstreeven. Eenigen verkwisten hunne middelen tot voldoening van hunne dierlyke
lusten, die bovenmaate toegegeeven, onverzaadelyk worden, en steeds uitgezogter,
verscheidener en kostbaarder opofferingen vorderen. Dit is de grond van het lang
en veragtlyk Charakter eens Epicurists. - Zommigen verkwisten hunne middelen,
door praal- en staatsyzugt; getroffen door eene begeerte tot alles wat eenen ryken
en schitterenden glans heeft, geeven zy de voorkeuze aan den schyn boven het
weezen des Rykdoms; de grootsche vertooning van anderen bewonderende en
benydende, is het hunne voornaamste zorg, om, wat het ook kostte, gelyk men zegt,
Figuur te maaken; wanneer zy, derhalven, zich voor het oog der wereld zullen
vertoonen, zyn zy 'er hoofdzaaklyk op bedagt, om, op het pragtigst, te verschynen.
- Anderen verarmen zich, om te voldoen aan een byzonderen smaak in deeze of
geene Kunsten en Weetenschappen; noch anderen, door ondoordagte ontwerpen
te maaken en onwaarschynlyke kanssen te waagen. Doch deeze laatstgemelden
komen hier zo zeer niet in aanmerking, noch zyn de voorwerpen onzer bestraffinge,
daar hun bedryf van een minder misdaadigen aart is. Genoeg is het, hier op te
merken, dat de dwaaling der Verkwisting altoos ontstaat uit eenige zwakheid,
ydelheid, of ondeugd: om welke alle, naar gelange zy misdaadig of schadelyk zyn,
voor te komen of te geneezen, door zedelyke, ernstige en gewigtige bedenkingen,
de Leerstellingen en Geboden van onzen heiligen Godsdienst strekken.
II. Laat ons, in de tweede plaats, agtgeeven op de ongelukkige gevolgen van
deeze Buitenspoorigheid. - Het is eene van zelfs in 't oog loopende bedenking, dat
de Verkwisting, daar zy armoede baart, haar eigen doel mist: dewyl zy de middelen
vernietigt, noodig tot het botvieren aan zo kostbaare neigingen, en den Mensch,
voor altoos, berooft van het vermogen, om zich op de meestgeliefde wyze voldoening
te schenken. Zy putten de bron uit, die hen alle de stroomen van verfrissing en
vermaak verschaft. Onverduldig en greetig om de vrugt te plukken, knakken zy den
boom,
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die dezelve draagt. Zo onbedagt en dwaas zyn ze, die de hoofdsom aantasten,
welker jaarlyksche inkomsten hunne behoeften en begeerten kunnen voldoen.
Schoon zy niet zouden willen dulden, dat anderen hun eigendom aantastten en
vervreemden, zyn ze wel te vrede met zichzelven te berooven en te plunderen; en
daar door zich in omstandigheden te brengen, die zy het meest veragten, en zich
dompelen in dat onheil, waar voor zy het meest schrikken. De overdaadige
Verkwisters zyn van alle Menschen de minst geschiktsten om armoede te
verdraagen: en nogthans slaan zy den zekersten weg op, om daar toe te geraaken:
hoe elendig is hun toestand, als zy 'er eens toe vervallen zyn. Wanneer hunne
lekkere en kiesche tongen zich moeten vergenoegen met een schaars deel van
ruwe spyzen! Wanneer hunne trotsheid zich verborgen moet houden in een vergeeten
hoek, of te voorschyn komen, met het slegtst gewaad omhangen! Wanneer zy zo
verre daalen beneden de zodanigen, boven welken zy eertyds poogden uit te
steeken, in dat eigen stuk van uiterlyk vertoon, waar op zy zo dermaate gesteld
waren! - Doch leeden zy zelven alleen het onheil en de kwelling van dien vervallen
staat, men zou denken dat het niet meer was dan eene straffe, door hunnen
hoogmoed en weelde verdiend. Maar melydenswaardige omstandigheden gaan 'er
dikwyls mede gepaard, wanneer 'er de zodanigen in betrokken worden, die een
natuurlyk regt hadden om de verspilde goederen te erven: wier regten onbillyk
verkort, wier belangen verwaarloosd, wier rechtmaatige verwagtingen te leur gesteld
worden; die ook waarschynlyk, door den kwaalyk geregelden overvloed en
gemaklykheid hunner Opvoedinge, onbekwaam zyn tot de laagere leevensstanden
en bezigheden: 't welk de zwaarigheden, waar aan zy bloot gesteld worden, dubbel
drukkend, dubbel lastig maakt.
Andere en nog verschriklyker uitwerkzels vergezellen zomtyds den Verkwister.
Hy ziet de steilte, waar op hy zichzelven gebragt heeft; hy bevindt, dat hy niet langer
kan staande blyven, en beeft voor den naderenden val: doch dezelfde trotsheid en
drift, die hem eerst overmeesterden, kleeven hem nog aan, en zetten hem
voorwaards; hy komt in verzoeking om maatregels te neemen, hoe onwettig en
wanhoopig ook, waar door
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hy hoopt zichzelven te redden, en zyne afneemende middelen te herstellen; hy komt
in verzoeking tot valschheid, bedrog, verkorting, verraad, om zyn geweeten te
verkragten, en zyne ziel te verkoopen, indien hy een kooper kan vinden, om zynen
staat op te houden. Voorbeelden hier van heeft men maar al te dikwyls gezien in
hooger leevensstanden, en men kan soortgelyke in evenredigheid vinden onder de
laagere rangen des Menschdoms. Hier mogen wy opmerken, dat de uitwerkzels
van Verkwisting dezelfde zyn met de slegtste gevolgen van buitenspoorige
Gierigheid: daar zy beiden de Menschen in de sterkste verzoeking brengen tot
daaden van bedrog en onregt.
Verkwisting is geheel en al verschillende van Edelmoedigheid, hoe dikwyls deeze
door zommigen verward en ondereengemengd worden. Zy ontstaan uit zeer
onderscheide beginzelen, en bedoelen geheel verschillende einden. Deeze heeft
niets anders op 't oog dan het toegeeven aan eigen lust, grilligheid, hoogmoed en
weelde; en is overzulks geheel zelfzoekend. Het oogmerk van de andere is goed
te doen, de behoeftigen te redden, de waardigen te begunstigen, en het algemeen
welzyn te bevorderen. Maar schoon deeze geheel verschillen, zyn ze niet volstrekt
onbestaanbaar. De ydelzinnigste, de weelderigste, de brooddronkendste, kan in
eenige gevallen waare goedhartigheid en edelmoedigheid betoonen. En hoe minder
zelfzoekenheid in de Verkwisting doorstraalt; hoe gereeder wy deeze dwaaling
kunnen vergeeven, hoe grooter medelyden wy hebben met den deerlyken staat,
waar toe dezelve hun doet vervallen.
Wanneer de onbedagte, de onervaare Jeugd, van middelen voorzien, door vleiery
verlokt, door loosheid bedroogen, door vrolykheid dronken, vervoerd wordt tot eene
aaneenschakeling van wilde buitenspoorigheden en verkwistende vermaaken, wordt
'er een vernis van edelmoedigheid en van een onbekrompen geest over elk bedryf
verspreid, en bedriegt zyn oog. Geen wantrouwen, ten opzigte van het Menschdom,
in zynen geest koesterende, onkundig van hunne weezenlyke Characters en
oogmerken, misleid door hun voorgeeven, mag hy zichzelven verbeelden omringd
te zyn door een aantal dankbaare en verdienstlyke persoonen, en Vrienden gemaakt
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te hebben: niet weetende, dat waare vriendschap alleen by de Deugd te vinden is,
en niet ontdekkende, dat hy ten speelbal dient van kwaadbedoelende en opeetende
tafelschuimers; dat alle deeze verkwistingen tot veele kwaade en geene goede
einden strekken, of voor hem zelven of voor anderen. Zulk een Character is, egter,
min te veroordeelen, en zulk een gedrag te meer te verschoonen, daar het blykt de
uitwerking te weezen van verkeerd geplaatste ryklykheid en bedrooge goedaartigheid.
Maar deezen zyn weezenlyk misdaadig, deezen verdienen onzen afkeer, die 'er
hun werk van maaken om dus de Jongen en onbedagtzaamen te verleiden en ten
val te brengen.
Indien de Verspilling of overdaadige Verkwisting immer verschoonelyk zy, 't is,
wanneer dezelve voortkomt uit eene begeerte om onszelven aan te pryzen, en, zo
als wy denken, de agting en genegenheid te winnen, van anderen, wier Vriendschap
wy reden hebben hoog te schatten: doch dit is, nogthans, eene dwaaling, dewyl
men zelden daar door het bedoelde einde bereikt, en 'er andere betere en zekerder
middelen zyn om dit doel te schieten.
III. Men mag veilig toestaan, zonder eenige vrees voor kwaade gevolgen, dat zich
weezenlyke Vrienden op de wereld te bezorgen, een vaste en wyduitgestrekte agting
by eerlyken en verstandigen te verkrygen, een groot voorregt en een gelukkig
uitwerkzel is van eerlyk verkreegene en wyslyk gebruikte bezittingen. Doch 'er zyn
nog edeler, noch wydstrekkender einden, die meer strekken tot onze eigene eer en
duurzaam voordeel, welke verkreegen kunnen worden, door een welbeoordeeld en
waardig gebruik des Rykdoms: einden, die niet aanmaar zamenloopen met alle
weezenlyke agting en vriendschap, die de Menschen, op deeze wereld, kunnen
verwerven. Maakt u zelven, zegt de Zaligmaaker, Vrienden uit den onregtvaardigen
Mammon, zulke Vrienden, als u, wanneer u ontbreeken zal, als de wereld zelve u
begeeft, zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.
Daar zyn Weezens boven ons, verstandige en onpartydige aanschouwers van
het gedrag des Menschdoms, wier goedkeuring en Vriendschap wy op hoogen prys
moeten zetten, die alle de weezenlyke en gelukkige uitwerkzelen zal te wege
brengen, welke wy kunnen ver-
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langen: en die verkreegen kan worden door een verstandig gedrag, door een voeglyk
gebruik der gaven en bekwaamheden, ons door de Voorzienigheid geschonken.
Welke is dan de besteeding onzer tydlyke middelen, welke zy zullen goedkeuren?
Is het dat wy die op een stapelen, en 'er geen gebruik van maaken? Of is het dat
wy dezelve verspillen en verkwisten in zinlyke genoegdoeningen, ydele vermaaken,
praal- en pronkzugt, of wegwerpen in den schoot der lediggangeren, verdienstloozen,
en ondeugenden, die, met vleiende en bedrieglyke treeken, ons zoeken te misleiden
en te verslinden? Maar, indien wy ze besteeden in werken van waare
goeddaadigheid, als middelen, in onze magt gesteld, om anderen ten dienst te staan
en te bevoordeelen; indien wy zorgvuldig en naarstig zyn, om te voorzien in de
behoeften, om te beantwoorden aan de redelyke eischen en verwagtingen, en het
welweezen te bezorgen, in de eerste plaats, der zodanigen, die, door banden der
Natuure, het nauwst aan ons verbonden zyn, dan der minder naastbestaanden, den
vreemdeling zelfs niet uitsluitende, met een onpartydige inagtneeming van elks
behoeften en verdiensten, met oogmerk om het grootste goed aan de zamenleeving
toe te brengen: deeze beschikking over onze wereldsche middelen kunnen wy niet
twyfelen of zal goedgekeurd worden, door die verstandige en weldaadige Geesten,
welke boven ons zyn, en kennis neemen van der Menschen bedryven; deeze zal
ons hunne liefde en vriendschap doen wegdraagen.
Ik zal besluiten, met eenige byzondere bewyzen by te brengen, tegen alle dwaaze
en buitenspoorige verspilling onzer tydlyke middelen.
Voor eerst, moeten wy onszelven niet aanmerken als voorzien met een volstrekten
eigendom op eenig goed, 't welk wy bezitten, maar alleen als Rentmeester, aan
welken, voor eenigen tyd, het bestuur over dezelve is toevertrouwd, verantwoordlyk
aan den grooten Heer en Eigenaar van alle, wiens de aarde is met al derzelver
volheid; de wereld, en allen, die daar in woonen.
Ten tweeden. Welk een gering deel van aardsche goederen ook ons lot moge
weezen, dit vernietigt of verandert in 't minst de verpligting niet, waar onder wy
liggen, om 'er een voorzigtig en waardig gebruik van te maaken: en daar is te minder
reden om verspilling en
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buitenspoorigheid te verschoonen. De Persoonen, tot welken JESUS de woorden
sprak: Maakt uzelven Vrienden uit den onregtvaardige Mammon, waren, naar allen
schyn, meest lieden van laagen rang en bekrompene omstandigheden, gelyk zyne
eigene Jongeren. Maar hy die getrouw is in dit mindere, luidt zyne taale, zal ook in
het groote getrouw weezen.
Ten derden. Door ydelzinnig en verkwistend de gaven te misbruiken, die de milde
hand der Voorzienigheid ons heeft toegereikt, tot ons tegenwoordig gebruik, gemak
en bevordering, en aan welke wy geen weezenlyken of duurzaamen eigendom
hebben, toonen wy ons zelven onwaardig, verdere gunstbetooningen te ontvangen,
en met ruimer bezittingen beschonken te worden: wy kunnen met geen rede hoopen
op die hooger, en bestendiger goederen, de belooningen van getrouwheid en deugd,
veel hooger te schatten dan alle de schoonschynende, bedriegelyke, en
voorbygaande bezittingen deezer wereld. Indien gy, zegt onze Zaligmaaker, niet
getrouw zyt in den onregtvaardigen Mammon, wie zal u het waare vertrouwen: en
zo gy in eens anders goed niet getrouw geweest zyt, wie zal u het uwe geeven? De
waare Rykdommen, de begaafdheden der ziele, die alleen, bepaald gesprooken,
ons eigen zyn, en ons eigen zullen blyven, die persoonlyke verdiensten uitmaaken,
en van veel gewigtiger belang zyn, dan eenige uitwendige bezittingen. Maar hoe
ongeschikt zyn wy voor het waar gebruik derzelven, hoe onwaardig om deeze
vertrouwd te worden, als wy ons onvoorzigtig en ongetrouw betoonen, omtrent de
geringe en onbestendige goederen, ons maar voor een korten en onzekeren tyd
geschonken? Indien wy ons dwaas en onregtvaardig aanstellen, in het bestuur onzer
tegenwoordige bezittingen, hoe onbekwaam zullen wy dan niet weezen voor de
hoogere begaafdheden en bezittingen van een ander leeven? Hoe weinig gronds
van hoope op vordering in eene andere wereld doet 'er zich op, als wy op deeze
onszelven verlaagd en te schande gemaakt hebben, door dwaasheid en
ongeschiktheid? - Doch, door een regtmaatig, voorzigtig en weldaadig gebruik van
dat deel der aardsche middelen, 't welk ons de Voorzienigheid geschonken en
toevertrouwd heeft, hoe gering het ook zyn moge, slaan wy den waarschynlyksten
weg in om hier vreedzaam en in
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Vriendschap, met braave Menschen, te leeven. En schoon het ons mogt mislukken,
deeze gewenschte einden te bereiken, welke wy natuurlyk, in dit leeven, mogen
verwagten; en daar wy, vroeg of laat, dit leeven zelve zullen moeten derven, en
gevolglyk alle tydlyke bezittingen en Vrienden, zullen wy, nogthans, beter Vrienden
en magtiger Beschermers gewonnen hebben, in de hoogere Gewesten, die ons,
wanneer wy al het aardsche derven, zullen ontvangen, en in 't bezit stellen van eene
hemelsche en eeuwigduurende erfenisse. Welke GOD, naar zyne oneindige genade,
ons verleene, door JESUS CHRISTUS onzes Heere.

Zonderling verhaal van een arm, door 't koud vuur (Sphacelus)
aangedaan.
(Medic. and Philos. Comment. Vol. VI. p. II.)
Een man, 72 jaaren oud, werdt aangetast door een ontsteekend gezwel van een
aanmerkelyke grootte, op 't onderste gedeelte van zyn linker hand, vergezeld met
heevige aanhoudende pynen, een sterke koorts en yling. - Men had reeds, eenigen
tyd, gebruik gemaakt van een pleister, en eenige andere onnutte aanleggingen, tot
dat men een zwarte kleur had waargenomen, zich verspreidende over de geheele
hand en een gedeelte van de voorarm. De hulp van den Schryver werdt in deeze
omstandigheden gevraagd. - Zyne eerste bezoek was op den 13den July, 1772. De
Lyder was, op dien tyd, zeer zwak, met een kleine pols; 't koud vuur had reeds de
vingers, de hand en de helft van den voorarm bezet; de deelen waren reeds zo hard
als een stuk hout, en de Lyder klaagde over weinig of geen pyn. - - Onze Geneesheer
stelde de afzetting van den arm voor, als 't eenige waarschynlyk middel om 't leeven
van den Lyder te behouden; te meer, dewyl 'er, in dit geval, geheel geen
waarschynlykheid van eenig goed gevolg zich opdeed, in 't onderneemen van den
arm te behouden, op de wyze door den Heer Bilguer aangepreezen, in gevallen
van koud vuur. Dog men vondt niet goed tot de afzetting over te gaan, en onze
Schry-
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ver, in eenige maanden in dat gedeelte van 't land niet geweest zynde, zag den
Lyder niet wederom voor den 18 December daar aan volgende. Ten deezen tyde
klaagde de lyder over geen pyn, had geen gebrek aan eetenslust, en zyn pols was
beter. 't Koud vuur had zich nu verspreid tot aan 't gewricht van den elboog. - Dewyl
men veronderstelde, dat de man niet lang konde leeven, deedt men geen onderzoek
meer naar hem, tot een vol jaar naderhand, te weeten, op den 19 December, 1773,
wanneer onze Geneesheer aan zyn huis kwam, om de uitkomst van 't gemelde
geval te verneemen. De Lyder was wel zo sterk en gezond als te vooren, schoon
hy, op deezen tyd, door de anderdaagsche koorts aangedaan was; hy had één van
zyn oogen verlooren; 't koud vuur hadt zich over den geheelen arm verspreid tot
aan 't Schoudergewricht: de aangedaane deelen bleeven even hard, en waren zwart,
gelyk een stuk gerookt vleesch; dog men nam geen bedorvene uitwaaseming van
verrotting waar. Eindelyk, ten naasten by op 't eind van de gemelde maand, viel de
arm van zelfs af, zonder dat 'er de minste bloedstorting op volgde; de overgebleeven
deelen droogden op, zonder eenige ontlasting, hoe genaamd: en de oude man
genoot nog, ten tyde dat dit verhaal gemeen gemaakt werdt, een zeer goede
gezondheid.

Natuurlyke historie van de groenling.
Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.
De Groenling wordt by de Grieken χλωϱὶς, by de Latynen Chloris, by de Engelschen
Greenfruch, by de Italiaanen Verdone, by de Franschen Verdier, by de Duitschers
Greunfruch, by de Zweeden Swenska, geheeten.
In de bosschen brengt deeze Vogel den winter over, zich tegen de ongenade der
koude beschuttende in de altoos groene Boomen, of die het dorre blad tot het
voorjaar behouden. In den voortyd maakt zy haar nest op dit zelfde geboomte, en
zomtyds in 't kreupelhout:
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dit nest is veel grooter, en bykans zo wel vervaardigd als dat van den Gewoonen
Vink, van buiten toegesteld van drooge kruiden en mosch, van binnen vol hair, wol
en veeren. Zomtyds maaken zy het vast in de spleeten der takken, en zy weeten
die spleeten met den bek te verwyden: ook, vervaardigen zy, volgens het berigt van
den Heer GUYS van Marseille, rondsom een klein magazyn, om voorraad in op te
leggen.
Het Wyfje legt vyf of zes groenagtige Eitjes, aan het dikste einde met donker
roode plekjes. Zy zitten zeer bestendig te broeden, en verlaaten het nest niet, schoon
men 'er zeer digt bykome, 't welk gelegenheid geeft, dat men de Moeder en de
Jongen dikwyls te gelyk vange: anderzins zyn de Groenlingen zeer wantrouwende.
Het Mannetje schynt veel belangs te stellen in alles wat het volgend geslacht betreft,
beurtlings broedt het met het Wyfje. Men ziet het rondsom den boom, waar in het
nest is, zweeven, in het wenden en keeren verscheide cirkels beschryvende, waar
van het nest tot een middelpunt dient: met verscheide stuitingen heft hy zich op, en
valt dan recht neder, de vleugels sterk beweegende, onder het zingen van een
lustigen wildzang. Volgens BELLON, houdt men ze in kooytjes, om de aangenaamheid
van den zang; en de Heer GUYS voegt 'er by, dat de wildzang der Wyfjes die der
Mannetjes overtreft; 't geen iets zeer zeldzaams en opmerklyks zou weezen onder
de Vogelen. Wanneer de Groenlingen komen en vertrekken, slaan zy een zonderling
geluid: men wil, dat de zang deezer Vogelen volmaakter wordt in de gemengde, die
uit de vereeniging met de Kanarie voortkomen.
De Groenlingen zyn zeer leerzaam: men kan ze eenige woorden leeren spreeken,
geen Vogel schikt zich gereeder tot het vliegen op een kruk, zy gewennen, op den
vinger zittende, teeeten, en, op de stem des meesters, te komen, enz. In den Herfst
vervoegen zy zich by andere Vogels, de velden doortrekkende; geduurende den
Winter leeven zy van Geneverbessen; pikken aan de knoppen der boomen; in den
Zomer aazen zy op allerlei Graanen; Hennipzaad is haar geliefd eeten: zy eeten
ook Rupsen, Mieren, Springhaanen, enz.
De naam van Groenling wyst genoegzaam uit, dat Groen de heerschende kleur
der Pluimadie is: doch het
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is geen zuiver groen, maar geschaduwd met donker graauw boven op het lyf en
aan de zyden: aan den hals en borst met geel gemengd: geel is ook de heerschende
kleur boven aan den buik, aan de benedenste dekveeren van den staart, der
vleugelen en aan de stuit; deeze boort ook het voorste gedeelte, de grootste
vleugelpennen en de zydveeren van den staart. Alle deeze pennen zyn zwartagtig,
en, voor 't meerendeel, aan den binnenkant met wit geboord: het benedenste
gedeelte des buiks is van de laatstgemelde kleur, en de pooten zyn donker rood. Het Wyfje heeft meer van het bruine; den buik bykans geheel wit; en de benedenste
dekveeren van den staart zyn wit, bruin en geel gemengeld. In grootte komen de
Groenlingen met onze gewoone Mosschen overeen. Eenigen willen, dat men
Groenlingen van drieërlei grootte hebbe, doch dit wordt door geen genoegzaam
gestaafde waarneemingen bekragtigd. 't Is waarschynlyk, dat deeze
verscheidenheden in grootte louter toevallig zyn, en afhangen van den ouderdom,
het voedzel, de Lugtstreeke of andere soortgelyke oorzaaken.

Uitslag der proefneemingen op de planten, strekkende ter
ontdekking van derzelver zonderlinge eigenschap, om de gemeene
lugt te zuiveren op plaatzen waar de zon schynt, en dezelve te
bederven in de schaduwe en geduurende den nagt.
Door Jean Ingen Housz.
De Heer INGEN HOUSZ, in Juny des jongstafgeloopen Jaars, op de Planten veelvuldige
Proeven genoomen hebbende, ter ontdekking van derzelver eigenschap, om de
Lugt te zuiveren, geeft ons de uitslag hier van, in deezervoege, op:
Ik heb opgemerkt, dat de Planten niet alleen de eigenschap hebben, om een
kwaade Lugt, in zes of tien dagen, te zuiveren: wanneer zy daarin groeijen; maar
dat zy dit verbaazend uitwerkzel, op eene allervolmaaktste wyze, in weinig uuren,
hervoortbrengen: en dat
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dit niet moet toegeschreeven worden aan den groei der Planten; maar aan den
invloed der Zonne op dezelve. Ik bevond, ondertusschen, dat de Planten de
wonderbaare eigenschappen bezitten, om de Lugt, welke zy in zich hebben, en
buiten twyfel gestaadig uit den algemeenen dampkring trekken, te zuiveren, en in
goede gedephlogisteerde Lugt te veranderen; dat zy geduurig, als ik my dus mag
uitdrukken, een dauw van die gezuiverde Lugt uitstorten, die, in de gemeene Lugt
des dampkrings vermengd, deeze veel beter geschikt maakt, tot onderhoud des
dierlyken leevens; dat de gemelde werking op alle tyden niet bestending en eenpaarig
is, doch alleen begint, eenigen tyd naa dat de Zon boven den gezigteinder gereezen,
de Planten door haaren invloed geschikt gemaakt heeft, om, op nieuw, op de Lugt
en de Dierlyke Schepping, die heilzaame werking te verrigten, welke opgehouden
hadt, geduurende de donkerheid des nagts; - dat deeze werking der Planten meer
of min sterk is, naar maate van de meerdere of mindere helderheid van het weer,
of dat zy meer of min aan den rechtstreekschen invloed der Zonne zyn blootgesteld;
dat Planten, groeiende in de schaduw van hooge gebouwen, of op andere besloote
plaatzen, deezen dienst niet volbrengen; maar, in tegendeel, een Lugt, voor de
Dieren schadelyk, verspreiden, en zelfs de omringende Lugt bederven; - dat deeze
werking der Planten afneemt met het daalen der Zonne, en geheel by den ondergang
van dat koesterend Hemellicht ophoudt; uitgenoomen in eenige Planten, wier werking
langer aanhoudt dan die van andere.
Daarenboven heb ik waargenomen, dat deeze werking niet moet toegeschreeven
worden aan de geheele Plant; maar alleen aan de Bladeren en de groene takken,
die dezelve voortbrengen - dat de zuure Planten, die een kwaaden geur geeven,
en zelfs de vergiftige, deezen dienst even goed verrigten als de aangenaamste, de
welriekendste en heilzaamste, - dat het grootste gedeelte van die gedephlogisteerde
Lugt, welke uit de Bladeren vloeit, uit het benedenste gedeelte komt, bovenal in
groote boomen, - dat de jonge bladeren, nog tot geene rypheid of volkomenheid
gegroeid, minder gedephlogisteerde Lugt verschaffen dan de volwassene, en dat
die lugt van eene mindere hoedanigheid is, - dat de Lugt,
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door eenige Planten beter gezuiverd wordt dan door andere, - en dat eenige
waterplanten hier in den voorrang hebben boven alle.
Wyders leerde my de Ondervinding, dat alle Planten, 's nagts, de Lugt bederven,
en zelfs op vollen dag in digt beschaduwde plaatsen, die schadelyke uitwerking te
wege bragten; dat, ondertusschen, eenige Planten, welke voor andere niet wyken
in de eigenschap om de Lugt te zuiveren, wanneer de Zon schynt, dezelven
overtreffen in het besmetten van de omringende Lugt, geduurende den nagt, en
zelfs in zulk eene maate, dat, binnen weinig uuren, eene groote hoeveelheid Lugts
bedorven wordt; in zo verre dat een Dier, aan de werking daar van blootgesteld,
binnen weinig seconden den geest geeft, - dat alle Bloemen, de Lugt rondsom dag
en nagt zeer schadelyk maaken; - dat de wortels, uit den grond genomen, eenige
uitgezonderd, dezelfde uitwerking doen; maar dat, in 't algemeen de Vrugten, ten
allen tyde, die beschadigende eigenschap hebben, en boven al 's nagts, wanneer
de aangenaamste vrugten, de Perziken by voorbeeld, dermaate de Lugt bederven,
dat een Mensch opgeslooten in eene kamer, waar eene menigte van die vrugten
stondt, gevaar van zyn leeven zou loopen: - eindelyk, dat de Zon op zichzelve, en
zonder medewerking der Planten, de Lugt niet kan zuiveren; maar veel eer zal
bederven.

Beschryving van een vrystaanden electricaalen afleider.
Door J. Rechter, Instrumentmaaker te Delft.
A, Is een geknotte Kegel, voornamelyk uit zwavel gegooten; dienende om het geen
'er op vastgesteld is, vry te zetten.
Deszelfs onderste gedeelte word in een Blikken rand gevat, welke door houten
schroeven als 1, 1, op een plank geschroefd, en welke plank door de wervels, 2, 2,
op een plat word vast gesteld.
B, Is eene Yzeren vierkante pen, in den zwavelkegel vast gegooten.
C, Is eene Blikken Tregter, voorzien van een halsje,
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het welk langs de pen, B, op en neder kan geschooven worden; en van boven door
een ring van leder, in oly geweekt, geslooten word.
De Tregter dient, om den zwavelkegel voor den Regen te beschutten; en moet
ruim genoeg zyn; zo dat deszelfs onderste rand, (waar in een dik koperdraad ligt,)
ver genoeg van den zwavel afsta. Wanneer men den zwavel, indien dezelve door
dampen mogt beslagen zyn, wil afveegen, word de Tregter opgeschooven, om
gemaklyk het boveneinde van den zwavel te kunnen bereiken.
Het boveneinde van de pen, B, ontvangt, in eene sleuf, het ondereinde der yzere
Roede, D; welke, door middel van de moerschroef, 3, vast gezet word. Deeze Roede,
van boven in een punt eindigende, draagt, door middel van een schroefdraad, om
derzelver punt gaande, een stukje koper, 4; in het welk wederom, het ondereinde
van de yzeren Roede, E, van boven scherp uitloopende, vast geschroefd word.
F, Is eene yzeren Roede, welker ééne einde door de pen, B, gaande, gelyk ook
door het ondereinde der Roede, D, door de moerschroef, 3, vastgezet word. Deeze
Roede dient, om den neergaanden draad ver genoeg van het Gebouw af te houden.
Het koperdraad, 5, dient om het doorbuigen van de Roede, F, voor te komen; van
het oog deezer Roede gaat een koperdraad, G, naar beneden, om de Electriciteit,
welke het beschreeven gestel ontvangt, af te brengen tot in eenig vertrek van het
Huis.
a, a, Is de doorsnede van een houten venster, door het welk twee glazen buizen,
b, c, gaan; de zelven worden elk door twee dikke stukken Kurk, d, d, d, d, d, d, d,
d, naar de Glazen buizen uitgehold, van buiten en binnen tegen het venster
gespykerd, vast geklemd.
Door elk der Glazen buizen gaat, door Kurken, in de einden der buizen gestoken,
een Yzeren Roede, e, f, g; aan het einde der bovenste Roede, e, 't welk buiten
uitsteekt, word de draad, G, vast gemaakt; en aan derzelver andere einde, binnen
het venster, hangt een schelletje, of klokje, g. By dit klokje hangt aan een zyden
draad, welke, (tot nog meerder Vrymaaking,) aan een staafje Zegellak, h, is vast
gemaakt, het kle-
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peltje, i, en wederom, by dit klepeltje, een ander klokje, k.
Een koperdraad, waar aan dit laatste klokje is vastgemaakt, gaat in eene Glazen
buis, l, en word daar in vry gehouden. Deze buis word, door middel van twee dikke
stukken Kurk, ergens in het vertrek vast gemaakt.
Van het klokje, k, daalt eene ketting, m, af; die gehegt word, aan het einde der
yzeren Roede, f, dat binnen het vertrek uitsteekt. En aan derzelver andere einde is
een koperdraad, u, vastgemaakt; het welk, naar beneden gaande, in het Water, of
diep in den grond eindigt.
o, Is een yzeren Haak, dewelke men, des verkiezende, om de yzeren Roede, e,
haakt: wanneer de gansche Afleider, van deszelfs punt boven, E, tot in het Water,
of in den grond, onafgebroken voortgaat.
p, Is een Houten Luifje, aan het venster, a, a, vast gemaakt, om de glazen buizen,
b, c, byzonder de bovenste droog te houden.
Wanneer nu de stang, E, door den Atmospheer van een Electriken wolk
geëlectrizeerd word, of wel de Tregter, C, en de stangen, E, D, F, enz. door den
Regen of Hagel; zo zal (de Haak, o, niet gehaakt zynde aan de Roede, f,) het
klepeltje worden aangetrokken, en weggestooten; en dus zullen de klokjes geluid
geeven, indien de kragt sterk genoeg is.
Doch om een minder trap van Electriciteit, welke de belletjes niet zou doen klinken,
te ontdekken, heeft men, by deezen toestel, noch den volgenden gevoegd.
Een Koperdraad, q, q, q, (aan welks geboogen einde, dat om de Roede, e, gehaakt
wordt, een knop is,) gaat door Glazen buizen in de zolderingen, r, r, vast gezet tot
in een beneden vertrek, en eindigt aldaar in een looden bol, s, welke, door zyn
zwaarte, den draad in het beneden vertrek regt uitspant. Onder deezen bol staat
eene hooge en vry ruime Vles, t, welke, door een Dekzel, uit Lak gegooten, geslooten
word. Op dit Deksel staat een Koperen knop; wiens hals door het Deksel heen gaat,
tot binnen in de Vles; en aan denzelven hangen, aan Linnen draaden, 5 a 6 duimen
lang, twee kleine Vlier-Pit-Balletjes. Buiten om de helft van de Vles is een reep
papier geplakt; welke zo verdeeld is, dat, wanneer de Balletjes, geeleetriseerd
wordende,
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van één wyken, die van één wyking op de verdeelingen gemeeten kunne worden.
Deeze Afleider kan een Gebouw beveiligen; niet alleen wanneer de Haak, o,
aangehaakt is, zynde de afleiding dan tot in het water onafgebroken; maar zelfs
ook, wanneer die niet is aangehaakt; dewyl de Glazen buizen, c, b, l, de Blixemstoffen
beletten tot eenig deel van het Gebouw over te gaan. Dezelve zal dan veeleer van
het eene klokje tot het andere overspringen, en dus weggeleid kunnen worden.
Daar benevens kan men, met deezen Afleider, dagelyks Proeven neemen, omtrent
de Electriciteit der Lucht, of van den Regen, Hagel, Sneeuw, enz. En men heeft op
die wyze reeds meermaals waargenomen, dat Regen en Hagel deezen toestel
Electrizeerden; tot zo verre zelfs, dat men, by 't vallen van Hagel, vonkjes uit de
Roede, e, konde trekken.
Zedert de Maand October, des voorleeden Jaars, staat een dergelyke Afleider
op het Huis van den W. Ed. Gestr. Heere Dr. J. VAN BREDA; alwaar dezelve zodanig
geplaatst is, dat de punt van de staaf, E, ruim 60 voeten hoog, boven de oppervlakte
van het Water, verheven zy.

Aanmerkingen over de geleerden.
De menschen hebben, over het algemeen, eene zeer groote gedagte van de
Geleerden. Zy agten een' geleerd Man tot alle groote dingen bekwaam: en, naar
maate de menschen onkundiger zyn, des te grooter gevoelens koesteren zy van
de geleerdheid. De Boer houdt zyn Dominé en Advokaat voor wonderen, wier
verstand en bekwaamheden voor niets staan, die alles kunnen doorzien en uitvoeren.
Het preeken en pleiten is by hem iets dat zeer na aan het toveren paalt; en hy kent
geene grootere Mannen dan zyn Ziel- en Pleitbezorger. Zelfs onder eenigzins meer
verlichte lieden heeft een diergelyk vooroordeel plaats, en men houdt de Geleerden
al vry algemeen voor menschen, die niet alleen meer weeten dan anderen; maar
ook beter denken en handelen, en geschikter zyn tot allerleie verrigtin-
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gen, niet alleen in het gemeene leeven, maar ook tot zaaken van het allergrootste
gewigt.
Ondertusschen is het zeker, dat men met deeze gedagten den Geleerden al te
veel eer aandoet; en dat zeer veelen uit die verhevene klasse van stervelingen, in
weerwil van alles wat zy geleezen, overdagt en geschreeven hebben, dikwyls in het
gemeene leeven geen hair beter redeneeren en handelen, dan het gros der
menschen. Men zal mooglyk denken, dat ik hier een zeker soort bedoele, welke,
zotten geboren zynde, by toeval, of ingevolge hunner aangeborene zotheid, in de
hoop van zig eenen naam te maaken, aan het Studeeren geraakt, volgens de
onveranderlyke geschapenheid hunner natuur, zotten blyven en zotten sterven; en
wier Geleerdheid alleen dient om hun nog zotter te maaken; gelyk het zeker is, dat
van alle Zotten de Geleerde Zotten de ergsten zyn; en dan zal men myne gedagten
ligtlyk toestemmen. Doch dit is het niet wat ik bedoele: ik spreek niet van Zotte
Geleerden, maar van Verstandige Geleerden; zelfs van waarlyk groote mannen; en
die met regt de bewondering eener geheele Eeuw tot zig getrokken hebben. Hoe
groot, hoe verre zelfs boven de gewoone bekwaamheid van 't Menschdom in 't
algemeen, veele Mannen in hunne weetenschappen ook mogen zyn, dikwyls zyn
zy Kinderen in den daaglykschen omgang, en weeten byna niets, dan het geen zy
in hunne boekenkamers opdoen. Dit maakt, dat zy dikwyls in het gemeene leeven
bedrogen, en in de zamenleeving met regt uitgelachen worden. Men behoeft maar
eenige geleerden een weinig van naderby, dan uit hunne Schriften, en het gemeene
geroep van hunne verdiensten, te kennen, om door de ondervinding hier van
overtuigd te zyn. De byzondere voorwerpen der Geleerdheid uitgeslooten, zoude
ik veel betere verwagting hebben van een Man van een goed natuurlyk verstand
en veele ondervinding in de wereld, dan van eenen Geleerden van beroep. Ik heb
altyd bevonden, dat oude officieren, zeelieden, en anderen, die veele bezigheden
van allerleie soort aan de hand gehad, dus veel gezien en opgemerkt hebben, mits
hun de natuur een goed verstand hebbe geschonken, meer weeten, aangenaamer
in den omgang, en bekwamer zyn, niet alleen in de daaglyksche bezigheden van
het leeven, maar ook

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

254
in verrigtingen van aanbelang. Stond het aan my, ik betrouwde eene handeling aan
een vreemd Hof duizend en duizend maal liever aan een oud verstandig Krygsman,
dan aan den eersten Akademist der geheele wereld. Niet, dat ik de weetenschappen
veragte, of oordeele, dat zy het verstand bederven. Wel verre daar van daan! wel
gebruikt, dienen zy om het verstand te verbeteren, en als den weg te baanen voor
anderen, die, geschikt tot meer daadlyke verrigtingen, dan loutere oeffeningen van
den geest, moeten uitvoeren het geen de Geleerden als nuttig hebben uitgedagt.
De Geleerden zyn als de maakers der werktuigen, welken anderen moeten
gebruiken. Hadden de Geleerden niet gestudeerd, niet gerekend, niet geschreeven,
de Staatkundige, de Krygsman, de Zeeman, zouden duizend kundigheden, duizend
Werktuigen, duizend hulpmiddelen, missen, welken hun nu van het grootste nut
zyn, en zonder de welken zy niet het honderdste gedeelte, van het geen zy nu doen,
zouden kunnen uitvoeren. De Geleerdheid en de Geleerden zyn dus van een zeer
groot nut in de wereld, en verdienen de hoogagting van een' ieder. Maar voor het
werkdaadige zyn weinigen hunner geschikt. Ik zeg, weinigen; want daar zyn 'er, die,
by eene in veele takken door en door grondige Geleerdheid, de kundigheden van
het gemeene leeven, en de geestigheid der fynste en keurigste zamenleeving
voegen; die in gezelschap, en in eenzaamheid, in den raad, aan het hof en in hun
boekvertrek, altyd even groot zyn. Doch dit zyn zeldzaame verschynselen; en zulke
Mannen moet men beschouwen met eene bewondering, welke met eene diepe
vernedering en hulde van den geest gepaard gaat. Zulke geesten maaken eene
uitzondering. Maar de meeste Geleerden zyn, in myn oordeel, minder bekwaam
dan zeer veele andere menschen; en hunne kundigheden zyn meerendeels minder
voor hun eigen geluk, het daaglyksch leeven en den dienst der maatschappye
geschikt; alleen het geval uitgezonderd, dat zy een byzonder beroep hebben, 't welk
volstrekt Geleerdheid in hun, die het bekleeden, vereischt; of, ten minsten zonder
zekeren trap van Geleerdheid, niet kan waargenomen worden. Een ongeleerde kan
nooit een bekwaam Geestlyke, Advokaat, Geneesheer of Hoogleeraar, wezen. Hoe
grooter de Geleerdheid van dezulken is, des te bekwaamer worden zy voor
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hun beroep; en al deugen zy tot niets anders, dan het geen tot hun beroep behoort,
trekt de Maatschappy egter dienst genoeg van hun, om hen de hoogste agting
hunner medeburgeren waardig te maaken.
Ik herhaal het nog eens, de Weetenschappen zyn allernuttigst; de Geleerden
maaken eene klasse uit van menschen, die onontbeerlyk en aller agting ten hoogsten
waardig zyn. Ook is het de schuld der weetenschappen en die der Geleerden zelven
niet, dat deezen gemeenlyk minder geschikt zyn voor de zamenleeving, dan andere
menschen van verstand en ondervinding. En dit ontstaat ook geenszins daar uit,
dat alleen domooren en suffers zig op de Geleerdheid zouden toeleggen. Neen; de
waare reden is deeze, (zulks leert de ondervinding duidlyk,) de waare reden is
deeze, dat 's menschen geest te bepaald is, om zig op alle voorwerpen even sterk
te vestigen. De Geleerden hebben zeer uitgebreide kundigheden; hun geest is vol
van denkbeelden, en hun verstand is veeltyds door de Weetenschappen veel
volmaakter geworden, dan dat van andere menschen; hoe verstandig die ook door
de natuur voortgebragt, en door de ondervinding in de weereld verder gevorderd
mogen zyn. Maar de kundigheden der Geleerden zyn niet zo zeer voor de gemeene
zamenleeving, voor het daaglyksche gebruik. Historiekunde, Tydrekenkunde,
Natuurkunde, boven Natuurkunde, verhevene Wiskunst, Starrekunde,
Redeneerkunde, Oordeelkunde, Godgeleerdheid, en Regtsgeleerdheid; alle deeze
Weetenschappen zyn treflyk in een gezelschap van Geleerden; op den Predikstoel;
op den Hoogleeraarstoel; voor de Baly; doch in den gemeenen omgang moeten zy
veeleer verborgen dan vertoond worden, zullen zy haaren bezitter niet als eenen
walglyken pedant doen belachen. De grootste Geleerde, indien hy niets anders
weet, moet, in een gezelschap van menschen van de wereld, even zo stil zitten te
kyken, als de grootste weetniet: en, buiten het geen tot den tak hunner Geleerdheid
eigenlyk behoort, kunnen de Geleerden zelden veel weeten. Door hunne liefde tot
de studie, aan hunne boeken en studeerkamers verbonden, zien en hooren zy
weinig daar buiten; en, wat zy nog hooren en zien, vergeeten zy wel dra, dewyl het
hen, die geheel zyn voor hunne Geleerde denkbeelden, weinig treft; hun van weinig
belang voorkomt
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en dus hunne aandagt niet opwekt; zo dat zy het veeltyds zien en hooren, zonder
dat het eenig spoor in hun brein nalaate. Duizendmaalen is het my gebeurd op te
merken, dat vrouwen, gemeene lieden, kinderen; in 't algemeen, menschen, die
weinig denkbeelden hebben, oneindig beter onthouden, wat zy zien en hooren, en
het veel beter weeten na te vertellen, dan de Geleerden. Dit komt daar van daan,
dat de eersten, welken niets by zig hebben, dat hen aftrekt, meer getroffen worden
van het geen hun voorkomt, hunne aandagt meer daar op vesten, en, door zig
dikwyls die zelfde denkbeelden te herhaalen, zig die zo leevendig maaken, als
vereischt wordt, om dezelven met de behoorlyke klaarheid aan anderen mede te
deelen. Het geen, in dit opzigt, de menschen in 't gemeen, met betrekking tot de
Geleerden, zyn, zyn de kinderen, met betrekking tot de volwassenen. By de kinderen
vindt men de grootste vaardigheid om indrukken te ontvangen en die te bewaaren,
en geen wonder, in de kindschheid is de geest als ledig; al wat een kind hoort of
ziet is hem nieuw, treft hem, wekt zyne aandagt op, en drukt zig met onuitwischbaare
trekken in zyn brein in.
Maar schoon men, zonder een grondig Geleerd Man te zyn, een bekwaam
voorwerp kan weezen voor het huishoudlyke, en den dienst der Maatschappy;
hoewel men, voorzien met eene uitgebreide ondervinding en een goed verstand,
veeltyds geschikter zy voor het gemeene leeven, dan een Geleerde; moet egter
niemant, die 'er gelegenheid toe heeft, verzuimen, zyn voordeel te doen met de
uitvindingen der Geleerden; en, uit vreeze van, door een Geleerde te worden, zig
voor het gemeene leeven onbekwaam te maaken, schrikken voor het verkrygen
van kundigheden. Het leeven der Geleerden, als binnen hun boekvertrek beslooten,
maakt veelen ongeschikt tot zekere verrigtingen, maar zo is 't niet met hunne
kundigheden. Zonder zig van de wereld af te zonderen, door zig met de kundigheden
der Geleerden gemeenzaam te maaken, en die te voegen by de door de ondervinding
verkregene kennis van menschen en zaaken, bedient men zig van het geschiktste
middel om zig tot een regt bekwaam Man, tot alle de gewigtigste verrigtingen van
't leeven, te sormeeren.
Verre van de Weetenschappen te willen veragten,
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was myn oogmerk, met deze aanmerkingen, veeleer, eenen grond tot troost aan
dezulken te verschaffen, die zig te groote denkbeelden maaken van het geluk en
de waardigheid der Geleerden, en zig bitterlyk beklaagen, dat het noodlot hen niet
tot zulk een geluk geschikt heeft. De Geleerdheid heeft haare vermaaken, haare
voordeelen; de Geleerde is tot veele dingen bekwaam, waar toe een ander niet
bekwaam is: maar ook de Geleerdheid heeft haare ongenoegens; die weetenschap
vermeerdert, vermeerdert smerten; de Geleerde is ook tot veele dingen onbekwaam,
waar toe een ander bekwaam is. Een goed natuurlyk verstand, door de ondervinding
volmaakt, is gemeenlyk in de wereld van meer nut, dan de Geleerdheid. De
verkeering in de groote beschaafde wereld, het reizen, en het leezen van goede
boeken over allerleie onderwerpen, zyn voordeelen, welken de Geleerdste opvoeding
gemeenlyk ryklyk opweegen. Daar moeten zekerlyk Geleerden zyn, gelyk 'er ook
kruyers en daghuurders moeten weezen, om dat 'er beroepen zyn, waar toe de
Geleerdheid vereischt wordt. Doch alle menschen behoeven geene Geleerden te
zyn; zy moeten het ook niet weezen: ook zyn zy het niet; zo dat wy hier ook zeggen
kunnen, Al wat is, is regt.
O.O.

Leevensberigt van den beroemden zeeman en landontdekker,
kapitein James Cook. F.R.S.
(Uit het Engelsch, naar de beste Berigten.)
Wanneer men bedenkt hoe veel ons van deezen Aard- en Waterbol nog onbekend
is; hoe weinig wy van t geen het reeds ontdekt is, weeten; wanneer men overweegt
de nuttigheden, voortvloeiende uit eene nauwe kennisse van dit onderwerp. en de
veelvuldige hulpmiddelen, die de Zeevaarende Volken hebben, om dusdanige
kundigheden op te doen, is 'er reden om verbaasd te staan, dat die voorheen sterk
werkende zugt, om Landontdekkingen te doen, zo zeer verflaauwd is; en wy moeten
ons verwonderen, dat de voordeelen die de Koophandel trekt van dusdanige
ontdekkingen, veelal verschuldigd zyn aan byzondere Persoonen, die, wel verre
van hunnen yver aangemoedigd te zien door hun Vaderland, zelfs hinderpaalen
hebben moeten overwinnen, die 't zelve
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aan de volvoering van hunne plans stelde. Voorbeelden hier van op te haalen is
onnoodig, in het Eerste Boek der Geschiedenisse van America, door den Eerw.
ROBERTSON, vindt men ze in overvloede.
Men zou welhaast gedagt hebben, dat de Geschiedenis geen naam meer zou
plaatzen op de lyst der Landontdekkeren, COLUMBUS, VESPUTIUS, GAMA, MAGELLAN,
LA MAIRE, SCHOUTEN, TASMAN, HAWKINS, DAVIS, ROGGEWIE, BOUVET en meer anderen:
dat 'er geen Zeelieden meer gevonden wierden, waardig om met die vermaarde
mannen in den roem te deelen, verschuldigd aan hun, die voorheen onbezogte
Landen en Lugtstreeken opgezogt, daar kunsten gekweekt, en Menschen, bykans
tot den staat der Dieren vernederd, beschaafd hebben. De Volken van Europa, in
den schoot der weelde gekoesterd, en te vrede met de gedeelten der wereld, door
hunne stoutmoediger Voorvaderen bekend gemaakt, scheenen zich des niet meer
te bekreunen, of eenige pooging te doen tot het uitbreiden van hunnen handel, het
vergrooten van den kring hunner kundigheden, of het voldoen eener loflyke
weetgierigheid.
Dan omtrent het begin der Regeeringe des tegenwoordigen Konings van Engeland,
toen de Vredezon Europa minzaam bescheen, vormde men, in dat Ryk, een ontwerp
om nieuwe ontdekkingen te doen, of de reeds gedaane te bevestigen. De
Bevelhebber BYRON deedt zyne eerste Reis, in den jaare MDCCLXIV, zyn voorbeeld
(*)
werd gevolgd door Kapitein WALLIS, CHARTERET en COOK . Het onlangs droevig
leevenseinde des laatstgemelden, die, als in de armen der ontdekkinge sneuvelende,
waarvan de Nieuwspapieren, met zo veel beklags, melding maakten, heeft ons
aangespoord, om, onder de Leevensbeschryvingen, die, voor veelen, geen
onaangenaam gedeelte onzes Mengelwerks verstrekken, een Leevensberigt van
dien beroemden Zeeheld te plaatzen, opgemaakt uit de beste bescheiden, welke
wy daar van aantreffen.
JAMES COOK zag het eerste leevenslicht te Marton, een klein Dorp, vier mylen van
Great Ayton, in het Graafschap York; hy ontving daar, volgens uitwyzen van het
Doopregister, den doop, op den derden van Slachtmaand des Jaars MDCCXXVIII.
Zyne Ouders vonden zich niet in staat om hem eene ruime opvoeding te geeven.
Zyn Vader, nog in leevenden lyve, moest met visschen en landwerken de kost
winnen. Onze COOK sleet zyne eerste jaaren in het ontvangen van het
Schoolonderwys, afgewisseld door zulke bezigheden, als Jongens op het veld
kunnen verrig-

(*)

Wy kunnen niet nalaaten, de Leezers onzer Letter-oefeningen te wyzen tot voorige Stukjes,
dit onderwerp betreffende, van tyd tot tyd, in ons Mengelwerk geplaatst, byzonder het Berigt,
wegens de nog onbeschreevene Scheepstochten, na de Noordpool, gedaan door DANIEL
BARRINGTON; zie de Hed. Vaderl. Letter-oeff. VI. Deel. II. Stuk. bl. 414. en het Kort- en keurtg
Verslag van de Reistochten, ter ontdekking in het Zuider-halfrond, door J. COOK. Zie de Hed.
Vaderl. Letter-oeff. VII. Deel. II. Stuk. bl. 583.
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ten. Vervolgens werd hy in een Kruidwinkel besteld; doch dit bedryf smaakte hem
niet, en hy begaf zich by een Koolhaalder, die van Newcastle na Londen voer;
misschien zou hy in dit beroep gebleeven zyn, indien de behoefte van Zeevolk, op
's Konings Vloot, hem niet aangezet hadt, om dienst onder zyn Vorst te neemen,
eer zyne leerjaaren uit waren.
't Geen hem, zints dien tyd, bejegende, tot hy tot den rang van Officier opklom,
levert niets van aanbelang op: genoeg is het te melden, dat hy welhaast alle de
vereischten eens braaven Zeemans verkreeg, van trap tot trap omklom, en, door
zyn geschikt gedrag, dermaate de hoogagting zyner meerderen verwierf, dat hy op
den eersten van Grasmaand, des Jaars MDCCLX, de aanstelling tot Luitenant
ontving. Met die waardigheid bekleed, begon hy zo doorstraalende blyken zyner
bekwaamheden te geeven, op zyne Tochten, dat ze zyn naam zullen vereeuwigen,
en hy, by de Naakomelingschap, onder den rang der grootste Zeelieden, ooit door
Engeland voortgebragt, geplaatst worden.
In den Jaare MDCCLXV bevondt hy zich, met Sir WILLIAM BURNABY, op Jamaica;
deeze Vlootvoogd aan den Bevelhebber van Yucatan iemand moetende zenden,
over het aanhouden van het Campechiehout, in de Baay van Honduras, sloeg het
oog op COOK, dien hy met deezen last bekleedde, en door hem werd uitgevoerd,
op eene wyze, dit Sir BURNABY voor hem groote hoogagting kreeg. In den Jaare
MDCCLXIX, is 'er een Verhaal deezes Reistochts in 't licht gegeeven.
By eene grondige kennis van alles wat tot den Zeedienst en Scheepvaart behoort,
voegde COOK een groote bedreevenheid in de daar aan zo nauw verwante
Starrekunde. De Koninglyke Societeit te Londen, het noodig geoordeeld hebbende,
eenige Starrekundigen na de Zuidzee te zenden, om den Overgang van Venus over
de Zon waar te neemen, leverde dezelve, in den Jaare MDCCLXVIII, een
verzoekschrift in by zyne Groot-Brittannische Majesteit, de voordeelen aanwyzende,
uit zulk eene waarneeming te wagten, met bygevoegde betuiging, van haar
onvermogen, om de kosten, daar toe vereischt, goed te maaken. Men duidde de
Eilanden Marquezas de Mendoza, of een der Eilanden, door TASMAN, Amsterdam,
Rotterdam en Middelburg geheeten, aan, als de geschiktste tot het doen dier
waarneeminge. Het verzoek werd ingewilligd, en de Admiraliteit kreeg last tot het
bezorgen der noodige Schepen; over het schip de Endeavour, tot een Koolschip
gebouwd, werd COOK tot Bevelhebber aangesteld. Terwyl men met de toerusting
bezig was, kwam Kapitein WALLIS, van zyne Reize rondsom de Wereld, te rug, die,
onder meer andere Eilanden, het Eiland Otaheite, in de Zuidzee, ontdekt hadt, welk
Eiland, dewyl men van deszelfs ligging zo wel verzekerd was, en daar alle voordeelen
en gemakken aantrof, de voorkeus kreeg boven de straksgemelde: derwaards moest
COOK, met den Starrekundigen Mr. CHARLES GREEN, stevenen om de noodige
Waarneemingen
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op den overgang van Venus te doen: en hy kreeg, te deezer gelegenheid, zyne
aanstelling tot Kapitein, op den vyf- en twintigsten van Bloeimaand, des Jaars
MDCCLXVIII.
Op deeze reis vergezelde hem Mr. BANKS, een Heer van groote middelen, en Dr.
SOLANDER, een Leerling van den beroemden LINNAEUS, een der Boekbewaarderen
van het Britsche Museum, Mannen, in de geleerde wereld bekend wegens hunne
bedreevenheid in de Natuurlyke Historie. Zy verzogten, door weetlust geprikkeld,
deezen tocht mede te mogen doen, en kreegen de toestemming van de Admiraliteit.
Hy ging den zes en twintigsten van Oogstmaand, des gemelden jaars, uit Plymouth,
onder zeil, kwam te Madeira, Rio de Janeiro, en aan de Straat La Maire, waar op
hy, Kaap Horn omzeilende, in Louwmaand, des Jaars MDCCLXIX, den Stillen
Oceaan in stak. Hy zogt het rechtstreeks op Otaheite aan te zetten, en 't gelukte
hen gedeeltlyk; doch hy deedt geene ontdekking, eer hy binnen den Keerkring was,
daar trof by aan Lagaen Eiland - de Twice Groups - Bird Eiland - Chain Eiland, en
kwam den een en dertigsten van Grasmaand op Otaheite, waar hy zich drie maanden
onthieldt, om het eerste oogmerk der Reize, de Waarneemingen van den overgang
der Planeet Venus, te volvoeren. - Vervolgens zette hy zyn reis voort, om,
overeenkomstig met den mede gekreegenen last, ontdekkingen in de Stille Zuider
Oceaan te doen; hy ontdekte de Societeit Eilanden en Oheteroa: hier op zette hy
o

o

zyn koers zuidwaards tot hy de breedte van 40 . 22′ en de Westerlengte van 147
29′ bereikte; op den zes en twintigsten van Wynmaand kwam hy aan de Oostzyde
van Nieuw Zeeland, en hieldt aan met de kust van dit Eiland te onderzoeken tot den
één en dertigsten van Lentemaand, des Jaars MDCCLXX, en dus bykans zes
maanden: hy bevondt, alles nauwkeurig opneemende, dat Nieuw Zeeland een Eiland
uitmaakt van omtrent drie honderd mylen lengte. Hier op stevende hy na Nieuw
Holland: en de Oostkust van dat groote Land, welk gedeelte nog nooit bezogt
geweest was, nagegaan hebbende, zeilde hy tusschen den Noordlyken uithoek
daar van en van Nieuw Guinea door, te laatstgemelder plaatse landende: hy deedt
het Eiland Saru, Batavia en de Kaap de Goede Hoop aan, en kwam in Engeland,
(*)
in Zomermaand, des Jaars MDCCLXXI, van zyn driejaarige reis te rugge .
Nauwlyks was onze COOK, deezen tocht, met zo veel roems, volvoerd hebbende,
in zyn Vaderland wedergekeerd, of men werd te raade, twee Schepen uit te rusten,
om, met dezelve, zo verre mogelyk was, in het Zuider-halfrond door te dringen: en
na te speu-

(*)

Een zeer leezenswaardig verliaal van deezen Scheepstocht vindt de Nederduitschen Leezer,
in de Reizen rondsom de Wereld, door eenige Engelsche Bevelhebberen, uit derzelver
Dagregisters in orde gebregt, door J. HAWKESWORTH. Te Rotterdem, by R. ARRENBERG, in den
Jaare 1774 vertaald uitgegeeven.
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ren, of, in die wereldstreek, dat vasteland in weezen ware, wegens t welke Geleerden
en Wysgeeren veelerlei gissingen gemaakt hebben, dan of dat gedeelte van onzen
Aardbol beslaagen wordt door eenen onafmeetlyken waterplas. Het bevel over het
eerste deezer Schepen, de Resolution geheeten, werd aan Kapitein COOK, en over
het tweede, de Adventure genaamd, aan Kapitein FURNEAUX, opgegedraagen. Men
verzuimde geene voorzorgen, die op zulk een veelgewaagden tocht van dienst
konden weezen. Bovenal bediende men zich van den raad des ervaaren COOK's,
omtrent de soort van Schepen, tot deeze Reize best geschikt; en hy toonde, hoe
alle vereischten, ten dien einde, niet gevonden wierden in Oorlogschepen van veertig
stukken, noch in Fregatten, noch in de Schepen der Oostindische Compagnie, noch
in de groote driedekte Westindische Schepen, maar alleen in zulken, als men in 't
Noorden van Engeland bouwde, of in Koolschepen, gelyk zyn Schip de Endeavour,
waar mede hy den voorgaanden Tocht deedt, geweest was, de Ondervinding riep
hy hier als getuige: men hoorde na deeze Meestresse, en de twee straksgemelde
Schepen waren van dat maakzel, het eerste van vier honderd twee en zestig tonnen,
en het laatste van drie honderd zes en dertig tonnen. Van het oogmerk, om deeze
Schepen met koper te bekleeden, zag men, zo t schynt, op zyn vermaan, af, en
hielt zich aan de oude wyze van dubbelen: om dat het koper het yzer doet roesten,
byzonder by het roer; en roerhaaks van koper, hieldt hy zich verzekerd, zouden tot
(*)
zulk een Tocht niet bestand zyn . Meer dan gewoone voorzorg droeg men omtrent
voedzel, dekzel, en de behoedmiddelen, tegen de kwaalen, die de Scheepslieden,
(†)
op lange reizen, doorgaans, aantasten, en 'er veelen wegiukken . Zy hadden aan
boord van elk Schip het noodige, om schielyk een Vaartuig van twintig tonnen te
kunnen vervaardigen, en 'er zich in nood van te bedienen. Het ontbrak hun niet aan
Vischtuig en andere Gereedschappen, om zich versch voedzel te verschaffen, noch
aan goederen, geschikt om in Landen, waar men geen geld handelt, te ruilen, om
geschenken te doen, tot het winnen van vriendschap en vertrouwen. Zy kreegen
op reis mede eene menigte van Medaljes, aan den eenen kant met het borstbeeld
zyner Groot-Brittanische Majesteit, en aan den anderen kant met de afbeelding der
twee Schepen; bestemd om aan de inboorelingen der nieuw ontdekte

(*)
(†)

COOK's Gen. Introd. van zyn Voyage towards the South. Pole. p. XXVI. enz.
COOK, als boven. p. XXX. enz. Hier van heeft hy ook door JOHN PRINGLE, Ridder en President
van het Koninglyk Genootschap, te Londen, verslag laaten doen. Dit is uit het Engelsch
vertaald, door Dr. DU MONCHY, te Rotterd. by R. ARRENBERG uitgegeeven, onder den tytel:
Verslag, wegens eenige nieuwe verbeteringen, aangaande de middelen, ter behoudinge van
den Zeevaarenden, enz. Zie een Uittrekzel hier van in onze Hed. Vaderl. Letter-oeff. VI. Dee.
I. Stuk. bl. 437, enz.
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Landen geschonken en daar gelaaten te worden, als getuigenissen, dat zy de eerste
Ontdekkers waren.
Om al het mogelyk nut van deeze Reis voor de graage Weetlust te trekken, en
de Weetenschappen te bevorderen, bewoog men Mr. WILLIAM HODGES, een
Landschapschilder, om deezen Tocht mede te doen, en de noodige aftekeningen
te vervaardigen van plaatzen en andere voorwerpen, die aan de beschryving licht,
(*)
en den beschouwer vermaak, konden geeven . Ter voortzetting van de Natuurlyke
Historie, ging Mr. JOHN REINOLD FORSTER, met zyn Zoon, aan boord. Mr. WILLIAM
WALES scheepte zich in de Resolution, en Mr. WILLIAM BAYLEY, in de Adventure, om
Starre-en Zeevaartkundige Waarneemingen te doen, ten dien einde voorzien met
de beste Werktuigen, en gelast, de Zee-uurwerken te onderzoeken, waar van zy
'er drie mede hadden, gemaakt door Mr. ARNOLD, en één door Mr. KENDAL, volgens
(†)
de beginzels van Mr. HARRISSON .
In deezervoege toegerust, zeilden beide de Schepen den ne genden van
Grasmaand, MDCCLXXII, uit Deptford, en kwamen aan de Kaap de Goede Hoop,
den dertigsten van Wynmaand; vertrokken van daar den twee en twintigsten van
Slachtmaand, om de bedoelde naspeuringen in het Zuider-halfrond voort te zetten;
o

in Louwmaand, des Jaars MDCCLXXIII, kwamen zy op 67 15′ Zuiderbreedte; doch
het Ys belette hun verder Zuidwaards door te dringen. In de volgende maand
geraakten COOK en Kaptein FURNEAUX van elkander, en hy vondt zich verpligt, den
akeligen tocht na het Zuiden met één Schip te vervolgen, en zich bloot te stellen
aan de gevaaren van die bevroozen luchtstreek, zonder hoop van door
Tochtgenooten gered te zullen worden, indien hy het ongeluk kreeg van zyn schip
te verliezen. Wy zullen ons tot geen verslag van de ontdekte Eilanden en zyne
ontmoetingen, geduurende zyn verblyf op dezelve, inlaaten: de Nederduitsche
(§)
Leezer kan dezelve vinden in J. COOK's Reis na de Zuidpool en rondsom de Wereld .
Alleen moeten wy optekenen, dat hy, in Slachtmaand des Jaars MDCCLXXIII, een
tweeden Tocht na de hooge Zuidlyke Breedte ondernam, en den zesden van
o

Wintermaand kwam op 51 33′ Zuiderbreedte en 180′ Lengte, en gevolglyk juist in
't punt der Antipoden van Londen. ‘Wy zyn, luidt hier zyn verhaal, de

(*)
(†)
(§)

Van deeze hand zyn de schoone Afbeeldingen in de Engelsche Beschryving van dien Zeetocht.
COOK's Gen. Introd. als bov. p. XXXIV.
Een breed Uittiekzel van het Engelsche Werk, 't welk twee groote stukken in 4to bellaat, is
te Rotterdom in 't Jaar 1778 uitgegeeven. Men heest daar in uitgelaaten, wat byzonder
betrekking hadt tot de Zeevaart, en niet geschikt was voor het gros der Leezeren van
Reisbeschryvingen, die het meer te doen is om de nieuwe ontdekkingen te kennen van
Landen, Gewassen, Planten en Dieren, en vootal van de verscheide wyzingen der menschlyke
natuur, in die afgelegene oorden, welker aanweezen niet tot onze kenmis gekomen was.
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eerste Europeaanen, en ik meen 'er by te mogen voegen, de eerste menschlyke
weezens, die dit punt bereikt hebben, daar waarschynlyk niemand naa ons zal heen
o

gelokt worden.’ Vervolgens is hy doorgedrongen tot op 71 10′ Zuider breedte, en
o

gevolglyk niet minder dan 19 van de Pool af; doch het veelvuldig ys belette hem
verder te komen: weshalven zeer voldaan over deezen gevaarlyken Tocht, en ten
naasten by verzekerd, dat geen Zeeman, naa hem, zal verlangen zo verre te komen,
of het onderneemen, nog digter aan de Zuidpool te naderen. De Lengte op deeze
o

Hoogte was bykans 106 West. Wat het gezogte Land aanbelangt; hier omtrent
drukt onze COOK zich in deezer voege uit: ‘Indien ons eenig Land ontsnapt zy, op
de verscheide koerssen, in deeze voorheen ondoorkruiste Zeeën genomen, moet
het een Eiland weezen, welks afstand van Europa, in eene woeste Lugtstreek, van
geene waarde kan zyn voor dit werelddeel, 't Is klaar, dat om eene Zee van die
uitgestrektheid als de Zuidzee is, te doorkruissen, met oogmerk om zeker te zyn,
wegens het bestaan of niet bestaan van een klein Eiland, verscheide reizen zou
vereischen, en tallooze koerssen, welke door geen Schip, op eenen enkelen Tocht,
kunnen bezeild worden. 't Is genoeg voor ons, beweezen te hebben, dat 'er in de
Zuidzee, binnen de gemaatigde Lugtstreek, geen groot of Vastland bestaat: en dat,
indien 'er eenig Vastland verder Zuidwaards in weezen is, het zelve moet gelegen
zyn tusschen de Zuidpool, en Zuidpoolcirkel.’ - En ten deezen opzigte geeft hy, naar
de gemelde hooge zuidlyke breedte bestevend te hebben, dit verslag: ‘Zo dikwyls
wy, tot hier toe, na 't Zuiden hadden doorgedrongen, hadden wy geen Land ontmoet,
doch waren vroeger of laater gestuit geworden door een vast Ys-veld, 't welk zich
zo verre uitstrekte als wy voor ons uit konden zien, tenzelfden tyde hadden wy de
winden, op deeze hooge breedten, altoos gemaatigd, en gemeenlyk oostlyk
gevonden, even als zy gezegd worden in de Noordsche bevroozen Lugtstreek te
zyn. Uit deeze omstandigheden maakte de oude Heer FORSTER op, dat de gansche
o

Zuidpool, tot den afstand van 20 , meer of min bedekt is met vast Ys, van 't welk
de kanten 's jaarlyks door stormwinden afgebrooken, door de werking van de Zon
verteerd, en in den Winter herbooren worden.’
Van deezen Tocht keerde hy den dertigsten van Zomermaand, des Jaars
MDCCLXXV, behouden in Engeland weder. Behalven zyne eigene hier boven
aangeweeze Beschryying op deeze Reis, waar in hy, schoon geen Man van Letteren,
en by de Zee opgewiegd, toont een plaats, en wel eene aanzienlyke plaats, waardig
te weezen, onder de Zeelieden, die ons verslag van hunne ontdekkingen en
verrigtingen gaven, is eene van den Heer FORSTER, zyne Reisgenoot.
Schoon Kapitem COOK niet geslaagd was. in het ontwerp, om een Vastland in het
Zuider-halfrond te ontdekken, hadt men nog-
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thans moeds genoeg om hem een anderen Zeereis, ter ontdekkinge, voor te slaan:
en wel, om eene doortocht in 't Noorden te zoeken; een stuk, zo dikwyls, en tot nog,
vrugtloos ondernoomen. Onze Zeeheld hadt reeds genoeg uitgestaan en
doorgeworsteld, om daar van in zyn Vaderland uit te rusten, zonder zich, op nienws,
bloot te stellen aan woeste Zeeën, en het te waagen op Eilanden, door Wilden
bevolkt, of geheel van Menschlyke weezens ontbloot. Wanneer men hem, egter,
raadpleegde over iemand, bekwaam tot het doen van zulk een Tocht, besloot hy
nogmaals, zich aan de zoetigheden van het Huislyk leeven te onttrekken, en een
derden Tocht te doen. Onverschrokken was zyn aart, en brandende van
nieuwsgierigheid: hy boodt zyn dienst aan, welken men, zonder des een oogenblik
te twyfelen, aanvaardde. 't Geen hy reeds gedaan hadt, was genoeg, om zich
verzekerd te houden, dat men geen bekwaamer Man kon kiezen: alles tot den Tocht
gereed gemaakt zynde, vertrok hy, in Zomermaand, des Jaars MDCCLXXVI.
De Koninglyke Maatschappy te Londen is, volgens de Instellinge van den Heer
GODFREY COPLEY, gewoon een Gouden Eerpenning uit te deelen, aan den geenen,
die de nutste Ontdekking aan dit kunstkweekend lichaam medegedeeld heeft: weinig
maanden naa COOK's laatste vertrek, te weeten op den dertigsten van Slachtmaand,
des Jaars MDCCLXXVI, wees deeze Maatschappy dien Eerprys toe aan haar
waardig Medelid, Kapitein COOK, ‘die als Kapitein, met honderd en achttien man,
eene reis van drie jaaren en achttien dagen, door alle de lugtstreeken van twee- en
vyftig graaden Noorder- tot twee- en zeventig graaden Zuiderbreedte, onder den
(*)
Godlyken Zegen, volbragt heeft, zonder meer dan één Man door ziekte verlooren
(†)
te hebben.’ De Ridder, JOHN PRINGLE, leverde het verslag van Kapitein COOK in ,
en laat zich in den welverdienden lof van den Opsteller, onder anderen, in
deezervoege uit:
‘Hoe groot de verdienste ook zy van den Man, die ons, door het verhaal zyner
lange Reistochten, onderrigt, en, met nauwkeurigheid de groote uitgestrektheid der
landen, door hem ontdekt, medegedeeld, het harssenschimmig denkbeeld van een
onbekend Zuidland weggenomen, en de eindpaalen van het bewoonbaar gedeelte
des Aardkloots aangeweezen heeft; hoe wettig een regt deeze Man hebbe op onze
lofspraaken en eerbetooningen, is het, nogthans, eene veel edeler beweegreden,
die de Maatschappy bewoogen heeft, om door myn mond hem haare dankbaare
erkentenis te betuigen... Staat my, derhalven toe, myne Heeren, om deeze
Eerpenning, met zyn onsterflyken Naam bestempeld, over te leveren in de handen
van ie-

(*)
(†)

Deeze stierf aan de Teering, welke tot Waterzugt oversloeg: eene kwaal, die hy, op reis
gaande, reeds onder de leden hadt.
Zie het boven aangehaalde Verslag.
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mand, zo gelukkig, dat hy dit pand moge ontvangen: en hier by te betuigen, dat dit
beroemde Lichaam nooit hartlyker, nooit meer naar verdiensten, dit onwraakbaar
Teken van agting en genegenheid, geschonken hebbe. In de daad, indien Rome
de Burgerkroon schonk aan hem, die het leeven eens enkelen Burgers gered hadt,
wat verdient dan de Man niet, die, naa het leeven veeler zyner Landsgenooten
behouden te hebben, in uwe Transactions de middelen vereeuwigt, door welke
Groot-Brittanje, thans, op de verste Zeetochten, een aantal haarer onverschrokke
Zoonen en Zeehelden kan bewaaren, die, alle gevaaren trotzende, zo veel
toebrengen tot den roem, den rykdom, en de Zeeheerschappy van hun Vaderland.’
Jammer is het, dat een zo welverdiende loffpraake niet ter oore kwam van onzen
COOK. Want, op den tyd, dat zyne Vriendent, met ongerustheid, verlangden, om
verzekerde tydingen van hem te ontvangen, en het gansche Volk van begeerte
brandde, om den uitslag zyner poogingen te verneemen; en hy de eer genoot, van
door den Koning van Frankryk met roem onderscheiden, en voor allen vyandlyken
(*)
aanval van zyne Schepen beveiligd te worden , kwam 'er een Brief van Kapitein
CLARKE, gedagtekend Kamschatka, den achtsten van Wiedemaand, des Jaars
MDCCLXXIX, de tyding behelzende van zyn ongelukkig einde; terwyl de Heer
PALLAS, Hoogleeraar aan de Keizerlyke Academie te Petersburg, aan den beroemden
Aardrykskundigen BUSCHING, te Berlyn, de hoofdtrekken opgaf, van 't geen dus
verre, op deezen Tocht, na het Noorden was voorgevallen. Van 't een en 't ander
zullen wy onzen Leezeren een kort verslag geeven: want, schoon veel daar van
stukswyze in de dagelyksche Nieuwspapieren gemeld is, verdient het hier vermeld,
en maakt een weezenlyk gedeelte uit van het Leeven des Zeemans, wiens lotgevallen
wy by een verzamelen.
Naa dat Kapitein COOK zich een korten tyd aan de Kaap de Goede Hoope
opgehouden hadt, zette hy zyn koers na de Zuidkust van Nieuw Holland, en, hoewel
hy verre Noordwaards gedreeven wierd door eenen geweldigen storm, gelukte het
hem

(*)

De Heer SARTINE, Secretaris der Zeezaaken, te Parys, gaf den volgenden Brief aan alle
Fransche Kapiteins. ‘Dewyl Kapitein COOK, in July, des Jaars 1776, aan boord van de
Resolution, met Kapitein CLARKE aan boord van de Discovery, uit Plymouth gezeild is, om
eenige ontdekkingen te doen op de Kusten, de Eilanden, en de Zeeen van Japan en California,
thans op 't punt is van weder te keeren: en zulke ontdekkingen van algemeen nut zyn voor
alle Volken, is het 's Konings welbehaagen, dat Kapitein COOK behandeld zal worden als de
Bevelhebber eener onzydige Mogenheid, of die met ons in Bondgenootschap staat, en dat
alle Kapiteins van Oorlogsschepen, enz., die deezen beroemden Zeeman ontmoeten, hem
kundschap zullen geeven van 's Konings bevelen ten zynen voordeele; doch hem ten zelfden
tyde laaten weeten, dat hy, van zyn kant, zich van alle vyandlyklykheden te onthouden hebbe.’
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het Land, 't welk hy zogt, aan te treffen, en zeilde het vier honderd mylen Noord
Noord West langs, en deedt verscheide gewigtige ontdekkingen: onder andere,
vondt hy een klein Eiland, beplant met Nootmuskaatboomen; hy kon een boot met
vrugten belaaden hebben; doch nam slegts een kleinen voorraad mede, maar
bezorgde twaalf jonge boomen ter vervoeringe, die hy naderhand op Otaheite deedt
planten. - Van de Kust van Nieuw Holland zeilde hy een gedeelte van Nieuw Guinea
om, tot nog onbekend; en was daar door in staat om de gedaante van dat groote
Eiland te bepaalen: toen zette hy koers na Otaheite, waar hy den medegenoomen
Inbooreling OMIAH, in volmaakte gezondheid, wederleverde. Deeze werd door zyne
Landgenooten met zulk eene verrukking van vreugde ontvangen, als duidelyk toonde,
dat deeze Eilanders hem tegen hoop en verwagting weder ontvingen: dan hunne
verbaasdheid was zo groot, wanneer zy een Hengst en eene Merrie, een Bul en
eene Koe uit de Ark van deezen hedendaagsche NOACH (dus drukt Kapitein CLARKE
zich uit,) zegen komen, dat ze bykans tot aanbidding opklom. OMIAH verklaarde bun
de natuur en het gebruik deezer Dieren, en deelde hun veele andere kundigheden,
in Engeland opgedaan, mede; hy scheen wel in zyn schik, dat hy zich weder onder
zyne Landgenooten bevondt; zy toonden van hunne zyde geene jaloursheid over
zyn Rykdom, of zyne meerdere Kunde. COOK verbleef op dit voor hem zo aangenaam
Eiland twee maanden, en na verscheide nieuwe ontdekkingen in de Zuidzee gedaan
te hebben, kwam hy, in Lentemaand des Jaars MDCCLXXVIII, op de kusten van
America, ten Zuiden van Kamschatka. Een lek, in COOK's Schip, de Resolution,
ontdekt, en de Zee zeer woest zynde, was hy verpligt, in eene baay, op die kust,
het anker te werpen. Naa het herstellen daarvan, koozen beide de Schepen weder
Zee, en langs de kust zeilende, ontdekten zy, ten laatsten, de Straat die Asie van
America scheidt. Die twee Werelddeelen vertoonden op die hooge graaden van
Breedte, een laag, dor, en onbegroeid land, en de Zee was van middelmaatige
diepte. Hy zette de reis voort, tot hy onderscheiden zag, hoe de kust van America
zich Noord oostwaards uitstrekte. COOK begon toen hoope te scheppen, dat hy het
oogmerk zyner Reize bereiken zou, en zyne wenschen met eenen gelukkigen uitslag
o

bekroond zien; doch als hy op de Breedte van 70 en 45′ kwam, de Lengte van
o

198 , ontmoette hy ondoordringbaare Ysgevaarten, die hem noodzaakten Zuidwaards
te wenden: en wierp het anker by het Eiland Unalascha, van waar hy zynen laatsten
o

o

brief dagtekende. COOK stelt dit Eiland op 53 55′ Breedte, en 129 , 30′ Lengte, en
geeft 'er dus eene Westlyker en Zuidlyker ligging aan, dan het geplaatst is de Nieuwe
Algemeene Kaart van Rusland.
Naardemaal hy zich nu ten Oosten bevondt, van het Eiland Sandwich, 't geen hy
op zyne reis voorbygezeild was, dagt hy,
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niet zonder grond, andere Eilanden te zullen aantreffen; hy stak daarom weder in
zee, met oogmerk, om den Herfst en Winter onder eene zagter lugtstreeke door te
brengen. Onze Scheepsbevelhebber ontdekte, met de daad, verscheide andere
Eilanden, die hem zeer vrugtbaar toescheenen, en op welker hoogten de Inwoonders
steenen muuren, ter verdeediging, hadden opgerigt. By een deezer Eilanden, Owy
he geheeten, gelegen in de Golf van Caraca-Cassa, ging hy ten anker: de Wilden
ontvingen hem met veel betoon van beleefdheid, hem bykans Godlyke eere
bewyzende. De Zeeheld verkwikte zyn Scheepsvolk; één van 't zelve was op reis
gestorven, twee waren 'er ziek; voorts ging hy weder onder zeil; doch, door een
zwaaren storm, een der masten gebrooken zynde, was hy genoodzaakt na dat
Eiland weder te keeren. De Eilanders, die voorheen een zo diep ontzag betoond
hadden, namen thans een geheel ander voorkomen aan, en lieten hunnen diefagtigen
aart blyken, tot zy eindelyk een der Boots weguamen. Kapitein COOK ging, om dien
weder te eischen, aan Land, met een Luitenant en negen Scheepssoldaaten. Hy
trok aan op een bende Wilden, die altoos veel ontzags voor hem betoond hadden,
en hieldt een mondgesprek met hun Opperhoofd-Terwyl zy hier mede bezig waren,
noodzaakte de onbeschoftheid van een' Wilde, om op hem los te branden, met los
kruid: deeze schoot verbitterde de Eilanders, en de Kapitein gaf last op hun met
scherp, te schieten, waar door een der Wilden sneuvelde: deeze dood maakte de
Wilden woedende; zy vielen op de Engelschen aan, en, eer zy tyd hadden om hun
geweer op nieuw te laaden, sloegen zy onzen ongelukkigen COOK, met vier der
zynen, dood; de overigen namen de vlugt, en ontkwamen het met de Luitenant. Dit
ongeluk trof den beroemden COOK, op den veertienden van Sprokkelmaand, des
Jaars MDCCLXXIX. Het verdient onze opmerking, dat den vermaarden MAGELLAN,
na de Straat, die zyn' naam nog draagt, ontdekt te hebben, een dergelyk lot
wedervoer; in een gevegt met de Inwoonderen van Mathan, een der Philippynsche
Eilanden, gedood wordende, eer hy zyn Tocht volvoerd hadt: doch hier in verschilde
zyn geval grootlyks van onzen COOK; dat hy de aanvaller was, en voor zyn Meester,
den Koning van Spanje, hun schatting wilde afpersen: COOK verdeedigde zich enkel;
en zyne doorgaande handelwyze met de Wilden toont, dat hy hun nooit beledigde,
maar altoos op het minzaamste behandelde Op Otaheite, waar men hem best kende,
werd hy aangezien als een Beschermgod.
Naa dit betreurenswaardig ongeluk, dien braaven Zeeheld overgekomen, hieldt
men raad, of men zynen dood zou wreeken; doch vondt het raadzaamst, alleen
verdeedigend te handelen, tot dat de mast zou hersteld weezen. Ondertusschen
herwon Kapitein CLARKE de vriendschap der Wilden, en verliet het Eiland, om na
Kamschatka weder te keeren, en den Winter over te brengen in de haven van
Awatscha. Waar hy allen byst nd en
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vriendschap van de Russen ontmoette; en, voorraad voor twaalf maanden aan
boord van berde de Schepen genomen hebbende, zich gereed maakte om nog
(*)
eene pooging te doen, tot het vinden van den Noordlyken doortocht .
Kapitein COOK was getrouwd, en men verhaalt, ten opzigte van zyn Huwelyk, de
volgende byzonderheid. Nog jong zynde, werd hy verzogt, over den Doop te staan
van een Dogtertje van een zyner vrienden; hy bewilligde hier in, en naa het verrigten
der plegtigheid, zeide hy, lachende, aan den Vader, dat hy haar ter Vrouwe zou
neemen. Hoe onwaarschynlyk de volvoering van zulk een besluit was, beleefde hy
egter den dag, dat hy haar trouwde. De Koning van Engeland, die Kapitein COOK
zeer hoogagtte, heeft deeze bedroefde Weduwe een Jaargeld van drie honderd
Ponden Sterling toegestaan.
Kapitein COOK bezat alle hoedanigheden, geschikt om verwondering en agting te
verwekken; by een moed, bekwaam om alles te onderneemen, paarde hy eene
onwankelbaare standvastigheid: door zyne vriendlykheid won hy de liefde, door
zyne strengheid het ontzag, der Zeelieden: hoe bekwaam hy was, schoon 'er niet
toe opgebragt, om de pen te voeren, blykt uit zyne meermaals aangehaalde Reize.
Aan niemand beter dan hem konden de ontdekkingen, hem aanbevolen, worden
toevertrouwd; hy was vast in zyne beraamde ontwerpen, en niets kon hem, van het
geen hy ééns beslooten hadt, te rug brengen. Alleen door verdiensten uit den
laagsten staat verheeven, behieldt hy altoos de nederigheid van zyn eersten
leevensstand; met één woord, zyne Vrienden hebben in hem een Vriend verlooren,
hunne agting en genegenheid overwaardig; zyn Vaderland en Koning een der beste
(†)
Zeehelden, de Koninglyke Maatschappy een waardig en werkzaam Lid , en de
Wereld een braaf en eerlyk Man.
Gelukkig dat zyne Tekeningen, Kaarten, en Dagverhaal behouden, en reeds door
(§)
de Admiraliteit in Engeland ontvangen zyn .

(*)

(†)

(§)

Dewyl deeze doortocht, zo 'er dezelve is, ten Noorden van Siberie, Nova Zembla, enz. moet
gevonden worden, kan zulk een reis alleen in den Zomer geschieden, en niet wel meer dan
drie maanden duuren: vermids nu de brief van Kapitein CLARKE in Juny laatstleden gedagtekend
is, mogen wy besluiten, dat hy denzelven niet gevonden heeft, en hem over de Kaap der
Goede Hoope woder t'huis verwagten.
De Koninglyke Societeit heeft, in haare laatste Zitting, een besluit genomen, om een
Gedenkpenning ter eere van deezen Waterheld te doen vervaardigen. Gouden zullen 'er
gegeeven worden aan den Koning en Koningin van Engeland, aan de Keizerin van Rusland,
enz., en aan de Weduwe des beroemden Mans. Zilveren zal men toeschikken aan eenige
der beroemdste Academien van Europa, en, naa dat 'er zeker getal geslaagen is, zal de
stempel gebrooken worden. Lond. Magaz. Feb. 1779. p. 89.
Men heeft allen grond om te verwagten, dat de Papieren, betreklyk tot deezen Reistocht,
behelzende de ontdekkingen in den Jaare 1777, 1778, tot February 1779, door den Druk,
zullen gemeen gemaakt worden; en hebben de Boekverkoopers, die COOK's Reis in 't
Nederduitsch uitgaaven, beloofd, dezelve den Nederlanderen te zullen mededeelen.
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Zedelyke bedenkingen.
'Er leeft geen Sterveling, of hy moet in zyn leven droevige omstandigheden
ondergaan. Men vind geen zoet, zonder een minder of meerder inmengzel van
bitter. De schakel van 's menschen geluk word nu en dan, zelfs by de gelukkigsten
wel, eens los gebroken; en de middelen, door de menschen gebruikt, om dezen
afgebroken schakel te herstellen, zyn zeer onderscheiden, of men gebruikt gansch
verschillende middelen, om de zwaarte van het ongeluk te verligten. Dan 'er is niets,
dat ons spoediger weder gelukkig maken kan, of het bittere van ons ongeluk
verzagten, dan zich in wederwaardigheden gelaten te gedragen; en ons te schikken
naar de wyze bestiering van Hem, in wiens hand ons geluk en ongeluk gelegen is.
In vele menschen worden uitschitterende schoonheden gevonden; men roemt in
zommigen treffelyke uitmuntenheden. Dan wat zyn uitmuntenheden, wat zyn
uitschitterende schoonheden, indien ze niet voortvloeijen uit de Deugd; niet opwellen
uit een opregt hart?
Wat zouden de meeste der menschen verkiezen, wanneer het in hun vermogen
gegeven wierd, Rykdommen en groote schatten te bezitten; of in Verstand en
Wysheid uit te munten? Wanneer men, dit in overweging nemende, op het bestaan
der meeste Stervelingen let, is 'er geen de minste twyfel aan, of ver de meesten
zouden, oneindig liever, eenige graden minder verstand verkiezen, en daar voor
groote rykdommen bezitten. Niets tog bekoort veelal den mensch meer dan schatten;
niets, meent men, kan ons gelukkiger maken dan Rykdommen.
By vele menschen blyven onbedenkelyke schoone en uitmuntende gaven voor
altoos verborgen; om dat zy gene gelegenheid hebben om zich te ontwikkelen.
Zommigen bezitten natuurlyke begaafdheden; doch ze zyn in te lagen graad, om
zich te vertoonen; of ze worden te rug gehouden, door andere omstandigheden;
waar van de bejaging der vermaken dezer waereld wel de eerste en voornaamste
plaats beslaat.
Hoe vele schoone gaven zouden niet voor altoos in het duister gebleven zyn,
waren de menschen, die ze aan de waereld vertoond hebben, niet in den juisten
kring geplaatst geworden, waar in zy regt behoorden. Dan hoe veelen blyven 'er
voor eeuwig in eenen nagt van donkerheid, uit gebrek van zulk een voorregt.
In de gansche uitgebreidheid dezer waereld is 'er niets zo schoon, zo uitmuntend,
of men vind lage geesten, die het zullen laken. - De Deugd zelve is niet ten eenemaal
schootvry. Verstand, wetenschappen, wysheid en vernuft staan veelal ten doel van
verachting en versmading; en dat wel den meesten tyd van zulken, die zelven een
zeer gering deel dezer gaven bezitten.
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Het is een doorgaand gebrek, dat min of meer by alle menschen in een geringen
of grooteren graad gevonden word, over eens anders daden te vonnissen. Dan hoe
grooter bediller iemand zy, des te meêr eigen gebreken bezit hy gemeenlyk; de
grootste bedillers zyn veelal die gene, welke zelve de grootste fouten hebben.
Het behoorde een algemene Regel te wezen, welke van alle menschen bestendig
gevolgd wierd; onze eigen feilen altoos onder het oog te hebben; en daaromtrent
gene oogluiking, of de minste mededogenheid te gebruiken; maar onzen
Evenmensch altoos van de beste zyde te beschouwen, en inschikkelyk te
behandelen. - Dan wy houden doorgaans juist een tegenovergesteld gedrag; onze
eigen feilen weten wy altyd te plooijen, en omtrent die van anderen zyn wy ongenadig
en wreed. - Hier van daan komt het dat wy in de oogen van onzen Evenmensch
veelal die beminnelykheid verliezen, welke wy door een ander gedrag verwerven,
of, bezittende, behouden zouden.
Men vind menschen, die ongemeen, die boven mate kiesch zyn, of willen wezen,
en uit dien hoofde zeer karig in hunne loftuitingen zyn; of liever niets pryzen, maar
alles met een afkeurend oog beschouwen. Dan ik heb oneindig dikwils opgemerkt,
dat derzulker kieschheid uit een valschen en zeer bedorven smaak voortkwam.
Gemaaktheid, en verwaande hoogmoed zyn niet zelden de drabbige bronnen,
waaruit zulk eene hatelyke kieschheid opwelt. - Maar de dwaze, en altyd walgelyke,
gemaaktheden zyn ten eenemaal strydig, en onbestaanbaar, met het karakter van
een beminnelyk man. Van daar vallen zulke menschen onbedenkelyk lastig in hunne
verkering, en vervelen schielyk.
Gelyk de mismaaktheid des Lighaams een zekeren afkeer by de meeste menschen
verwekt; en eene onaangename figuur gemeenlyk een ongunstig vooroordeel
inboezemt; zo verwekt een kwade sorm van den geest mede afkeer, en ze is zeker
veel ondragelyker dan de grootste misvorming van het Lighaam.
Het is niet wel mogelyk, dat een staat hier namaals eene harsenschim zy, even
zo onmogelyk is het ook dat het loutere verbeeldingen zyn zouden, in dezen staat
gelukkig, of ongelukkig, te zullen wezen. Maar is het dan niet onverschoonelyk, en
de uitzinnigste dwaasheid, het regte middel te weten, om tot dien gelukstaat te
komen; en nochtans het zelve te versmaden, of 'er geen gebruik van te willen maken?
Men vind menschen, die in alle hunne bedryven, uit loutere grilligheid, of om
ongemeen en verstandig tevens te willen schynen, zo ver van den gemenen
levenstrein aswyken; dat ze bykans tot die uitersten komen, van zich des Zomers,
in de heetsle dagen, in bont te kleeden; en by het vuur te gaan zitten warmen. Zo
het in den aart gene volslagen gekken zyn, kan men 'er nochtans veilig uit besluiten,
dat 'er tusschen hen en
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dezulke geen wyde afstand zy; en dat ze de bespotting van al de wereld met gene
mogelykheid ontgaan kunnen.
Heeft een man, die, zonder Godsdienst, en by gevolg, zonder eenige
grondbeginsels, leeft, wel ooit eene bedaarde kalinte in zyn gemoeed? Kan zulk
een wel ooit die liefelyke die streelende stilte in zyne ziel gevoelen, die 's menschen
waar vergenoegen, en dus zyn geluk uitmaakt? Dit is niet wel mogelyk, om twee
redenen. Hy moet zich of eene gehele vernietiging van den mensch voorstellen, en
dat is een allereisselykst denkbeeld. Of hy moet zich een Opperwezen voorstellen,
waar tegen hy strafschuldig misdaan heeft, door het zelve de grootste smaad en
veragting aan te doen; en dit denkbeeld is niet minder verschrikkelyk.
Is het niet de allergrootste baldaadigheid, die de uiterste verontwaardiging verdient,
nimmer aan den God der Natuure te denken; daar Hy, geduurende den loop van
het gansche jaar, de natuur zo mild maakt dat zy den mensch alles schenkt, wat hy
tot onderhoud, en verkwikking noodig heeft; daar 'er geen enkele dag voorby gaat,
waar in de Schepper geen zorg draagt, dat de natuur den mensch hare milde
geschenken oplevert? Hoe zouden wy handelen met wezens van dezelfde natuur
als wy zyn, wanneer wy hen onophoudelyk met weldaden overlaadden, en zy dezelve
gestadig met de allersnoodste ondankbaarheid beantwoordden? Zou een Vorst geen meêr behagen scheppen in de eenvoudigste oprechtheid
van zyn geringsten onderdaan, dan in de hoffelykste betuigingen zyner vleijende
Hovelingen, waar aan het hart geen de minste deel heeft? Naar myn oordeel komt
het in den Godsdienst ook meer aan op de Opregtheid, dan op de Volmaaktheid;
want geen sterveling kan het oneindig Opperwezen volmaakt dienen: maar wel
opregt.
De viering van den Openbaren Godsdienst kan geen Kristen met een onverschillig
oog beschouwen. - Het Opperwezen moet al of niet gediend worden: het laatste
kan van geen redelyk mensch beweerd worden; dus is het eerste eene volstandige
waarheid. Maar, dit zo zynde, wat is 'er dan billyker, dan het Opperwezen
eenstemmig en eenparig in 't openbaar te dienen, en dat, volgens eene algemene
instelling, opzetlyk op eenen bepaalden dag te doen. Hoe onverschoonelyk is het
derhalve, in een rond jaar, gene twee en vyftig dagen voor God over te hebben, om
Hem opzettelyk te dienen!
Wie zal de regte bepaling vinden, in hoe ver de mensch bekwaam zy tot de
verrigting van Zedelyk goede bedryven; en in hoe ver hy daar toe volstrekt
onvermogend zy? Wie zal juist bepalen, hoe ver het kwaad over hem heersche, en
in hoe verre hy het zelve kan ten onder brengen? Wanneer men in aanmerking
neemt, dat 'er hulpmiddels zyn, om de ongeregeldheden te keren, om het Zedelyk
kwaad in zyne drift te stuiten, schynt de mensch niet van alle zyne Zedelyke
vermogens ten eenemaal ontzet te zyn. Dan wie zal, in dit duister stuk, de nette
bepaling vinden,
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en twee gevaarlyke klippen myden; door den mensch aan de eene zyde niet te veel
vermogens toe te schryven; en hem aan de andere zyde niet alle vermogens te
benemen.
De dwaas heeft geen bedwang over zich zelven, en kan zyn geest niet inhouden:
Dan de wyze man heerscht over zich zel ven, en weet zynen geest en driften te
bedwingen.

Aan Eelhart.
De weg, ô Eelhart! naar 't geluk,
Is 't pad der blanke deugd.
Zy zelf voert u uit ramp en druk
Naar 't hofpaleis der vreugd.
Der vreugd, aan Hemelsch heil verknogt,
En wars van diersch vermaak.
Vergeefsch word ware vreugd gezogt
By onverfynden smaak.
De Deugd, hoe streng, hoe stuursch zy schyn',
Lacht heur beminners toe,
Zy kan verheugd en vrolyk zyn,
Zy zingt vaak bly te moê.
‘Maar, Deugd - by Liefde’.... Ja, myn vrind,
Zy woont by 't minnend paar;
Waar Damon schoone Fillis mint
En liefkoost, vind men haar.
Zy wekt het allerfynst gevoel
Der zuivre Liefde, in 't hart;
Zy kent geen redeloos gewoel
Van dolle minnesmart.
Zou Ligthart dan gelukkig zyn,
Wen hy, uit diersche lust,
Betoverd door den valschen schyn,
De geile Cloë kust?...
ô Neen! men smaakt het heiligst zoet,
Als men, door Deugd bestierd,
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De teêrste drift in 't harte voed,
En nimmer de ondeugd viert. Myn Eelhart, hoe 't ook keeren moog',
Volg gy de schoone Deugd,
Acht gy heur gouden lessen hoog,
Wy haar uw prille Jeugd.
Zy schenkt u 't waar, het wenschelykst goed,
Op de onbestendige aard';
't Genoegen dat de ziele voed,
Heeft zy heur kroost bewaard.
Bewustheid, dat men haar bemint,
Verschaft een stille vreugd.
Gelukkig, die dit ondervind
In 't kwikste van zyn jeugd!
Gy, Eelhart! mint die schoone hoog;
Kleev haar bestendig aan,
Gy zult, langs 's hemels starrenboog,
Met haar ter reie gaan!
J.....

Aan den morgenstond.
Auroor, ren schielyk aan met uwen Gouden Wagen,
De liefde rooft my slapenslust!
Maar als myn Cloë by my rust,
Laat het dan spade dagen!
J.....

Naar het Hoogduitsch, van KLEIST.
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Een zeer slechte natte maand: minder warm dan Febr. 1779, en voor 't eerst, zo
lang 'er aantekeningen zyn, kouder dan de voorgegaane Maart, verschillende wel
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Redenvoering over het deelen in eens anders blydschap. Door
William Wood.
Verblyd u met den Blyden.
PAULUS.

Rom. XII. 15.

Geluk is het behaaglykst denkbeeld, 't welk 's Menschen geest kan bezig houden.
En 'er is niets 't welk zo zeer strekt om de ziel te verheffen en te vermaaken, als het
geloof, dat het Heelal geregeerd wordt door een Weezen, 't geen zich laat gelegen
leggen aan het welvaaren van de bewoonderen der wereld. Dan mogen wy ons
altoos botvieren in het volgen van een reeks verleevendigende en opbeurende
bedenkingen: want wy worden tot dit besluit opgeleid door het bespiegelen van de
Werken der Natuure, van de bedeelingen der Voorzienigheid, en den aart der
Godlyke Wetten. Het Opperweezen stort steeds ontelbaare zegeningen op ons
neder: zegeningen, die niet van ons zelven afhangen, en wy ons zelven niet zouden
kunnen verschaffen, schoon wy al onze aandagt, al onze zorge, en naarstigheid
daar aan besteedden. Maar deeze zegeningen, hoewel hoogstdierbaar, en met de
daad volstrekt noodig tot ons leevensonderhoud, zyn, in geenen deele, zo uitgeleezen
smaaklyk, als die wy door onze eigene voorzigtigheid en werkzaamheid erlangen.
Dit maakt ons eenigermaate meesters van ons eigen geluk; onze genietingen zyn
de uitwerkzels van onze eigene vrye keuze, en hangen af van de overeenstemming
onzes gedrags met den wil van GOD. Indien wy leevensregels onderzoeken, die ons,
door onze eigene verstandige bekwaamheden ingeboezemd, door de Schriften der
Openbaaringe bekragtigd
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en aangedrongen worden, zullen wy daar in een overvloedige bron van
Gelukzaligheid vinden. Zy zyn alle geschikt om ons die zielstreelende zelfvoldoening,
dat Godlyk genoegen te bezorgen, 't welk nooit het deel wordt van den vreemdeling
in den Godsdienst.
Onder de veelvuldige Leevensvoorschriften in de Bladeren des Nieuwen Verbonds,
is 'er nauwlyks een van een verheevener natuure en uitgestrekter werking, dan 't
geen Apostel PAULUS ons mededeelt, als hy schryft. Verblyd u met den Blyden. Dit
is een beginzel waar op een algemeen stelzel van ons gedrag in de zamenleeving
mag gegrond worden, het behelst in zich, alles wat noodig is tot het regelen van
ons gedrag omtrent onze Medemenschen: en werd het zelve in volle uitgestrektheid
betragt, het zou den staat der Burgerlyke Zamenleevinge tot de hoogstmogelyke
volmaaktheid opvoeren. Te deezer oorzaake was het de aandagt waardig van eenen
Godlyken Wetgeever, die voornaamlyk bevordering van algemeen geluk bedoelde;
en dit wenschlyk einde boven al zogt te bevorderen, door het tot onderlinge
goedwilligheid aan te moedigen.
En 't zy wy het voorschrift in den Text, tot het Middel of het Einde betrekkelyk
maaken, wy zullen regtmaatige reden hebben om de voortreffelykheid daar van te
bewonderen.
I. Eene volkomene waarneeming van dit Euangeliesch Voorschrift is niets minder
dan de vervulling van algemeene Goedwilligheid.
Laaten wy de onderscheide standen van deeze deugdzaame Neiging nagaan,
van de eerste vertooning en laagsten trap, tot de laatste voltooijing, en het hoogste
toppunt; wy zullen grond vinden om te erkennen, dat het deelneemen in den
voorspoed van anderen, de edelste en volkomenste betooning daar van uitmaakt.
De Man, die geen medelyden laat blyken, wanneer hem menschlyke elende voor
oogen komt, wordt over 't algemeen als wreed en onnatuurlyk uitgekreeten. In staat
te weezen om de jammeren van een Medeschepzel te zien, zonder een
deelneemende aandoening - de zugten en klagten van kwynend ongeluk te hooren,
zonder te wenschen daar aan verligting toe te brengen, zou een onbetwistbaar blyk
opleveren van volstrekt gebrek aan Goedwilligheid; zulks is het merkteken van een
Monster, niet van
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een Mensch, en wordt, met regt, aangemerkt als het voorwerp van algemeenen
afschrik en verontwaardiging. Want de wyze en goede Maaker onzer natuure heeft
ons eene inwendige neiging ingeboezemd, tot het betoon van liefderyk medelyden.
't Is onmogelyk dat de taal der smerte ons gehoor treffe, en niet ten zelfden tyde
diep in onze ziele indringt. Wy worden gevoelig aangedaan door elke weeklagt, en
voelen ons, door een beginzel 't welk niet van onzen wil afhangt, aangedreeven,
om alles aan te wenden, tot het weeren van de oorzaaken. Het geheele Menschlyke
Geslacht, hoe wyd verschillend de characters ook zyn mogen, is eenigermaate
onderworpen aan deeze medelydende deelneeming. De snoodaart, die zich
voornaamlyk laat bestuuren door het beginzel van eigenbaat, kan zich niet geheel
ontdoen van dit schielyk en onvoorbedagt medelyden. De sterkwerkende invloed
van diepgewortelde hebbelykheid is niet altoos genoegzaam, om den kragtigen
aandrang dier beminnelyke gesteltenisse, welke het Menschdom over 't algemeen
van den grooten Schepper ontvangen heeft, te boven te komen. Een leeven,
doorgebragt in geduurige berooving van anderen, 't zy door de heimlyke
kunstenaaryen van vondryke gierigheid, of de openlyker aanslagen van onvermomde
roovery, wordt zomtyds afgewisseld door betooningen van opregt medelyden; en
de voorspoed, onregtmaatig verkreegen door bedrog of geweld, wordt besteed tot
verligting van schreiende elende.
Hier, derhalven, ontdekken wy den laagsten trap van gezellige aandoening. In
deeze voorbeelden is het natuurlyke aandrift, geen rede, die het hart verzagt, de
oogen bevogtigt en de handen doet uitsteeken. En zo verre is het noodig dat wy
aangeprikkeld worden door iets dat leevendiger en dringender is dan bedaarde
opmerking en langzaam overleg. Want veelen van de jammeren des menschlyken
leevens zyn zo schielyk in derzelver aanval, en zo spoedig in de uitwerkzelen, dat
wy dikwyls, zonder oogenbliklyk toeschietenden bystand, zouden verlooren gaan.
Voor oogenbliklyken bystand is, over zulks, zorge gedraagen, door de
Zielsgesteltenisse, ons gegeeven. In deeze droevige gevallen voelt elk de
beweegingen van Medelyden: en ieder is bezorgd om ongelegenheid te verzagten
of te weeren.
Maar de natuurlyke Aandrift strekt zich niet verder
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uit dan volstrekte noodzaaklykheid. In alle andere gevallen moeten wy geleid worden
door Rede, en na daadlyke Deugd streeven. Deugd nu is het uitwerkzel van een
welverlicht verstand - een voeglyk in agtneemen van pligt - en een voorbedagte
gelykvormigheid van ons Gedrag, met eene erkende Wet, ons voorgeschreven.
Dezelve bestaat geenzins in eenige weinige daaden, die geen verband met elkander
hebben; maar in eene hebbelyke neiging tot het geen goed is, en een geregeld
besluit om 't zelve te betragten. Indien wy, derhalven, wenschen, gezellige Deugd
te bezitten, moeten wy rechtmaatige denkbeelden aankweeken van onze betrekking
tot onze Naasten, hun bystand bieden op beginzelen, bestendig, eenpaarig en
algemeen bedagt weezen op hun welzyn. En wat is dit anders dan te deelen zo wel
in hun geluk als in hun ongeluk, of, gelyk PAULUS het uitdrukt, ons te verblyden met
den Blyden en te weenen met den Weenenden.
En, indien deeze Neiging naar eisch gevormd is, zal het blyken dat zy
hemelsbreedte verschilt van die onedelmoedige eigenbaat, welke streelt in den dag
des voorspoeds, doch zich wegmaakt als de kans keert, en een gelukkiger voorwerp
zoekt. De Man, die zyn leeven regelt naar het Apostolisch voorschrift, is niet gelyk
aan het Insect, 't welk, als de zon schynt, vrolyk dartelt; doch op het minste onweer
verschrikt en zich verbergt: hy blyft in alle standen getrouw aan zyne verpligtingen;
en geeft getuigenis, dat het geluk zyner Broederen, en niet zyn eigen byzonder
voordeel, de voornaame oorzaak zyner gezellige genegenheid is. Zyn gedrag wordt
bestuurd door de wydstrekkende uitzigten van de menschlyke natuur, en ontstaat
uit een verheeven denkbeeld van de betrekkingen, die de Menschen tot elkander
hebben. Hy merkt zich zelven aan als een klein gedeelte van het verbaazend groot
getal; hy kan, diensvolgens, zyn eigen belang niet van het belang van anderen
afzonderen: doch gedenkt, dat zyn byzonder welvaaren, aan den algemeenen
voorspoed, verknogt is. Waar hy, derhalven, eene schinstering van geluk ziet, vindt
hy reden om zich te verblyden. Het geluk van een Medeschepzel komt zo wel
overeen met den smaak zyner ziele, en verschaft hem een zo gevoelig genoegen,
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als zyne lichaamlyke zintuigen ooit kunnen ontleenen van voorwerpen daar mede
overeenkomstig.
Wanneer de gemoedsgesteltenis derwyze gevormd is, M.B. wat kan 'er dan
ontbreeken om het gezeilig Character te volmaaken? In welk eenen gewigtigen pligt
des openbaaren leevens zal hy gebrekkig weezen, die het geluk van anderen als
zyn eigen geluk aanmerkt; en hebbelyk geneigd is om zich met den Blyden te
verblyden? Zal hy een der tederhartige dienstbetooningen van Liefde en Medelyden
verzuimen? Zal hy een vreemdeling weezen in de duistere verblyfplaatzen van
kwynende armoede? Zal hy het zugtend ziekbedde verlaaten, of het oor niet leenen
aan de klagten van den Wees? Zal hy immer het tooneel van elende verlaaten, om
de woonstede des voorspoeds te bezoeken, en zich te vermengen in de toejuichingen
der gelukkigen? Het is onmogelyk. Tot den bystand, dien anderen verleenen,
ingevolge van een natuurlyke Aandrift, wordt hy opgewekt, door de kragtdaadige
overtuiging van Pligt. Want het oog dat van vreugde schreit, als het een tooneel van
geluk beschouwt, kan de traanen van medelyden niet wederhouden, op het zien
van jammer en onheil. Een brandende begeerte tot algemeen geluk zal zich door
alle betrekkingen des leevens verspreiden, en eene weldaadigheid van gedrag in
alle mogelyke standen verzekeren. 'Er zyn geen zaaken of zy mogen met een
ingewikkeld vertrouwen, aan de beschikking van zodanig iemand worden aanbevolen:
omtrent geen toevertrouwd pand zal hy in gebreke blyven: geen voordeel zal hy
doen met iemands onkunde of onoplettenheid. Want wanneer hy een ander' ongemak
baart, vermindert hy terstond zyn eigen geluk. Gy moogt u, overzulks, altoos
verzekerd houden van allen mogelyken bystand, dien hy kan breden: zo lang hy
zich zelven bemmt, moet hy omtrent uw welvaart bezorgd blyven.
En wat, M. B, kan overeenkomstiger weezen met de zuiverste begrippen en
bepaalingen onzer menschlyke natuure, dan de gesteltenis, welke wy thans
aanpryzen? Men moet bekennen, dat wy 'er niet toe worden aangezet door eene
Aandrift, ongewillig in ons opkomende: want een voorspoedige staat heeft geen
bystand noodig, de gelukkige zou in stand blyven, schoon niemand in zyne blydschap
deelde. Maar wy kunnen
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niet nalaaten te voelen, dat zulk eene deelneeming deugdzaam is en welvoeglyk.
Wanneer wy zelve blyde zyn, verwagten wy natuurlyk dat onze Vrienden zich met
ons verblyden: en zullen wy, bemerkende dat zy koel en onverschillig zyn omtrent
ons geluk, hun niet beschuldigen als ontbloot van toegenegenheid?
Deeze neiging des Menschlyken Gemoeds wordt ons schoon en kragtig
afgeschilderd, in de Gelykenissen van het verlooren Schaap en den vermisten
Penning. Welk Mensch onder u hebbende honderd Schaapen, en één van die
verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestyne, en gaat na het
verloorene, tot dat hy 't zelve vinde? En als hy het gevonden heeft, legt hy het op
zyne schouderen, verblyd zynde; en t'huis komende roept hy de Vrienden en
Gebuuren te zamen, zeggende tot hun, weest blyde met my, want ik heb myn Schaap
gevonden dat verlooren was. - Of welke Vrouwe hebbende tien Penningen, indien
zy éénen Penning verliest, ontsteekt geen kaarsse, en keert het huis met beesemen,
en zoekt naarstiglyk tot zy dien vindt. En, als zy dien gevonden heeft roept zy de
Vriendinnen en Buuren zamen, zeggende, weest blyde, met my, want ik heb den
Penning gevonden dien ik verlooren had.
En kunnen wy nalaaten op te merken, dat het onze onvermydelyke Pligt is,
dezelfde deelneemende Blydschap te betuigen, by den voorspoed onzer Broederen,
welke wy van hen by dergelyke gelegenheden verwagten? Wat, daarenboven, kan
edelaartigér, wat meer de aandagt van een grootmoedige Ziel waardiger weezen,
dan die algemeen begunstigende geneigdheid, welke zich verheugt op het zien van
Menschlyk geluk? Is dit niet naar de Godheid zweemen, in haare beminnelykste en
behaaglykste eigenschap? Want hoe kunnen wy ons loflyker en verheevener
denkbeelden vormen van het Opperweezen, dan door het zelve aan te merken, als
den goeddoenden Vriend van elk leevend Schepzel?
't Is, derhalven, blykbaar, dat, in welk een licht wy het gegeeven bevel des Apostels
beschouwen, wy zullen bevinden, hoe 't zelve geschikt is om die volmaakte
Goedwilligheid te wege te brengen, welke zo zeer tot eere strekt van de Menschlyke
Natuure, en, in alle opzigten, zo heilzaam is voor de Zamenleeving. Want wy mogen
in de
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IIde plaats opmerken, dat het hoofdeinde der Christlyke Openbaaringe niet zekerder
han bereikt worden, dan door het aanmoedigen van deeze edelaartige Geneigdheid.
Men heeft zomtyds beweerd, dat het geluk des tegenwoordigen Leevens een
voorwerp is, welks bevordering het Euangelie van CHRISTUS JESUS nooit rechtstreeks
bedoelde. Maar zeker, M.B. wy zullen opgeleid worden om een ander besluit te
trekken, als wy de natuur des menschlyken gemoeds in 't algemeen, of de
voorschriften, die de bekragtiging van een Godlyk gezag ontvangen hebben, en in
de Schriften des Nieuwen Verbonds, ter regelmaate van ons gedrag, voorgesteld
zyn, byzonder in overweeging neemen. Strekken eenige voorwerpen met natuurlyk
om ons vermaak te geeven in alle leevensstanden? Zyn andere niet even zeer
geschikt om natuurlyk ons jammer te berokkenen? Indien, derhalven, het
gehoorzaamen van de Wetten des Christlyken Godsdiensts, ons geluk in eene
andere Wereld verzekert, moeten wy dan, uit dien hoofde, 't zelve in de
tegenwoordige niet bevorderen? Zullen niet dezelfde geneigd- en hebbelykheden,
die hier naamaals tot den vrede onzer zielen medewerken, vergezeld gaan van
dezelfde uitwerkzels, telkens wanneer zy gevormd of bewaard worden? En
ondervinden wy niet met de daad, dat alle de Voorschriften van het Nicuwe Verbond,
hoogst heilzaam zyn, in derzelver onmiddelyke werking? Wat, by voorbeeld, kan
eenen beteren invloed hebben op den staat der Menschlyke Zamenleevinge, dan
de deelneemende Blydschap in het geluk van anderen, welke wy zo eenstemmig
vinden met het gezonde verstand en de natuurlyke aandoeningen van net menschlyk
Hart? Was dit het beginzel, volgens 't welke wy, in 't algemeen, ons gedrag
bestuurden, was dit de onderscheidende trek van ons character, hoe zeer zou het
geluk des leevens vergrooten? hoe veel meer weezenlyke voldoening zouden wy
haalen uit de verkeering met onze Medemenschen? Alle kwaadaartige driften zouden
uit ons hart verbannen weezen; nyd, bitterheid, en wangunst, zouden nooit de rust
onzer zielen stooren; de bedoelingen van eigenbaat zouden vergeeten worden; en
eene onbegrensde Goedwilligheid haaren heilzaamen invloed over ons gedrag
verspreiden. Welk een onuitputbaare bron van ge-
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luk zou voor ons ontspringen, uit de beschouwing van de zegeningen, door de
gunstryke Voorzienigheid, van dag tot dag, aan het Menschdom verleend! Onze
genietingen zouden, in geenen deele, gantsch en al afhangen van het klein getal
der voorwerpen, die in ons eigen bezit vallen, en waar over wy ons zelven als
bezitters mogen aanmerken. Alle de verkrygingen van onze Vrienden, van onze
Nabuuren, van onze Medeburgers, en Landgenooten, zullen tot ons vermaak
medewerken, en den kring van ons geluk uitbreiden. Overal, daar de goedgunstige
Vader aller dingen zyne gunstbetooningen schenkt, zouden wy reden van verblyden
vinden. De uitwendige zegeningen deezes leevens die zo veelen rondsom ens
genieten - de aanwas van hunne middelen en eere, - en de ontelbaare andere
vermaaken, voor welke de Menschlyke natuur vathaar is, zouden wy alle in ons
zelven verzamelen: en deeze ons een genoegen opleveren, zelden min uitgeleezen
en dikwyls zuiverder dan het genoegen der weezenlyke bezitters. In hoe veele
vrolyke Huisgezinnen zouden wy intreeden, om in hun algemeen geluk te deelen?
Met welk een genoegen zouden wy hunne huislyke en vriendlyke gemeenzaamheid
beschouwen, en het oog slaan op de natuur dier heilige verbintenissen waar uit
zulke kiesche aandoeningen ontstaan! Hoe zouden wy ons verblyden over het geluk,
't welk zy ontleenen uit de tedere naamen van Man en Vrouw, van Moeder en Vader,
Zuster en Broeder! Hoe aangenaam zou onze deelneeming weezen in de kiesche
gevoelens en beminnelyke veredeling der natuurlyke genegenheid!
Gelooft my, M.B. wy zouden zeer veel kunnen toevoegen aan het geluk onzes
leevens, wanneer wy ons gedrag in de zamenleeving op deezen voet inrichtten.
Welk een zagte vrede zou in onze zielen heerschen, indien alle onze beschouwingen
van het Menschdom zo goedaartig en deelneemend waren? Hoe edel zouden onze
gevoelens weezen, indien zy dus de streelende gevoelens onzer Medemenschen
uitdrukten! Onze zielen zouden gelyken naar de oppervlakte van den Oceaan, en
de bedaarde stilte van een zomerschen avondstond, wanneer geen windje de
effenheid daar van beroert, en alle de schoonheden van het uitspanzel daar op
worden te rug gekaatst, Terwyl de wangunstigheden, de jalou-
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syen, en benydingen, ontstaande uit mangel aan eene geschikte geneigdheid voor
de Zamenleeving, ons dikwyls doen gelyken naar eene ongestuime Zee, door hevige
stormwinden beroerd, donker en schriklyk op 't gezigt, en buiten staat om de beelden
van eenige voorwerpen te rug te kaatzen.
En, wat kan tot een doorsteekender proeve van dwaasheid strekken, dan dat wy
eenige der uitgeleezenste Vermaaken, voor welke het Menschlyk hart vatbaar is,
afstaan, en ons zelven ten prooije geeven aan de verscheurende boezempynigingen,
door kwaadwillige neigingen veroorzaakt? Het voorschrift van den Heiligen
Kruisgezant is, over zulks, onzer opmerkinge hoogstwaardig. Want, indien wy ons
leeven regelen naar de beginzelen des Christendoms, zullen wy onze gezellige
blydschap ten hoogsten toppunt van volmaaktheid opvoeren. Hoe meer wy agtgeeven
op het liefderyk Zedestelzel, in de Schriften des Nieuwen Verbonds begreepen, hoe
meer genoegen wy in 't Menschlyk geluk zullen vinden, - hoe meer wy ons bezorgd
zullen toonen in het te bevorderen - en hoe meer wy naar den algoeden Vader zullen
zweemen. - Ik herhaal het, met de gevoeligste aandoening van vreugde, dat de
Godsdienst van JESUS CHRISTUS niet alleen geschikt is om zyne Belyders tot de
gelukzaligheden des Hemels voor te bereiden, maar ook hun nutter en gelukkiger
te doen worden in den tegenwoordigen staat. De beginzels, die de hoofdsom en
het weezen daar van uitmaaken, strekken rechtstreeks om de ziel te veredelen; van
alle vyandlyke neiging te zuiveren, en elk Mensch tot een Vriend des Menschlyken
Geslachts te vormen. Ik verheug my, derhalven, dat ik het woord voer tot Belyders
van het Christendom, en dat myne bygebragte bewyzen eene gewenschte uitwerking
zullen hebben, ingerigt zynde tot Persoonen, die, verstaan zy hun eigen Godsdienst,
hunne verpligting moeten voelen, om zich te verblyden met den Blyden en te weenen
met den Weenenden.
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Proeven met de electrophore.
Door J.R. Deiman, Med. Doct.
Ik was niet weinig verwonderd, toen ik de Proeven doorlas, welke de Wel Ed. Heer
J. VAN BREDA, Geneesheer te Delft, met de Electrophore gedaan, en welke zyn Wel
Edele in de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oeffeningen, I. Deel, No. VI. heeft
medegedeeld. Het aanmerklyk verschil tusschen de Proeven, welke de Heer
CUTHBERTSON, in zynen Brief aan den Heer CUIPERS, met de Electrophore zegt
gedaan te hebben, en die, welke de Heer Breda daar mede genomen had, was zo
aanmerklyk, dat myne nieuwsgierigheid my aanspoorde, deeze Proeven te herhaalen,
ten einde, om, ware het mogelyk, de reden van deezen zo verschillenden uitslag te
ontdekken.
Ik hebbe geen reden om aan de echtheid der Proeven te twyfelen, en wil ook zeer
gaarne aan beide deeze Heeren de vereischte bekwaamheden in het doen van
zoortgelyke Proeven toekennen. Ondertusschen is het aan yder des kundig bekend,
welk eenen aanmerklyken invloed zomtyds de kleinste omstandigheden in
zoortgelyke Proeven kunnen hebben, en hoe moeijelyk het aan den anderen kant,
zelfs voor den kundigsten Proefneemer, is, om alles in het oog te houden wat eenig
verschil in den uitslag kan hebben: het is uit dien hoofde, dat ik gedagt hebbe, of
niet misschien het verschil tusschen de bovengenoemde Proeven aan deeze of
geene kleine omstandigheid moest toegeschreven worden, en die door den een of
den ander was over het hoofd gezien.
Niettegenstaande ik de Proeven van den Heer Cuthbertson, zo als zyn Ed. dezelve
in den bovengenoemden Brief mededeelt, reeds meermaalen te vooren genomen
had, was ik echter nieuwsgierig genoeg, dezelve op nieuws te herhaalen, en ik heb
bevonden, dat alles, wat de Heer Cuthbertson, zo wel met betrekking tot het sterke
werken van zyn Electrophore, als ook ten opzigte van de aanhoudendheid van
werken, zonder dat dezelve gewreeven word, zegt, volkomen waar te zyn. Ik kan,
wel is waar, niet nauwkeurig bepaalen, hoe

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

285
lang deeze aanhoudende werking duurt; ondertusschen hebbe ik, vier maanden
geleeden, een Electrophore gewreeven, en ik vind dat hy nog vonken geest: dan,
vermits dit laatste, naamentlyk de aanhoudendheid van werken, niet zo zeer het
punt is, waar over de Heer Breda Proeven genomen heeft, zo zal het ook onnodig
zyn hier over verder uit te weiden.
Ik wil zeer gaarne bekennen, dat, hoe zeer ik my ook door herhaalde Proeven
overtuigd vond, aangaande het geene de Heer Cuthbertson over de werking van
zyn Electrophore zegt, ik my echter niet zoude hebben durven verstouten, de Proeven
van den Heer Breda tegen te spreeken. Kundiger Proefneemers dan ik, zyn meer
dan eens in hunne proeven misleid geworden, doordien ze niet genoegzaam op
alles gelet hebben - en dus zoude ik my eenigzins aan onvoorzichtigheid schuldig
gemaakt hebben, indien -ik te veel vertrouwen in my zelven gesteld hadde. Ik hebbe
uit dien hoofde eenige onzer kundigste Proefneemers, welker naamen ik naderhand
zal melden, by my verzogt, om aan hun Edelens oordeel over te laaten, of de Proeve,
welke ik in hun byzyn deedt, met die onzydigheid, en met dien graad van
nauwkeurigheid, welken Proeven van dien aart vereischen, gedaan zyn dan niet.
Die Proeven, welke ik vervolgens onder hun Ed. opzicht gedaan heb, zyn met een
Electrophore geschied, die in allen opzichte dezelfde is, als waarvan de Heer Breda,
pag. 251, in bovengenoemde Letter-Oeffeningen, melding maakt. Ook was
dezelvebyna ten gelyken tyde vervaardigd; de Vles, waar van ik gebruik maakte,
was insgelyks zo nauwkeurig als mogelyk dezelfde, als die welke de Heer Breda,
pag. 253, zegt gebruikt te hebben, en de uitslag der Proeven was de volgende:
Electrophore
doet de Vles afslaan
met
v....
12

13

13

16

11

16

12

16

14

17
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gestaan te hebben tot 11
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29
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gestaan te hebben,

11
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Na nog 5½ uuren
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11
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11
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Wanneer men nu, met eenige onzydigheid, deeze Proeven vergelykt met die,
welke de Heer Breda, in de bovengenoemde Letteroeffeningen, heeft opgegeeven,
dan zal men vinden, dat het verschil tusschen dezelven en die, welke de Heer Breda,
met de Electrophore van Cuthbertson gedaan heeft, niet alleen zeer aanmerkelyk
is, maar men zal door een juiste calcul ontdekken, dat de Electrophore van
Cuthbertson een grooter hoeveelheid Electrique stof by yder vonk in de Vles gebragt
heeft, dan de Heer Breda in
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staat was met de Electrophore van Cuipers te doen; daar hy toch de laatste zo zeer
voor de eerste, ten opzicht van het sterk werken, den voorkeur geeft. Wanneer men
verder overweegt, gelyk dit uit deezen weinige Proeven blykt, en my altoos gebleeken
is, dat men met de Electrophore van Cuthbertson, 2 maal gevreeven zynde, 50
Proeven heeft kunnen doen, daarentegen de Heer Breda, met de Electrophore van
Cuipers, door 16 maal dezelve te vryven, niet meer dan een zelfde getal Proeven
heeft gedaan; dan zal men moeten toestemmen, dat die Electrophore, met welke
het zelfde aantal Proeven, met de minste wryving, en met het minste aantal van
vonken, kan doen, voor de beste moet gehouden worden.
De Heer Breda vond de gemiddelde getallen uit beide rijen van Proeven de
volgende. Uit die van Cuthbertson's Electrophore 31, 43, en uit die van Cuipers 15,
49, daar integendeel uit de bovenstaande Proeven blykt, dat de gemiddelde getallen
uit Cuthbertson's Electrophore zyn 14, 3, en dus heeft, volgens myne genoome
Proeven, de Electrophore van Cuthbertson meer Electriq vuur aangehaald, dan de
Heer Breda met Cuipers Electrophore konde doen, daarentegen, volgens de Proeven
van zyn Wel Ed., de Electrophore van Cuipers twee maal zo veel vuur heeft
aangehaald, als die van Cuthbertson; 't welk een aanmerklyk verschil maakt.
De Heer Breda zegt vervolgens, pag. 259, dat de Electrophore van Cuthbertson,
na dat dezelve vier uuren hadt stil gestaan, nimmer eenige blyken van Electriciteit
gegeeven had. Dit strydt niet alleen met de bovenstaande Proeven, vermits de
Electrophore nog herhaalde reizen de Vles gelaaden had, na dat ze reeds 20 uuren
in een ruim vertrek, by zeer vogtig Weêr, op een tafel, aan de Lucht bloot gesteld,
geleegen had; maar ook verscheiden myner vrienden, die daaglyks Proeven met
de Electrophore doen, verwonderen zig, hoe de Heer Breda zulks heeft kunnen
zeggen.
Wanneer ik nu in aanmerking neem, dat, toen ik de bovenstaande Proeven nam,
het Weêr allerongunstigst was voor zoortgelyke Proeven, zynde het namentlyk den
geheelen dag regenagtig geweest. - Wanneer ik bedenke, dat ik, om allen misslag
te verhoeden, myne Proeven in byzyn der kundigste Proefneemers,
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met de vereischte naauwkeurigheid genomen heb: - dan begryp ik inderdaad niet
waaraan ik deezen zo verschillenden uitslag der Proeven moet toeschryven;
aangemerkt de Methode, op welke de Heer Breda het vergelyk der Proeven heeft
aangesteld, in der daad zeer fraay is uitgedagt.
Ik kan niet denken, dat zyn Wel Ed. abusivelyk aan het hoofd der Proeven de
naamen van Cuthbertson en Cuipers verkeerd geplaatst heeft; want, indien dit zo
was, twyfele ik niet, of zyn Wel Ed. zoude reeds lang den Leezer daarvan onderricht
hebben. Ten ware dat zyn Wel Ed. zig tot een stelregel genomen heeft, de drukfouten
in 't vervolg te corrigeeren, wanneer hy over het zelfde onderwerp het Publiek met
meerdere van zyne leerzaame Proeven wilden begunstigen, gelyk zyn Wel Ed. ten
opzicht van de Vlieger gedaan heeft. Dan, indien deeze myne verpnderstelling
ongegrond mogte zyn, indien de uitslag der Proeven inderdaad zo geweest is, als
de Heer Breda dezelve heeft opgegeeven, dan twyfele ik geenzints, of zyn Wel Ed.
zal, (indien hy zig anders de moeite wil neemen van de Proeven nog eens met de
vereischte nauwkeurigheid en onzydigheid te herhaalen) vinden, dat 'er inderdaad
een of andere misslag by het doen van zyne Proeven begaan is. En terwyl ik gaarne
vertrouwe dat zyn Wel Ed., volgens eigen getuigenisse, van alle partydigheid vry
is, en met my een zelfde doel heeft, namentlyk het onderzoek der waarheid, zo
hoope ik, dat het zyn Wel Ed. zal behaagen, wanneer het, by nader onderzoek,
mogte blyken waarin eigentlyk de misslag bestaan heeft, zynen Leezeren daar van
te onderrigten.
De Heeren, welke my by het doen der Proeven met hun Ed. byzyn vereerd hebben,
zyn
De Heeren

A. PAATS VAN TROOSTWYK. AS. DL.
LEERHOFF en W. VAN BARNEVELD.
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Natuurlyke historie van den distel-vink, of putter.
Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.

Distelvink of Putter wordt by de Grieken tegenwoordig Ακανθις, in 't Latyn Carduelis,
in 't Italiaansch Carduello, in 't Fransch Chardonneret, in 't Hoogduitsch Distel Finck,
en in 't Engelsch Thistle-Finch, geheeten.
Schoonheid van Pluimadie, heflykheid van Zang, fynheid van Instinct, zonderlinge
Behendigheid, en beproefde Leerzaamheid, vereenigen zich alle in dit kleine Vogeltje;
aan 't zelve ontbreekt niets om het naar waardye te doen agten, dan zeldzaamheid,
en dat het niet uit een vreemd Land kome.
Karmozyn rood, Fluweel zwart, Wit, en Goudgeel, zyn de hoofdkleuren in de
Pluimadie van den Distel-vink, en de welgeregelde mengeling van de zagtste of
somberste kleuren zet 'er te meerder luisters aan by: aller oogen worden daar van
even zeer getroffen. De oude Grieksche naam Chrysomitris, de Latynsche Aurivittis,
en de Engelsche Gold-Finch, slaan op deeze verscheidenheid van kleuren. Wanneer
de vleugels digt zyn, vertoonen zy zich met witte punten geboord, te sterker
afsteekende op een' zwarten grond: dit zyn zo veel kleine witte plekjes, waar in alle
de Vleugelpennen, uitgenomen de twee of drie voorste, eindigen. De Staartpennen
zyn nog donkerder zwart: de zes middelste loopen wit uit, en de twee buitenste
hebben aan elke zyde op de binnen vederen een zeer opmerkenswaardige
langwerpige witte vlek. Voor het overige zyn deeze witte punten niet altoos gelyk in
getal of op dezelfde wyze geschikt: en men moet, in 't algemeen, toestaan, dat de
Pluimadie van den Distel vink zeer aan verandering onderhevig is.
Het Wyfje heest minder Rood dan het Mannetje, en geen Zwart in 't geheel. De
Jongen krygen hun schoon Rood niet voor het tweede Jaar: in den eersten tyd zyn
de kleuren dof en niet onderscheiden: zy worden daarom Grauwen of Gryzen
geheeten: dan het Geel der
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Vleugelen als mede het Wit der Staartpennen, laat zich vroegtydig zien; doch het
Wit is zo zuiver niet.
De Mannetjes hebben een aangenaamen en zeer bekenden Zang. Zy laaten zich
hooren van de eerste dagen in de maand Maart, en houden 'er den geheelen Zomer
mede aan, zelfs blyven zy den gantschen Winter door zingen in kamers tot eene
maatige voorjaars warmte gestookt. ALDROVANDUS geeft aan de Distel-vinken den
tweeden rang onder de Zing-vogelen. De Heer DAINES BARRINGTON staat 'er slegts
den zesden aan af. De Distelvink schynt meer geneegen om den Zang van het
Winterkoningje, dan van eenigen anderen Vogel, te volgen: men brengt 'er twee
voorbeelden van by, dat van een tweeslachtig Jong, uit een Distel-vink en Kanarie
voortgekomen, door den Heer SALERNE, te Parys, waargenomen: en dat van een
Distel-vink, twee of drie dagen na dat hy uitgebroeid was, uit het nest gehaald,
gehoord door den gemelden Heer BARRINGTON. Deeze laatste waarneemer merkt
op, dat dit Vogeltje gelegenheid gehad hebbe om een Winterkoningje te hooren
zingen, en dat deeze klanken, buiten twyfel, de eerste geweest zyn, die het gehoor
van dit Vogeltje troffen, op dien tyd, dat het gevoelig begon te worden voor gezang,
en bekwaam tot navolging. Men zal dan dezelfde veronderstelling moeten maaken,
ten opzigte van den Distel vink van den Heer SALERNE, of beweeren, dat 'er eene
zonderlinge overeenkomst plaats hebbe tusschen de werkingen der stemvorming
van het Winterkoningje en den Distel-vink.
In Engeland stelt men over 't algemeen dat de Distelvinken uit het Graafschap
Kent lieflyker zingen, dan uit alle andere oorden des Ryks.
Deeze Vogeltjes weeten, met den Gewoonen Vink, best hun Nest te maaken,
daar aan de meeste stevigheid te geeven, ze vaster in een te werken, en ronder,
ik zou wel zeggen, fraaijer te vervaardigen. De stoffen, die zy tot het buitenste
gedeelte gebruiken, zyn fyn mosch, leverkruid, biezen, hairworteltjes, en distelsteelen,
alles met veel kunsts door een gevlogten; van binnen vindt men drooge kruiden,
hair, wol en veeren, zy maaken deeze Nesten op boomen, en geeven de voorkeur
aan Pruimen-en Nooteboomen: doorgaans kiezen zy zwakke takken, die veel
beweeginge maaken; zomtyds nestelen zy in Hakhout, of in Doornhaagen: en mein
wil, datde
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Distel-vinken, uit deeze laatstgemelde komende, een donkerder Pluimadie hebben,
doch vrolyker zyn, en beter dan de andere zingen. OLINA getuigt het zelfde van die
in de maand Augustus gebroed worden: indien deeze opmerkingen gegrond zyn,
zal men best doen met zulke Distel-vinken te kiezen, die in Augustus te voorschyn
komen of in Doornhagen vallen.
Het Wyfje begint omtrent midden in het Voorjaar Eytjes te leggen: dit eerste
broedzel is van vyf Eyeren. BELON zegt, dat de Distel-vinken doorgaans acht Jongen
hebben; doch in een dertigtal van Nesten, door my waargenomen, heb ik 'er nooit
meer dan vyf in één Nest gezien: deeze Eytjes zyn donkerrood na het dikste einde:
als dit broedzel niet gelukt, leggen zy voor de tweede keer; en herhaalen, dit weder
niet slaagende, het voor de derde reis: maar by elk broedzel vermindert het getal
der Eytjes. Ik heb nooit meer dan vier Eytjes gezien, in Nesten, my in de maand
July gebragt, en niet meer dan twee in die van de maand September.
Deeze Vogeltjes zyn zeer gehegt aan hunne Jongen, zy voeden dezelve met
Rupsen en andere Insecten; en, indien men ze alle te gelyk uit het nest neemt, en
in het zelfde kouwtje opsluit, blyven zy 'er zorg voor draagen. 't Is waar, dat van vier
Distel-vinken, die ik, dus gevangen, door den Vader en Moeder liet opvoeden, geen
langer dan ééne maand geleefd hebbe: ik schreef dit toe aan het voedzel, 't welk
in dien gevangen staat zo niet ter keuze stondt als in den vryen, en geenzins aan
een voorgewende heldhaftige wanhoop, die, gelyk men zegt, de Distel-vinken aanzet
om hunne Jongen te laaten sterven, wanneer zy geen kans zien, om hun die vryheid,
waar toe zy gebooren zyn, te bezorgen. Dit beweert GERINI, en veele anderen. Men
voegt 'er by, dat wanneer men, de Vader en Moeder in vryheid zynde, hun gewend
heeft de opgesloote Jongen van voedzel te voorzien, deezen, na eenigen tyd hier
mede aangehouden te hebben, bemerkende hoe zy hun nakroost niet uit de
slaaverny kunnen verlossen, het, uit medelyden, met een zeker kruid vergeeven:
dit verdichtzel strookt niet met den aart der Distel-vinken, die daarenboven zo
kruidkundig niet zyn, als dit fabeltje zou veronderstellen.
Een Mannetjes Distel-vink moet maar één Wyfje hebben; en zal hunne vereeniging
vrugtbaar weezen, dan
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moeten zy beide vry zyn: zonderling is het dat dit Mannetje zich veel bezwaarlyker
bepaalt om in eene vlugt met zyn eigen Wyfje te paaren, dan met een vreemd, by
voorbeeld het Wyfje van eene Kanarie of eenig ander Wyfje, dat, uit een warmer
lugtstreek herkomstig, meer middelen heeft om de paardrift op te wekken. Men wil
dat de Distel-vinken zich met geene andere soort vermengen; men heeft, brengt
men in 't midden, het vrugtloos bestaan om ze met Vlas-vinken te doen paaren;
maar ik durf stellig staande houden, dat, wanneer men meer kunsts en voorzorgs
gebruike, dit niet alleen wel zou slaagen, maar veele andere vermengingen ook. Ik
heb 'er de proeve van genomen met Vlas-vinken en Sysjes: deeze laatsten gewennen
zich gemaklyker om met de Kanarien te leeven dan de Distel-vinken, en
ondertusschen geeven de Wyfjes Kanarien, in geval van mededinging, aan de
Distel-vinken de voorkeuze boven de Sysjes.
De Heer BUGOT heeft gezien, dat het Wyfje van een Distel-vink met het Mannetje
van een Kanarie paarde; doch dit is zeldzaam: integendeel gebeurt het dikwyls dat
het Wyfje van eene Kanarie, geen ander Mannetje hebbende, zich met een
Distel-vink vermenge: en het is dit Wyfje, 't welk eerst de minnekoozeryen aanvangt,
en niets verzuimt om het vuur, waar van het brandt, in het Mannetje te ontsteeken:
en het is niet dan door kragt van tokkelingen en aanvegtingen, of liever, het is door
den invloed van het schoone saisoen, hier veel sterker werkende dan alle
aantokkelingen, dat het koele Mannetje opgewekt wordt, om zich met eene vreemde
te vereenigen, en deeze soort van Overspel in de natuur te begaan. De toebereidzels
duuren doorgaans zes weeken, staande welke de Kanarie een broedzel legt van
onvrugtbaare Eytjes, zy heeft, niettegenstaande alle aanzoeken, de bevrugting niet
kunnen verwerven: want het geen men in de Dieren dartelheid zou kunnen heeten,
is bykans altoos ondergeschikt aan het groot oogmerk der Natuure, het voortbrengen
van weezens. De Heer BUGOT, heeft het gedrag eener bonte Kanarie, in dergelyk
eene gelegenheid, nauwkeurig waargenomen: hy zag, hoe zy dikwyls den Mannetjes
Distel-vink naderde, even als een Henne nederhurkte, maar met veel meer
liefdetekenen, en het Mannetje riep, 't welk in 't eerst niet scheen te hooren, doch
vervolgens luisterde,
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allengskens opgewekt werd, en zich verscheide keeren 'er op nederzette, zonder
tot de zaak te komen, telkens spreidde de Kanarie de vleugels uit, en sloeg een
zagr geluid; maar wanneer dit Wyfje bevrugt is, betoont zich de Distel-vink een
Vader, zo in het maaken van het nest, als in haar voedzel te brengen, terwyl zy
broedt of de Jongen opvoedt.
Schoon deeze broedzels van eene Kanarie en een gevangen wilden Distel-vink
zomtyds gelukken, is het egter geraaden, de zodanigen, van welke men jongen wil
teelen, te gelyk op te voeden, en niet, eer zy twee jaaren oud zyn, te paaren. De
tweeslachtigen, die uit deeze gedwonge vermengingen voortkomen, gelyken meest
naar den Vader in de gedaante van den bek, in de kleur van den kop, de vleugelen,
met één woord, in de uiterste deelen, en in de overige naar de Moeder. Voorts heeft
men opgemerkt, dat zy sterker en langleevender zyn dan andere, dat hun natuurlyke
wildzang scheller is; doch dat zy bezwaarlyker deuntjes op de maat leeren fluiten.
Deeze tweeslachtigen zyn niet onvrugtbaar, en wanneer het gelukt om ze wederom
met eene Kanarie te doen paaren, zal het tweede geslacht, 't welk uit die vermenging
voortkomt, zigtbaar aan de Distel-vinken nader komen, zo zeer heeft de indruk van
het Mannetje de overhand in het werk der voortteelinge.
De Distel-vink is laag van vlugt; doch hy vliegt eenpaarig, gelyk de Vlas-vink, niet
met schokken en horten als de Musch: De Distel-vink is zeer leevendig van aart en
werkzaam; als hy niets heeft om te plukken, en daar in bezigheid te vinden, zal hy
het minste, 't welk hy in zyn kouwtje vindt, heen en weder draagen. Een ledig
Mannetje in een Kanarievlugt is genoeg om alle broedzels te doen mislukken; hy
stoort de broedende, vegt met de Mannetjes, valt op de nesten aan, en breekt de
eytjes. Men zou nauwlyks gelooven dat de Distel-vinken met zo veel leevendigheids
en baldaadigheids, zo zagt van aart en leerzaam waren. Zy leeven met elkander in
vrede, zy zoeken elkander op, betoonen vriendschap in alle saisoenen, en hebben
geen geschil dan over het voedzel. Min vreedzaam betoonen zy zich ten aanziene
van andere soorten; zy bevegten de Kanarien en Vlas-vinken, doch worden, op
hunne beurt, door de
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Pimpelmeesen bestreeden. Zy hebben de zeldzaame eigenschap van altoos in het
bovenste gedeelte eener vlugt te gaan slaapen; wanneer het andere Gevogelte hun
deeze plaats niet wil inruimen, ontstaat 'er stryd.
De leerzaamheid der Distel-vinken is bekend, men leert ze, zonder veel moeite,
verscheide beweegingen nauwkeurig maaken, zich dood te houden, een kanonstukje
afschieten, wagentjes, waar in hun eeten en drinken is, optrekken; niets gemeener
is 'er dan hun putten, van waar zy ook by ons den naam van Putter draagen.
Om in het kweeken der Distel-vinken te slaagen, moet men ze van elkander
afzonderen, en elk op zich zelven opvoeden, of, ten hoogsten, met het Wyfje, 't welk
men voor ieder geschikt heeft.
Mejuffrouw DAUBENTON de Jonge, een geheel nest genomen hebbende, bleeven
de jonge Distel-vinken maar tot zekeren tyd toe tam, en welhaast zo wild, als die in
't open veld door de Vader en Moeder waren opgekweekt. Dit legt in de Natuur, de
gezelligheid met den Mensch is voor hun het slegtste, en zy zullen die verzaaken,
zo ras zy eene andere Maatschappy vinden, die meer met hunne neiging strookt;
doch dit is het eenig ongemak niet van de gezamenlyke opvoeding: deeze Vogels,
gewoon met elkander te leeven, krygen eene wederkeerige genegenheid tot elkander,
en wanneer men ze van een scheidt, om ze met een Wyfjes Kanarie te doen paaren,
verrigten zy hunne zaaken slegt, zy zyn onlustig en sterven doorgaans van hartzeer.
In den Herfst verzamelen zich de Distel-vinken: veele worden 'er in dat Jaarsaisoen
gevangen onder de Trekvogelen, die dan in de Hoven komen aazen: hunne
natuurlyke leevendigheid doet ze in allerlei strikken vallen; doch om een voordeelige
vangst te hebben, is 'er een goed zingend Mannetje noodig. Voor 't overige laaten
zy zich niet door een fluitje lokken, en weeten de Roofvogels te ontkomen, door zich
in kreupelhout te verschuilen. Des Winters vliegen zy by groote benden, zo dat men
'er zeven of acht in een schot kan treffen. Zy vervoegen zich op de groote wegen,
ter plaatze waar veel Distels en wilde Zuuring groeit; zy weeten de Graanen en de
Rupsen-nesten wel te vinden, als 'er sneeuw ligt. In Provence komen zy in groote
menigte op de Amandelboomen. Wanneer de koude fel begint
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te nypen, verbergen zy zich in digt hout, en altoos digt by plaatzen waar zy hun
beste voedzel vinden. Doorgaans geeft men Hennipzaad aan die men in kouwtjes
houdt. Zy leeven zeer lang. GESNER heeft te Ments een Distel-vink gezien, die drieen twintig Jaaren telde: men moest alle weeken de nagels, en den bek korten, ten
einde hy kon eeten, drinken en zich op zyn stokje houden. Het voedzel van deezen
Putter was Papaverzaad; hy was geheel wit geworden, vliegen kon hy niet meer,
en bleef zitten in die gestalte welke men aan hem gaf. In Frankryk weet ik van
Putters, die zestien en achttien Jaaren haalden.

Uittrekzel eens briefs van den hooggeleerden heere Acrel,
Hoogleeraar in de Geneeskunst te Upsal, aan den art Sestini, thans
te Constantinopole; verslag geevende van den arbeid der beeren
Thunberg, sparrman, en den jongen Linnaeus.
(Novelle Letterarie.)
Onder het nieuws, 't welk ik u uit het Noorden kan mededeelen, is een der
aangenaamste tydingen, dat wy onzen geleerden Kruidkundigen, den Heer
THUNBERG, Hoogleeraar en Uitlegger in den Tuin der Hooge Schoole te Upsal, weder
ontvangen hebben. Deeze kundige Reiziger is negen Jaaren uitlandig geweest. Hy
heeft zich aan de Kaap der Goede Hoope, op Java, op Ceilon, en 't geen nog veel
vreemder is, achttien maanden in Japan onthouden. Hy doorreisde het binnenste
gedeelte des Lands, en vondt zich daar door in staat om veel te voegen by de
verhaalen van KEMPFER, de eenige Reiziger, die by dit trots en wantrouwend Volk
werd toegelaaten. De onvermoeide THUNBERG, heeft de lyst der Japansche Planten
met veertig nieuwe geslachten vergroot, en met meer dan twee honderd soorten,
welke men by KEMPFER niet aantreft. Wy hebben ons eenigen tyd bezig gehouden,
met zyne verzameling, van alles, wat tot de Natuurlyke Historie behoort, te bezien
en te bewonderen: dan deeze Heer bepaalt zich niet alleen tot die weetenschap.
Hy spreekt als een nauwkeurig waarneemer en keurig kenner van
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het Character, de Zeden, de leevenswyze der Volken, met één woord, van alles wat
zyne Reis weetenswaardig en aangenaam kan maaken. Hy zal ons een nauwkeurig
verhaal geeven van de reis, door hem in Japan gedaan, zo ras hy zyne verzameling
in orde gebragt, en de stoffe geschikt heeft. Zyne Tocht in 't binnenste gedeelte van
het Land der Cafferen, aan de Kaap der Goede Hoope, heeft veel voordeels
gegeeven aan de Kruiden Dierkunde. Ik weet u het nette getal der nieuwe Planten
aan de Kaap niet op te geeven, ze zyn zo veelvuldig als zonderling. Dit land verschaft
ons altoos wat nieuws, volgens de spreuk semper aliquid novi ex Africa. De Heer
THUNBERG belooft ons, zo ras mogelyk, een verhaal van deeze Reize te zullen
geeven.
De Heer SPARRMAN, Opzigter van het Museum van de Koninglyke Academie der
Weetenschappen te Stokholm, heeft met den Heer FORSTER eene Reis na 't Zuiden,
en een anderen Tocht, na 't Land der Hottentotten gedaan. De Dier- en Plant-kunde
hebben 'er veel by gewonnen. De Verhandelingen van onze Academie der
Weetenschappen zyn verrykt met Uittrekzels van de ontdekkingen deezer twee
Geleerden, en de laatstgemelde is bezig met het vervaardigen eener Beschryving
van zyne Reize, die zeker een der leezenswaardigste zal weezen.
Op zeer veele plaatzen zullen in het Werk van den grooten BUFFON, door deeze
twee Reizigers, misslagen worden aangeweezen: en dewyl zyne Dierbeschryving,
wat de vreemde Dieren betreft, voor een groot gedeelte ontleend is uit dikwyls
onegte verhaalen, zal hy het niet dan met genoegen kunnen zien, dat zyne
miszettingen door ooggetuigen en kundige Reizigers verbeterd worden.
Grootlyks doet het ons leed, dat wy tot nog toe geen zeker middel hebben kunnen
vinden, om de Zaaden fris te bewaaren, en voor verderf te hoeden. De Zaaden, die
de Heeren SPARRMAN en THUNBERG ons van Othaheite, Nieuw Zeeland, Nieuw
Holland, uit het Land der Cafferen, en Japan, hebben overgebragt, zyn voor het
meerendeel verdroogd of bedorven, schoon men de uiterste voorzorge gebruikt
heeft om ze daar tegen te bewaaren.
Eenige Zaaden, nogthans, beginnen uit te spruiten en in onzen tuin voort te komen,
wy belooven ons daar van
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veel genoegen en vermaaks. Eene nieuwe Plant, tot geslacht der Hedysarums
behoorende, van Coromandel oorspronglyk, is een der wonderbaarste, welke men
met oogen kan aanschouwen. Zy groeit in onze Academietuin, en trekt een groot
aantal bewonderaaren, door haare geduurige beweeging, die bykans willekeurig
en in allerlei rigtingen geschiedt. De bladeren en takjes laaten zich zakken, richten
zich op, en wenden zich na alle kanten. De beweeging deezer Plante is gevolglyk
geheel en al verschillende van de Mimosa Sensitiva en de Dionaea Muscicapa, die
tot nog de verwondering der Plantonderzoekeren verwekten, en, indien men de
beweeging deezer laatstgemelde, door de veerkragtigheid, wil verklaaren, zal men
moeten toestemmen, dat die der nieuwe Plante van eene geheel andere werktuiglyke
schikking afhangt. Zy heeft tot nog geene bloemen voortgebragt, dus weeten wy
nog het soortelyk character niet; doch wat het geslacht betreft, schynt zy veel
betrekkings op dat der Hedysarums te hebben. - De Planten van Japan verschillen
zeer veel van de voortbrengzels des Groeienden Ryks in Africa; welk eene
verscheidenheid in de Natuur!
Onze Hooggeleerde LINNAEUS, Zoon van den Grooten LINNAEUS, is tegenwoordig
bezig om het Derde Byvoegzel tot het Stelzel zyns Vaders te vervaardigen; een
Werk, verrykt met onbekende Planten, aan den Schryver medegedeeld door de
Heeren FORSTER, BANKS en SOLANDER, als mede met de Planten, door den Heer
SPARRMAN van de Caffer-kust gebragt. Hy heeft my verzogt, U zyne groete- en
dienstaanbiedenis te doen in alles waar hy U van eenig nut kan weezen, en Gy zult
hem zeer verpligten, indien Gy hem eenig zeldzaam Zaad uit het Oosten doet
toekomen, zo gy het te Constantinopole, of op de Eilanden van den Archipel, aantreft.
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De schipbreuk .
't Lust my, in een' maateloozen trant, te beschryven, hoe, naby het Eiland Walcheren,
een Schip, door de woede der golven verbryzeld werd; hoe de Schepelingen door
de Menschlievenheid van twee Visscheren aan de vuist des doods ontrukt zyn.
Ten zuiden van een der voornaamste Eilanden der Zeeuwen, Walcheren geheten,
ligt eene vreeslyke bank van ouds by het Zeevolk met zidderinge beschouwd. Men
hoort 'er een gestadig gerommel, even als dat van een' fellen donder; de golven
verheffen 'er zich gelyk bergen, en ylings storten zy als in een' afgrond. - Een dier
Kielen, welken, jaarlyks, uit de geurige Morgenlanden, den welriekenden Caneel,
en al den overvloed der Speceryen, met de kostbaarste Schatten van het Oosten,
naar deze Gewesten overbrengen, naderde deze plaatse.
Even gelyk een pyl, door de sterke hand eens Indiaans, van den boog gedreven,
met een verbazende snelheid, de dunne lugt doorklieft; even zoo snel doorsneed
dit Schip, voortgestuwd door een' sterken Westen-wind, de schommelende baaren.
Reeds lachte de vreugde, op de aangezigten van grooten en kleenen; men staarde,
vol verlangen, naar de blinkende duinen van Walcheren. - Maar, welke Godheid zal
my nu met haaren invloed begunstigen, op dat ik het onheil beschryve, 't welk de
Zeelieden op den oever der Eeuwigheid bragt? - Sterk gy myne poogingen, ô
Goddelyke Waarheid! zoo schilder ik, door uwen invloed, een der aakligste tooneelen.
De Stuurman, geheel onbekend in deze streeken, zag de noodlottige Bank ter
regterzyde van het Schip; hy zag de hemelhooge golven; hy hoorde het geluid, en
beefde. De stroom, die met een geweldig geruisch naar de Zandplaat voortschoot,
sleepte, in weêrwil aller poo-

(*)

Ik heb deze gebeurtenisse als Dichter, en niet als Historieschryver, behandeld: het wezen
der geschiedenisse is gebleven; dog de byomstandigheden zyn naar myne zinnelykheid
geschikt.
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gingen, het zwaarbevragte Schip met zich. ‘Dat God ons behoede!’ riepen de
ontstelde Zeelieden. ‘Wy zyn verloren! voor altoos verloren!’ Geen rommelende donderslag, in de heete gewesten van Azia, klinkt
verschrikkelyker door de gebergten, dan de stoot van het Schip, in de ooren der
beevende Schiplieden. - Men zegt, dat de Zon, als had zy bewustheid van de rampen
der Menschen, zich agter een dik gordyn van zwarte wolken verborg. - Thans verhief
zich de wind, dat met het geschreeuw der ellendigen, en het geklots der golven,
een schrikkelyk geluid veroorzaakte. - Eindelyk barst de Kiel, die het geweld des
winds en der baaren niet langer weêrstaan konde, aan stukken. - Het geklaag en
gekerm, op de vleugelen des winds gedragen, kwam voor den Troon des Almagtigen.
Welk een Tafreel! - ‘Ach!’ dus borst een dier rampzaligen uit. ‘Ach! zoo na in
behouden haven!... zoo na by u, myne Elize! ach myn God!.. Elize! ik zal u niet
weder zien! - Gy zult niet meer met myn' en uwen Zoon, aan uwe hand, my in 't
gemoete komen; my niet meer in uwe armen drukken!.. Elize! myn Zoon!’.. Hier
kwam een yslyke golf, en wierp hem in 't midden der baaren. Ongelukkige! de dood
sloot uwe oogen, en beroofde u voor eeuwig van uwe Elize! - Ginds stamelen twee
reis- en lotgenooten, met besturven lippen, elkanderen het jongst vaarwel toe: terwyl
anderen het stout besluit neemen, om op stukken van het verbroken Schip, dwars
door de baaren, een' weg ter ontkominge te zoeken. - Onzinnigen! wat begint gy?
Help, God! daar vallen zy, door de geweldige beweeginge der Zee, van hun
bedriegelyk vlot, en verstikken in de diepte! - Nu zag de Almagtige Vader der
menschen, uit de plaatze der Algenoegzaamheid, neder; hy zag den toestand der
Zeelieden; en een trek van barmhartigheid vermengde zich, met de ontzachelyke
Majesteit, in het aangezigte des Allerhoogsten. Een gansch heir van dienstvaardige
Geesten, die dikwyls, tot heil der Stervelingen, afgezonden worden, stond voor zyn
aangezigte. De Almagtige wenkte, en al het Geestendom viel voor den Troon neder;
't was stil door alle de gewesten des Hemels. Toen sprak de Godheid: ‘dat
Menschlievendheid nedervaare, en de schier verlooren Stervelingen den dood
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ontrukke! - ‘Zalige Geesten! zingt den lof des Almagtigen! alle zyne daaden zyn
loutere liefde!’ zoo zongen de Seraphynen; en de wierook der Dankbaarheid smeulde
op de gouden Altaaren. - Nu kwam Menschlievendheid, een dier beminnelyke
Geesten, door wier invloed de banden der Maatschappye vaster gehegt, en de
rampen op deze benedenwaereld verzagt worden; nu kwam hy, en vloog ylings
naar den dampkring der aarde. Slegts met een vlugtig oog, beschouwde hy het
aaklig tooneel: bedagt op middelen ter hulpe, naderde hy Vlissingen; Vlissingen,
zoo vrugtbaar in Helden, de moeder van den grooten Michaël, aan wien de regtäarte
naneef niet dan met aandoeninge en Eerbied kan denken. In deze Stad daalde
Menschlievendheid neder. - Intusschen ontweek de Dagvorstin onze oogen, en
verwde den zigteinder met een treurig rood; de Nagt bedekte alle voorwerpen met
een aaklig zwart; en de verschrikking, een monster, uit den Nagt en het gevaar
geteeld, snorde op draaken vleugelen rondom het overblyfsel van het verbryzelde
Schip; alwaar het den Doodsangst nog sterker verspreidde in de harten der genen,
die op het zelve waren overgebleven. De wind bleef aanhoudend, en wierp de
schuimende golven, met eene geweldige kragt, op de hoofden der beevende
Zeelieden. ‘Groote God!’ riepen zy zomtyds eenpaarig, ‘red ons! geef ons aan het
Vaderland weder!’ - Zoo staat, zoo roept een reiziger, in de woestenyen van Africa,
omringd van yslyk brullende boschgedrogten, daar hy den dood rondom zich ziet.
- De Hoop, die tot nog toe by hen was, verdween. Nu was alles naar, alles aaklig;
de Dood vertoonde zich in duizend gedaanten. - Dan, Menschlievendheid waarde
vast rond door alle de wyken der Stad; eindelyk daalt hy neder in het Schip van
twee Vischeren, twee Gebroederen, in wier hart de deugd, zonder geveinsdheid,
woonde. Zy lagen beide in een' diepen slaap. Deze zyn het, dus sprak
Menschlievendheid, wien ik het bevel des Allerhoogsten zal aankondigen! Gelukkige
stervelingen! gy zult uwe Natuurgenooten uit de kaaken des doods redden! uw geluk
zal dat der Vorsten overtreffen! zoo spreekt hy, en, begaafd zynde met een Goddelyk
vermogen, dringt hy in, tot in het binnenste hunner zielen. - Wie is de sterveling die
ons de werkingen der Geesten ontwikkelen
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zal? Zy zyn verre buiten den kring onzer bevattingen. ‘Gaat!’ dus sprak de groote
Beschermengel der menschen, ‘gaat! en vereenigt alle uwe poogingen om uwe
medestervelingen aan den afgrond der Zee te ontrukken!’ Hier zweeg hy, en vloog
opwaarts naar de grenzen des Hemels.
Midlerwyl vertoonde zich de Zon aan de bewooners van dit halve rond, en rolde
het zwarte kleed des Nagts van voor het glinsterende gelaat des uitspansels. De
gansche Natuur was, voor een korte poos, in eene stille ruste; de Winden waren,
door den Vader der Scheppinge, in hunnen kerker opgesloten. Reeds waren Pius
en Probus van het harde bed verrezen, en vertelden elkanderen hunnen droom. De
groote God zelve, zeide Pius, heeft ons deze gedagte ingegeven! - (zyn aangezigt
gloeide van Menschlievendheid.) Laaten wy de zeilen ontbinden, en den steven
derwaarts wenden, myn Broeder! riep de stoutmoedige Probus. Wy zullen die
ongelukkigen verlossen, en onze daad zal der Godheid aangenaam zyn! Zoo spraken
zy, door een Goddelyken yver bezield; hysten de zeilen op, en dreven Zeewaards.
De groene golven kuschten zagtkens, als hadden zy eerbied voor de Menschlievende
Broeders, den nederigen steven. Groote God! zeide Pius, hoe ras ziet de Zeeman
zyne hoop verydeld! Een enkle stormwind verbryzelt het grootste en sterkste Schip!
Een onvoorzien ongeluk werpt de kostbaarste schatten in de diepte der Zee, en
geeft de Menschen in de hand des doods! - Traanen van eene tedere aandoeninge
vloeiden hem uit de oogen, toen hy de Zee rondom zich bedekt zag, met
fraaigevlamde rietenstaven, kostlyke kaneel en heete peper. - Ginds dryft de gansche
bezitting van een' armen Matroos, in eene enge kist, zei Probus, wie weet of die
ongelukkige niet reeds in de golven verstikt is! Zoo spraken zy vast, toen zy aan de
regterzyde van het Schip iets zagen aandryven, dat wel naar een mensch geleek.
Het naderde. - Groote God! het is een dier rampzaligen, die den Dood op eene
plank poogden te ontvlugten, en hem door dat middel ontmoetten. Ach! riep Pius,
gy waart misschien de eenige steun van eene nu arme Weduwe! De Vader van
onnoozele en tedere kinderen, die in u alles verloren hebben!... Ach! hoe zullen zy
weenen! hoe zal hun gekerm opklimmen tot den Vader der Weezen! -
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De wind verhief zich, en blies met een lugtigen adem in hunne zeilen, zoo dat zy
vast de bank naderden. Men zegt, dat de vreugd vooruitvloog, en door haaren
invloed de kragten der Zeelieden deed herleeven. - ‘Uitkomst! Uitkomst! God zy
geloofd! wy zullen nog den Vaderlandschen grond betreden! - Dierbaar Vaderland,
wy zullen u wederzien!’ Dus was het eenpaarig gejuich, de gansche lucht daverde.
- Nu waren myne Helden reeds by het verblyf der ongelukkigen; men wierp hun de
touwen toe; zy kuschten dezelve en weenden. - Wie is hy, die naar eisch dit tooneel
beschryven, en met levendige trekken de blydschap afmaalen kan, welke zich hier
vertoonde? - gelyk, wanneer gevangenen, na langen tyd, in onderaardsche holen,
beroofd geweest zynde van het lieve schynsel der Zonne, het daglicht met de vryheid
erlangen, door de schittering van dien glans verblind worden, en door de overmaat
van blydschap in een soort van uitzinnigheid vallen; even zoo bragt het gezigt der
verlossinge de harten dezer menschen in de hevigste verwarringe. - De Zee sloeg
hier schrikkelyk, en dreigde het Schip der verlossinge te sloopen. - Voorzigtigheid
en gezag waren hier geweken; want elk brandde van verlangen om het tooneel
zyner rampen te verlaten. Zy vielen, gelyk eene vlugt Arenden op eene kudde
Schapen valt, in weêrwil van het gevaar, in het Scheepken neder. Het Vaartuig was
te klein, om de gansche menigte te omvatten; men trok des de zeilen op, en
verwyderde zich van het wrak. - Nu werd de lugt vervuld met een angstig
geschreeuw: ‘neemt ons by u! neemt ons by u! Zullen wy dan sterven!....’ Twee
Jongelingen, met den doodschrik op het aangezigt, sprongen woedend de verlosten
agter na, dog versmoorden in het pekel. - Intusschen zeilden myne Helden vast
voort, met eene vragt, welke hun dierbaarder was dan goud.
Eindelyk bruischen zy ter Vlissingsche haven in, de geredde Zeelieden stappen
aan land, en kusschen den Vaderlandschen grond. - Wie is zy, die ginds al roepende
door die menigte heenen dringt?... Helaas! - het is Elize.... ach! ongelukkige!... Zy
meende haaren Man te ontmoeten; en - hy is niet meer! - Dat de Hemel haar tot
hulpe zy! - Menschlievendheid, die, tot nog toe, van de tinnen des Hemels, de
daaden
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myner Helden beschouwd had, daalde nu neder, en stelde aan hunne zielen het
aandoenelyke tafereel der nog overgeblevene voor. - Kloekmoedigheid, altoos by
groote bedryven tegenwoordig, streek aan de zyde van Pius neder, en spreidde,
door heimelyke aanblaazingen, een' ed'len gloed op zyn gelaat. - Wy zullen ook de
overigen redden, de verlossing moet volkomen wezen! zeide dit Broederpaar, terwyl
zy de zeilen uitspanden, en weder Zeewaarts keerden. - Nimmer, myn lieve Broeder!
gevoelde ik iets zoo wonderlyk, zei Probus; telkens komen de traanen my in de
oogen; vooral, wanneer ik aan dien ouden denk, dien ik uit het Schip droeg; hy zag
my aan, en zeide: ‘God zal u zegenen, myn Vriend!’ en hy weende. Nimmer zal ik
dat aangezigt, nimmer die woorden, vergeten! - Dit is de heerlykste belooning onzer
daaden, antwoordde Pius: dit toont ons dat wy den wil der Godheid doen, dat wy
onzen pligt betragten. - Zoo spreekende, zagen zy de zon, in alle haare Majesteit,
zich in het westerzout verliezen; zy verwde de hooge duinen, die het Eiland aan
dezen kant omringen, met het schoonste purper. De gansche Zee voor hun scheen
een louter vuur, dat zich dartelend bewoog, tot dat de zon beneden de kim was, en
de Nagt de plaatze des dags verving. - Myne Helden zeilden by den glans der
starren, die aan het gewelf des Hemels heerlyk schitterden, zagtkens voort. Duizend
aandoeningen, die te fyn zyn, dan dat men haar uitdrukke, gevoelden zy in hunne
zielen. Somtyds zagen zy op naar den Hemel, en traanen van vreugde en
menschlievendheid vloeiden uit hunne oogen. - Eindelyk kwamen zy by de bank.
Zy hoorden niets dan een zagt geklots der baaren, tegen de overblyfselen van het
wrak. - Goede God! zouden zy wel allen omgekomen zyn? riep Pius. Dog nauwlyks
had hy gesproken, of hy hoorde een flaauwe stemme: ‘komt herwaards,
Menschlievende Vrienden! en verlost ons!’ - Stelt u gerust, riepen de braave
Broeders, stelt u gerust! wy zullen u, met de hulpe des Almagtigen, in veilige haven
brengen. - De sterke deining der Zee maakte de nadering aan het wrak gevaarlyk;
dan, Moed en Menschlievendheid overkomen alles; men naderde, en hielp de
ongelukkigen, kragteloos van honger en koude, uit het wrak. - ‘God zal u loonen!’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

304
zeide een der verlosten, dien de doodverw op het gelaat lag. ‘Ja, God zal u loonen
braave Mannen! gy hebt in my den vader van zeven moederlooze kinderen gered.
- Ze zyn arm; in welk eene elende zouden zy gedompeld geweest zyn, indien ik hier
gestorven ware! ach!... de enkele gedagte zelve is naar!... God moet het u loonen!’
- Wy hebben onzen pligt gedaan, zei Pius; maar dank de barmhartige Godheid, die
u geholpen heeft! - Allen waren zy vol vreugde, allen vol dankbaarheid ‘Wy zouden,’
dus spraken zy, ‘het daglicht niet meer aanschouwd hebben; de opkomende vloed
had ons overstroomd; aan u, weldaadige Mannen, zyn wy ons leven verschuldigd!’
zoo spraken zy geduurig, tot zy de haven der veiligheid binnen zeilden. - De
Stedelingen, verlangend naar hunne komste, stonden aan den ingang der haven,
en riepen: ‘weest wellekoom, gy menschlievende Mannen! weest wellekoom, gy
verlosten!’ zoo riepen de Stedelingen, en bragten de afgematte Zeelieden ter ruste.
- Nu staarden grooten en kleenen met verwonderinge en eerbied op myne Helden.
Men noemde hen, de grootmoedige Verlossers. - Groote God! dus borsten de beide
Broeders uit, Groote God! u danken wy; onze poogingen zyn gelukt! laaten alle de
Verlosten u dankbaar zyn! - Braave Mannen! gy waart de eer van zulk eene daad
waardig! - Het Vaderland, en dit zal hunnen naam vereeuwigen, het Vaderland, zoo
edelmoedig in het beloonen van waaragtige deugden, sneed hunne naamen in
duurzaam Zilver, en schonk hun deze Eeretekenen ter onstervelyke gedagtenisse;
op dat hunne laate Naneeven, door der Vaderen glorie geprikkeld, niet minder
grootmoedig zouden zyn. - Pius en Probus begaven zich naar den Tempel. - Geen
schitterende glorie deed het bezef van den pligt verdwynen. Getroffen door een
Hemelsch gevoel, traden zy in het Heiligdom, en stortten hunne dankzeggingen uit
voor God, den Behouder. - Uit de diepten van het gevaar, zoo spraken zy, uit de
diepten van het gevaar hebt gy ons op een veilige hoogte gebragt, ô Behouder der
menschen! - In uwe Mogendheid alleen, hebben wy de zielen onzer broederen uit
de hand des Doods verlost! Wy danken u! zoo lang wy leeven zullen wy u danken!
- Geef ons, in het mid-
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den der eere en der toejuichinge, onze nederigheid te bewaaren! - Laat het verloste
volk steeds gedenken aan de hulpe van God den Behouder! - Wy danken u!.... Meer
spraken zy niet; de traanen van Vreugde en Godsvrugt braken hunne redenen af.
Zy zagen nog eens op naar den Hemel, en keerden huiswaards. - Hoe beminnelyk
is de deugd, waar zy ook wezen moge! - Dat de valsche Eerzugt vry gedenkzuilen
stigte voor de Verwoesters der aarde! Myne menschlievende Visschers zyn de
waaragtige Helden! - Dat dan altoos menschlievendheid in onze Gewesten woone!
- De Hemel bescherme het Volk, dat de stranden van Azia bezoekt, om het heil van
't Vaderland te bevestigen! - Dat zyne gunst de Nederlandsche Kielen door den
Oceäan vergezelle! zoo zullen de Eilanders juichen, terwyl de Altaaren der
Dankbaarheid rooken!
J. BELLAMI.

Vierde proeve over de kleeding der vrouwen, en de verscheide
wyzen, waar op de vrouwen zich in 't oog der mannen behaaglyk
poogen te maaken.
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDER's History of Women.)
Wy lieten onze schets der Kleeding in Europa berusten, by dien tyd, welken men
(*)
gewoon is de Middel-Eeuwen te noemen , en zullen deeze vervolgen; een aanvang
maakende met de dagen, die onze Eeuw maar kort voorgingen. Wilden wy het
beproeven eene nauwkeurige beschryving te geeven van de tegenwoordige
Kleederdragt in Europa, dit te bestaan zou bykans even 't zelfde weezen als of wy
de kleuren van den Kameleon of de gedaante van een PROTEUS, zogten te treffen:
die beide veranderd zouden weezen, lang eer wy onze taak af hadden. Wy zullen
ons, derhalven, te vreden houden met eenige weinige algemeene waarneemingen,
ten aanziene van dit onderwerp.

(*)

Zie de Tweede Proeve, hier boven, bl. 74.
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Naardemaal in Europa, de geest der Vrouwen door mishandeling en verdrukking
niet gefnuikt of onderdrukt wordt, is de zugt tot Opschik, der Sexe zo eigen, steeds
werkzaam geweest zo veel de tydsomstandigheden wilden gehengen. Wanneer
het herleeven der Kunsten en Weetenschappen de zeden onzer Voorvaderen begon
te beschaaven, en nieuwe denkbeelden hervoortbragt; wanneer de Koophandel
nieuwe stoffe tot sieraad aanboodt, kreeg de zugt tot Optooy onder de Jufferschap
nieuwe kragten, en vervoerde haar zo verre, dat zy, doof voor rede, niet overgehaald
konden worden om af te zien van de sieraaden, welke zy noodig oordeelden, en ze
kogten ter koste van haare agting en ten bederf van haare middelen. Griekenland
en Rome hadden menigmaal onder dezelfde kwaal gezugt, en dikwyls Wetten
moeten vaststellen, om de Kleederpragt te beteugelen: zodanige Wetten werden
thans in Europa noodzaaklyk. HENDRIK DE IV, Koning van Frankryk, liet 'er verscheide
uitgaan. Hy was, nogthans, de eerste Vorst niet, die tot dit middel de toevlugt nam:
verscheide Vorsten, voor en na hem, kondigden Bevelschriften af, die de grenzen
bepaalden, waar toe elke rang in de Kleeding mogt gaan.
Als wy in overweeging neemen, van hoe veel meer waardye het geld in die dagen
was dan tegenwoordig, blykt het dat de Vrouwen toen kostlyker gekleed gingen dan
heden, waar over men ondertusschen met zo veel ophefs schreeuwt. In de vyftiende
Eeuwe droeg LAURA, de beroemde Beminde van den niet min vermaarden
PETRARCHA, een zilveren Kroontje op 't hoofd, en hadt het opgebonden hair met
knoopen van Juweelen vercierd. ‘Haare Kleeding,’ zegt de Leevensbeschryver van
PETRARCHA, ‘was kostlyk; in 't byzonder droeg zy zyden handschoenen met goud
geboord.’ Schoon, ten dien dage de zyde zo schaars was, dat één Pond voor bykans
vier Ponden Sterling verkogt wierd; en geenen dan Edelen, die stoffe mogten
draagen. Vrouwen van minder rang droegen Kroontjes van bloemen, en doschten
zich voorts zo pragtig uit, als haare omstandigheden gehengden, of de Wetten
toelieten.
Het Toilet, zo wel als de zinlykheid en het gemak, trok een aanmerklyk voordeel
van het Linnen, voor-
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heen als iets zeldzaams in Europa bekend, en nu ten algemeenen gebruiken
geworden: Kameryks- en Dundock, maakte 'er welhaast eene verfraaijing van uit;
en vervolgens bedagt men de Kanten, waar op de Vrouwen zich, zints dien tyd tot
heden toe, zo zeer gesteld betoond hebben. - De kunst, om zyde stoffen te weeven,
was nu eene wyle bekend geweest; doch die, om 'er Linten van te vervaardigen,
schynt laater in zwang gekomen: deeze ondertusschen zyn naderhand zo algemeen
geworden, dat ze een gedeelte der Vrouwlyke Kleeding by lieden van allerleien rang
uitmaaken. - In 't Oosten hadt men de Diamanten langen tyd gekend, en eenige
Eeuwen geleden waren ze ook in Europa ingevoerd, maar men was nog onkundig
om ze te slypen, daar zy in den natuurlyken staat de helft van den schitterenden
luister niet vertoonen: dan men ontdekte eerlang de konst om ze met diamante stof
te polysten. Alle deeze en eenige andere vindingen, van minder belang, waren
toevoegzels tot de voorraad van Vrouwlyken Opschik; en maakten dat de bezigheid
aan het Toilet, meer tyds en meer smaaks dan voorheen vorderde.
Van de vystiende Eeuwe tot den tegenwoordigen tyd, heeft men de veranderingen,
in de Kleeding der Vrouwen, meer toe te schryen aan de weifelingen der Mode, en
de verandering van Zeden, dan aan nieuw bygekomene stoffen ten opschik dienstig.
- Uit America heeft men bykans niets daar toe dienstig gekreegen dan Vederen en
Pelteryen: de laatstgemelde zyn, als de beste beschutmiddelen tegen de koude, in
alle Noordsche Landen, van onheuglyke tyden af, in gebruik geweest. Schoon ze
thans, onder zagter Lugtstreeken, ingevoerd worden als een stuk van weelde: en
eenige eene waardye bekomen zo zeer van grilligheid afhangende als die van
Diamanten en Paarlen.
Schoon het myn oogmerk niet is verslag te doen van alle de veranderingen in de
Kleeding, zints de vyftiende tot de tegenwoordige Eeuwe, kan ik niet voorby eene
aanmerkelyke omwenteling ten dien opzigte, onder het Protectorschap van
CROMWELL, op te tekenen. Men wilde, zo men voorgaf, alles tot de oorspronglyke
eenvoudigheid des eersten Christendoms te rug brengen: en voer, meer yvers dan
verstands betoonende, heftig uit tegen alles wat in de kleeding, 't welk meer kon
doen dan
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onze naaktheid dekken of tegen de koude beschutten. De Vrouwen geraakten zo
zeer in ongenade, dat men haar allen Opschik weigerde, de schoonheden zelfs,
door de Natuur verleend, merkte men aan als misdaadige nadeelen voor de
Bezitsters, en genoegzaam om elk nauwgezet Christen der zodanigen gezelfschap
te doen schuwen: als ware het niet mogelyk 't zelve by te woonen en niet te zondigen.
Men hoorde toen van de Predikstoelen, by aanhoudenheid, voordraagen; dat de
Mensch in zonden ontvangen en in ongeregtigheid gebooren, een slaaf van het
Vleesch is, tot hy door den Geest wordt wedergebooren; dat zyne inschiklykheid
voor de Vrouwe het eerst zyn val bewerkt hadt; dat hy derhalven zynen roem in
zyne schande niet moest zoeken, of de bron zyns bederfs minnen; dat hy niet moest
trouwen uit genegenheid of om de Huwlyksgenoegens te smaaken; maar alleen om
het getal der Heiligen te vermeerderen, enz.
Daar men dusdanige begrippen het Volk inboezemde, werden de aandoeningen
der Menschlykheid aangemerkt als herkomstig van de oorspronglyke Zonde, en
men schuwde de schoonheid als een werktuig in de hand des Satans, om de zielen
der Geloovigen te vangen en te bederven. De Vrouwen zelve werden door die
besmetting aangevallen, zetten haare Cieraaden ter zyde, en poogden een
mishaagend voorkomen te verkrygen; bykans klom het tot dat toppunt van dwaasheid
op, dat men alle Kleeding, als tot zonde verlokkend, verwierp. Een Quakerinne,
vervuld met dit geestdryvend begrip, en daar door vervoerd, vertoonde zich in eene
Kerk, waar CROMWELL zich bevondt, in dien staat waar in onze eerste Moeder zich
bevondt, eer zy een vygenblad ten dekzel gebruikte, zeggende, dat zy dus ten teken
aan den Volke strekte.
Maar, dewyl de menschlyke driften, even als springveeren, met te meer gewelds
in eene tegenstrydige richting losbarsten, naar gelange zy sterker gespannen zyn
geweest, hadt de Herstelling geen stand gegreepen, of al deeze geestdryvery
verdween, en Kleederpragt met losheid van zeden geraakte meer in de mode, dan
slofheid en Puriteinschgezindheid voorheen geweest waren. Vermaak werd de
algemeene Afgod, en Minvermaak meest aangebeden. Eerlooze liefde kreeg de
overhand, de Vrouw-
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lyke Deugd wankelde, en eene geheele verbastering van zeden was het deerlyk
gevolg.
In elk Land, waar de Kleeding onder het beleid van Smaak en Oordeel staat,
wordt dezelve derwyze geregeld, dat zy de schoonheid der Vrouwlyke gedaante
niet geheel bedekke, en ook niet geheel vertoone. Van deezen algemeenen Regel
wykt men nogthans te wederzyden af. In alle Landen hebben geestdryvende
Priesters, oude neuswyze Vrysters, en Vrouwen, die voor meer dan gemeen heilig
wilden aangezien worden, zich zelven opgebaakerd als Egyptische Mummies, en
heftig uitgevaaren tegen de ontblooting der wereldsgezinden. In 't laatst der
veertiende Eeuwe voer een Monnik van de Augustyner Orde, te Pavia, met zo veel
geluks uit tegen de Cieraaden toen in zwang, dat veele Mevrouwen, allen opschik
verwerpende, met het eenvoudig gewaad, 't welk de Kloosterbroeder hun
voorschreef, in 't openbaar verscheenen. - Aan den anderen kant hebben Vrouwen
van min strenge zeden, en openbaare Hoeren, alle betaamelykheid ter zyde gezet.
Eenige Volken zyn in dit opzigt min kiesch dan andere. In den aanvang der
jongstafgeloopene Eeuwe kleedden zich de Juffrouwen te Venetie in zulke ligte en
dunne stoffe, dat niet alleen de gedaante des lichaams maar de kleur van 't vel 'er
gemaklyk doorheen gezien kon worden: en nog heden ten dage is de Kleeding der
zedigste Vrouwen aldaar weinig meer voegelyk dan die der Engelsche ligte Vrouwen,
de hette der Lugtstreeke brengt hier zeker het haare toe. De Fransche Jufferschap
is een weinig min ligt van Kleeding dan de Italiaansche: doch zy laat zich, door de
ligtvaardigheid van aart, ligter van de eene tot de andere Mode vervoeren. In de
veertiende Eeuwe verscheenen zy half naakt op openbaare byeenkomsten, en op
de openbaare wandelplaatzen kwamen zy zo zeer gelyk aan de Mannen gekleed,
dat men ze van deezen nauwlyks kon onderkennen dan door de stem en de kleur.
Terwyl in Spanje, waar de geest der doolende Ridderschappe nog niet geheel is
uitgebluscht, en waar de Vrouwen, gevolglyk, nog iets overgehouden hebben van
de Romaneske staatlykheid aan dezelve eigen, de Dames ons nauwlyks
verwaardigen haar geheel gelaat ontdekt te vertoonen.
Schoon de Franschen, heden ten dage, het den Italiaa-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

310

nen afwinnen in het uitvinden van grillige cieraaden, schynen de Italiaanen voorheen
des niet min beroemd geweest te zyn. PETRARCHA beschryft hunne kleeding van
zynen tyd in deezer voege. ‘Wie kan hunne schoenen beschouwen met scherp
gepunte neuzen, zo lang dat zy tot de knie reiken; hoofdeieraaden met vleugels
daar aan, en het hair in de gedaante van een staart, de voorhoofden der Mannen
omzet met de yvooren naalden, waar mede Vrouwen het hair vastmaaken.’
Omtrent het begin der tegenwoordige Eeuwe, schynt het in Engeland een
heerschend gevoelen geworden te zyn, dat de Natuur de Vrouwen te dik gemaakt
hadt: om dit gewaand gebrek te voorkomen, voegde men de stevigste
walvischbeenen zeer digt in elkander, en vervaardigde de Keurslyven, op dat de
Juffrouwen niet krom of te dik zouden worden. Op de helft dier Eeuwe, begon men
te ontdekken, dat, behalven de ongemaklykheid van zulk een prangend bedwang,
't zelve dikwyls de gebreken veroorzaakte, welke men bedoeld hadt te weeren.
Geneesheeren en Wysgeeren verklaarden 'er zich tegen, en de Keurslyven werden
ter zyde gelegd, met zulk een af keer, dat de Mode een geheel anderen keer nam.
Wy ontdekten dat onze Moeders het stuk zeer verkeerd begreepen hadden, en dat
de Natuur de middel der Vrouwen zo ruim niet gemaakt hadt als dezelve behoorde;
de Juffrouwen verhielpen dit gebrek zo wel, dat elke Juffrouw, oud en jong, het
voorkomen eener zwangere hadt. Binnen tien of twaalf jaaren begon de Mode weder
in een ander uitersten te loopen, en dunne middels hieldt men voor zo groot eene
fraayheid van leest, dat de Juffrouwen alle moeite aanwendden, om, tegen het geen
de Grootmoeders gedaan hadden, aan te werken.
Dusdanig zyn in de laatste vyftig jaaren de lotgevallen van der Vrouwen middel
geweest, die van de Borst en Schouders loopen niet min in 't oog. Omtrent den
aanvang deezer Eeuwe was het voor eene Dame hoogst onbetaamelyk twee duimen
beneden den hals bloot te weezen; omtrent het midden was zy in den eersten smaak
gekleed, die het grootste gedeelte van Borst en Schouderen bloot droeg; eenige
jaaren laater zag men alle Vrouwen, van welk een staat ook, tot de kin toe
ingebaakerd: thans begint de Mode weder te wisselen, de bloote boezem en
schouders vertoonen zich op nieuw.
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Reeds hebben wy opgemerkt, dat in alle Landen de Vrouwen byzonder bezorgd
geweest zyn omtrent haar Hoofdhulzel, dit is, by ons, een stuk van zo veel
aanbelangs en zorgs, dat de stoffen daar toe gebruikt, en de veranderingen, die
daar in plaats gegreepen hebben, alle beschryving te boven gaan. Wy zullen 'er, in
't algemeen, enkel dit van zeggen, dat het Hoofdtooizel der Dames, heden ten dage,
zeer veel overeenkomsts heeft met dat der Jufferschappe in oud Rome: en uit zo
veel wol, valsch hair, pomade, poeder, spelden, krullen, linten, en strikken bestaat,
dat het Hoofd eener hedendaagsche wel opgeschikte Dame, als zy overeinde staat,
doorgaans iets meer dan eene derde van haare geheele hoogte uitmaakt.

Aanmerkingen over de verkeering, en het onderhoud in dezelve.
Naar het Engelsch.
Een der grootste verligtingen onder den last en de zwaarigheden des leevens, is
het Vermaak en de Uitspanning, in de Verkeering met onze Medemenschen te
vinden. Deeze vermeerdert de tafelgeneugte, welke zonder die saus enkel zinlyk
zoude weezen; zy veroorzaakt eene aangenaame tusschenpooze en afwisseling
van onze ernstiger en bepaalder bezigheden. Zy verwekt eene onderlinge begeerte
om te behaagen, kweekt goedaartigheid, vriendschap, en omganglykheid aan, zy
scherpt het vernuft, oefent het geheugen, en lokt, op eene bevallige wyze, alle de
vermogens der verbeeldingskragt en rede uit.
Ware het noodig eene bepaaling te geeven van 't geen wy door Verkeering
verstaan, dezelve zou beschreeven mogen worden als eene onderlinge mededeeling
van onze gedagten, over huislyke, staatkundige, en geleerde onderwerpen; want
dit zyn de stukken, waar toe CICERO het Onderhoud in de Gezelschappen wil bepaald
hebben. Van hier is het, dat alleen, in beschaafde Landen, onder het geletterd en
welopgevoed deel des Menschdoms, een Ommegang kan stand grypen, die den
naam van Verkeering verdient. Op de vergastende byeenkomsten der Wilden, kan
het onderwerp des Gespreks weinig anders weezen, dan het ophaalen van de
voorvallen der jagtpartye, of de gebeurtenissen eens invals, eens gevegts of eener
verdeediginge. Onder lieden, by welken de Kunsten en Weetenschappen geringe
vorderingen gemaakt hebben, moet de kring der Gesprekken zeer bekrompen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

312
weezen. Zelfs in zeer beschaafde Staaten, kan niemand, in eenen eigenlyken zin
diens woords, Verkeering hebben, dan zy, die gelukkig genoeg waren van eene
goede opvoeding te genieten, wier denkbeelden verheeven zyn boven de
dagelyksche zorgen en najaagingen deezes leevens, die hunne zielen uitgebreid
hebben, door leezen, door gezelschappen by te woonen, en door reizen. Hoe meer
een mensch weet, hoe meer hy gezien heeft, hoe verscheidener en uitgestrekter
zyne weetgierigheid, zyne berigtneeming en kunde van menschlyke zaaken wordt:
en hoe hy beter in staat is om een gezelschap te vermaaken en te verleevendigen.
Als men de verhaalen leest van opmerkende Reizigers, door Landen, waar men
weinig kennis heeft van Weetenschappen en Letteren, en waar, door de
verdorvenheid van het Staatsbestuur, de aan ligt der Ingezetenen afgetrokken wordt
van de Landszaaken, moet men zich bedroeven over den kwynenden en lustloozen
staat der gezellige byeenkomsten. Al het genot des Gezelschaps schynt louter
zinlyk. De Zinnen alleen worden opgewekt en voldaan, het Verstand en de
Verbeelding krygen geen deel. Noch wyn noch koffy kan hun verleevendigen: deeze
kan hun geene klaarheid van bevatting schenken, om dat zy geene stoffe hebben
om op te denken: de ander hun niet spraakzaam maaken: dewyl zy niets te zeggen
hebben. 't Is vernederend, het is verdrietig, 's Menschen rede zo vernederd en
bykans op één peil gebragt te zien met de dierlyke natuur.
Onder het leezen van die twee schoone Schilderyen der Grieksche Zeden, de
Banketten van PLATO en XENOPHON, heb ik my dikwyls verwonderd, dat zo beschaafd
en geleerd een Volk als de Grieken, ja dat een gezelschap van Wysgeeren, om zich
te vermaaken, genoodzaakt waren de toevlugt te neemen tot de onbeschaamd- en
buitenspoorigheden van potzemaakers, de onnatuurlyke gedaanten en houdingen
van zingende Jongens en danssende Meisjes. Nogthans vinden wy, dat dit een
algemeen gebruik was te Athene. Hier op wordt gedoeld in het Banket van PLATO
en XENOPHON; drie van e voornaamste Characters zyn PHILIPPUS een foort van
potzemaaker, een zingend en danssend Meisje, en een Jonge, die op de fluit speelt.
Indien men, onder den Volk zo beschaafd als de Grieken, zo jammerhartige
behulpzels als deeze noodig hadt om een gezelschapte verlustigen, en deeze zelfs
bezigde aan de tafels van Wysgeeren, moet het ons minder bevreemden, dat men
ze zo zeer zegt, waar Kunsten en Weetenschappen slegts geringe vorderingen
gemaakt hadden. Elk weet hoe noodig een Hofnar en Dwerg, veele Eeuwen lang,
gerekend werd aan alle groote tafels van het bedendaagsch Europa: tot zo laat zelfs
als de regeering van CAREL DEN I, Koning van Engeland; dewyl in dien tyd alle
gemaatigde en verstandige lieden, de grommige en verregaande gestrengheid des
Aardsbisschops LAUD, tegen den snaakschen ARCHY, ten hoogsten wraakten.
In Landen, waar de onderwerpen der Gesprekken nog schaar-
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scher zyn, zwygt het Gezelschap geheel, of neemt de toevlugt tot veelerlei Spelen
van vernuft of geval, om verdrietlyke kwyning te verdryven, en de aandagt wakker
te houden. LA LOUBERE verhaalt ons, dat de Siammers hunne zugt tot het spel zo
verre laaten gaan, dat zy, aan den kans van den dobbelsteen, niet alleen hunne
bezittingen maar ook hunne vryheid waagen, en, ondanks hunne sterke geneigdheid
tot hunne Vrouwen en Kinderen, ook derzelver vryheid daar van laaten afhangen.
TACITUS verhaalt van de Oude Germaanen, dat zy even zo aan 't spel waren
overgegeeven, en 't zelfde wordt ons door ROBERTSON, en anderen, berigt, van
verscheide Volken in America. De Inwoonders dier Landen, waar het Ryksbestuur
op geen billyken voet ingerigt, of de Maatschappy nog gebrekkig is, vinden zich
gedrongen om de toevlugt te neemen tot deeze heillooze middelen om zich te
vermaaken en bezig te houden, uit het zelfde beginzel 't geen een Franschman,
een Engelschman, een Hollander aanzet om een avond te slyten in den Schouwburg,
in de Opera, of in een Gezelschap, waar men vry en bedaard over huislyke staatsen
letterkundige zaaken spreekt.
Schoon het lang aanhieldt, en 'er eenige Eeuwen verliepen, eer de
Weetenschappen en de beschaafde Letteren eenigen opgang in Rome gemaakt
hadden, vinden wy, egter, niet opgetekend, dat dit verstandig en tot strengheid
neigend Volk het noodig vondt de toevlugt te neemen tot de verderflyke middelen,
hier boven vermeld, om de verdrietlykheid des leevens te verbannen, en het ledig
ruim van ernstige bezigheid op te vullen. Zy schynen hunne vermaeken en
genietingen gezogt te hebben in de eigenlyke pligten, die een Mensch voegen.
Staande het tydperk hunner Dapperheid, nam de Landbouw, de Vryheid en het
maaken van vermeesteringen hun geheele aandagt in. Wanneer deeze gelukkige
tyden verstreeken waren, wanneer heerschappy en weelde buitenspoorigheid en
misdryf medebragten, en het Volk zich vermaakte in de Spelen van verscheidenerlei
aart, handelde men nogthans aan de tafels der heschaafdsten en bestopgevoedsten
over letterkundige onderwerpen. Van ATTICUS vinden wy opgetekend, dat hy niemand
by zich toeliet den avondmaaltyd te houden, dan die vermaak kon scheppen in het
hooren leezen van een Dichtstuk, een Zedelyk Vertoog, of eenig ander stukje: by
PLINIUS den Jongen was het nog eene bestendige gewoonte, om, onder het
avondmaal, met zyne Vrouwe en eenige weinige Vrienden, zich te verlustigen, met
het hooren leezen van eenig Letterkundig opstel. Deeze gewoonte is zeer
verschillend van de onze, maar verdient zy 'er niet boven gesteld te worden? En
wanneer het dagelyks nieuws afgehandeld is, wanneer een gezelschap geen
voorraad meer heeft van jok of ernst, is dan een Zedelyk Tooneelspel, eene
Geschiedenis, geen beter hulpmiddel om de verveeling te verbannen, dan de
stilzwygende, nietsbeduidende, en altoos op 't zelfde uitkomende Speeltafel om aan
dezel-
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ve geen erger naam te geeven? In de daad, wy verwyderen ons nooit verder van
vermaak, dan wanneer wy genietingen najaagen, waar in noch het verstand, noch
de verbeelding, noch het hart deel neemt.
Wat de kunst der Verkeeringe betreft, deeze schynt geleegen in nooit eenig
onderwerp uit te putten, of 'er te lang op stil te staan; in 't zelve van den besten kant
en in t sterkste licht te vertoonen, veel eer dan 'er alles van te zeggen; en 'er liever
de kragtigste trekken van op te geeven dan tot de kleinste byzonderheden te komen.
Het overige van het Gezelschap moet toegestaan worden, deel in het onderhoud
te neemen, ja men moet het daar toe als uitnoodigen. Menschen van verstand en
goede zeden komen by elkander, niet vervuld met de aanstootlyke begeerte om uit
te schitteren, om geestig en steekelig te zyn, of om langwylige en verveelende
aanspraaken en verhandelingen te doen, maar om onderling te verkeeren en te
spreeken: en hier toe behooren voornaamlyk, eenvoudigheid, zedigheid, weetlust,
het doen van gepaste vraagen, 't geeven van onderrigting, korte verhaalen, juiste
en ophelderende aanmerkingen. Verre zyn van zulke ongemaakte en aanlokkende
byeenkomsten, alle luidrugtige en geschreeuwmaakende vrolykheden; het ydel
pochen op geboorte, verdiensten, en middelen; het verveelend spreeken van
onszelven, van onze wel gelukte aanslagen, of te leurstellingen; de geschiedenis
van onze aandoeningen, ziekten en herstellingen. Niets dan byzondere
Vriendschapsverbintenis kan alle beuzelpraat gedoogen; en zy maakt alleen het
onderhoud uit van onkundigen en laage zielen.
Niettegenstaande het gevoelen van zommige strenge en verregaande
Zedekundigen, mag zelfs het boertige, het hekelende, het bestraffende, zomtyds in
de Verkeering geduld worden. De Spartaansche Wetgeever zelve keurde dit bedwang
van onvoeglyke en slegte daaden goed: want wy leezen, dat het hoofdonderwerp
der Verkeering zyner Medeburgeren bestondt in het pryzen van goede en braave
bedryven, of het laaken van slegte stukken: dit geschiedde met geestigheid en op
eene aartige wyze, geschikt, om, zonder aanstoot te geeven, te bestraffen en te
verbeteren. Deeze kieschheid nam men in agt, ten opzigte van de aanweezenden.
De afweezige slegten werden met min omzigtigheids bejegend. En voorwaar, de
bestraffing van den onbeschoften, den ondeugenden, den misdaadigen, is eene
ingewikkelde goedkeuring en lofspraake der geenen die een tegenovergesteld
Character hebben, het is een sterk bedwang, om niet tot ondeugd over te hellen,
te hooren dat de zodanigen, die daar aan verslaafd zyn, naar verdiensten met
haatlyke kleuren worden afgeschilderd. Onze natuurlyke wederzin en afschrik daar
van wordt versterkt door onze zamenstemming met de berispers, en wy schroomen
in het zelfde onvoordeelig en smaadlyk licht gesteld te worden.
Een der aangenaamste stukken des Onderhouds zyn verhaalen van merkwaardige
daaden van groote en doorlugtige Persoona-
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dien; vàn die hunnen Vaderlande dienst gedaan, of de belangen des Menschdoms
behartigd hebben door hunne Deugden en heilzaame Verrigtingen. Zodanig was
de School, waar in, onder een' soberen maaltyd, de Spartaansche Burgers,
opgekweekt werden tot goede Zeden, en Vaderlandliefde. De gezegden, het beleid,
de daaden, de Characters, in het gesprek voorgesteld, maakten een dieper indruk
op de Toehoorders, dan de onderwyzende styl van een beredeneerd Vertoog.
De groote vorderingen, welke wy gemaakt hebben in Kunsten, Weetenschappen
en Letteren, breiden den kring van hedendaagsche Verkeering zeer wyd uit. Wy
slaan niet alleen het oog op de Deugden en Gebreken van onzen eigen tyd; maar
van alle eeuwen. Behalven de ernsthaftiger gedeelten der Weetenschappen, trekken
duizenden van aangelegene of vermaakende stukken onze aandagt, om ons leevend
en wakker te houden, de onvermydelyke onrusten en bekommernissen te verzagten
en te verzetten. - En daar wy zulke onuitputbaare bronnen van Gesprek hebben,
hoe kunnen wy dan zo verkeerd, zo ondankbaar, onszelven aan het schandelyk en
verderflyk Spel overgeeven, onze gezondheid krenken, onzen aart vergiftigen, onze
middelen in de waagschaal stellen, en, door een kwaad voorbeeld, onze Vrouwen,
onze Zoons, onze Dogters verleiden. Zeker deeze schandvolle en vernielende drift
holt tot zulk een uitersten, dat, zo ze niet gestuit worde, de jammerlykste gevolgen
daar van te dugten staan.
Schoon een Verteller een verveelend en smaakloos Character is, strekt nogthans
eene gebeurtenis, met geest en smaak verteld, dikwyls tot een zeer verleevendigend
en aangenaam onderhoud. Dezelve moet niet lang weezen, tot geene noodlooze
kleinigheden komen, en de Verhaaler veel eer schynen zyne vertelling te willen
bekorten dan uit te rekken.
Een Verteller moet desgelyks een goed geheugen bezitten: niet zo zeer op dat
hy niet van zyn stuk afraake of daar in steeken blyve, (schoon dit zeker belachlyk
genoeg zou weezen) dan wel om zich te kunnen herinneren of hy met dezelfde
geschiedenis het zelfde Gezelschap voorheen niet onderhouden hebbe. Het is
twyfelagtig of de nieuwheid en zonderlingheid van een verhaal, of de wyze van 't
zelve op te disschen, de voornaamste verdiensten daar van ontmoete. De Koninglyke
Majesteit zelve kon niet te wege brengen, dat Hovelingen, (wier hoofdwerk gezegd
wordt vleiery te weezen, en alzins betoonen geene gevoeligheid te bezitten,) zich
verpynigden om de dikwyls herhaalde vertellingen van CAREL DEN II, Koning van
Engeland, aan te hooren, die, nogthans, zo men wil, de gaaf van vertellen in eene
uitsteekende maate bezat. Bisschop BURNET tekent van dien Vorst op: ‘Hy verhaalde
het gebeurde, in zyne ballingschap, op eene bevallige wyze; doch zo dikwyls en zo
langdraadig, dat het allen, die lang gewoon waren by hem te verkeeren, ten uitersten
verveelde, weshalven zy ook,
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als hy aan deeze geschiedenissen begon, doorgaans vertrokken: dikwyls begon hy
het verhaal in een vol gezelschap; doch hadt, wanneer hy eindigde, doorgaans niet
meer dan vier of vyf Persoonen meer by zich: dit lokte een scherpe kwinkslag uit
den mond van WILMOt, Graaf van Rachester; hy betuigde, verwonderd te staan, dat
een Man, die zulk een goed geheugen bezat, om dezelfde Geschiedenis, zonder
de minste omstandigheid over te slaan, te herhaalen, zich niet kon herinneren, dat
hy dezelve aan dezelfde Persoonen den voorgaanden dag verhaald hadt.’

De dichter aan de liefde.
Doe Liefde, doe uw vuur in mynen boezem dalen!
Ontvonk gy myne Ziel door uwen heeten gloed!
Neen, neen; verblind myn oog niet door uw gloênde stralen!
Wyk liefde, wyk altoos, wyk uit myn zwak gemoed!
Dan, ach! wat heete vlam ontvonkt my 't jeugdig bloed?...
Zyt gy 't, ô Poëzy! - nu kent myn vreugd geen palen! Maar wat baat toch de kunst als 't hart geen Liefde voed?
Doe Liefde, doe uw vuur in mynen boezem dalen!
'k Zal, wen gy my belonkt, weêr ruimer adem halen.
Dan zing ik u ter eer by uwen schoonen stoet!
Met bloempjes van myn kunst zal ik uw gunst betalen.
Ontvonk gy myne Ziel door uwen heeten gloed!
Maar, - hy, dien gy steeds laaft met uw verleidend zoet,
Ziet menigwerf zyn Ziel van 't spoor der Rede dwalen;
Dan word dat Ambrozyn verkeert in bitter roet. Neen, neen; verblind myn oog niet door uw gloênde stralen!
De schoonste Kunstgodes zal myne borst verstalen;
Dan is het al vergeefsch, ô Liefde, wat gy doet.
Wen Dichtkunst my beschut, kan myn triumf niet falen.
Wyk Liefde, wyk altoos, wyk uit myn zwak gemoed!
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Doch, wat zie ik? .... een beeld! ... ô Liefde! ik kusch uw voet...
Houd op; het is genoeg die schoone af te malen. Op 't zien van Fillis beeld ontzinkt my al 'e moed.
Gy overwint, ik zie 't, niets kan uw magt bepalen!

Doe Liefde, doe uw vuur...

1779.
J.....

Op het verongelukken van den wel ed. heer F.H. Servat, Kapitein
op 's Lands Schip van Oorlog de Bellona.
Op den zelfden dag als zyn Wel Ed. tot een grooter Schip bevorderd
was.
Hoe na het ongeluk aan voorspoed is belend
Stelt ons het aklig lot van Held SERVAT voor oogen:
De zelfde dag, die hem in aanzien zag verhoogen,
Ziet hem verzwolgen en het rustloos element.
A.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Aanmerkingen over de onverschilligheid in het waarneemen van
de groote pligten ons door den Godsdienst voorgeschreeven.
Naar het Engelsch.
Welzalig zy, die 's Leevens kronkel paên
Voor 't alziend oog oprechtelyk betreeden,
En dus in 't spoor van 's Heeren Wetten gaan:
Welzalig zy, die, waakzaam in hun schreden,
Zyn wys bevel zielvaardig gadeslaan;
Met al hun hart zich aan zyn' dienst besteden!
LAUS DEO, SALUS POPULO.

Welke ongerymdheden 'er ook mogen ontstaan uit het ingebeelde vuur der
verwilderde Geestdryverye, en hoe zeer dezelve te laaken is, mogen wy wel in twyfel
trekken, of een tegenovergesteld uiterste van Koelheid en Onverschilligheid in den
Godsdienst, voor 't menschlyk hart niet van even schadelyke zo geen schadelyker
gevolgen vergezeld gaat? De geest der Ridderschappe in vroegere dagen, schoon
aanleidelyk tot veele dwaaze en bysterzinnige onderneemingen, diende, nogthans,
tot het ontvonken van waare dapperheid; daar dezelve grootmoedigheid en veragting
van gevaar kweekte; hoedanigheden, die grooten dienst deeden als zy ter rechte
plaats en tyd werden te werk gesteld. Tot de edelaartigste betooningen van onze
bekwaamheden, waar toe wy in staat zyn, zullen wy, in welke gevallen wy ons
ingewikkeld mogen vinden, niet komen zonder dat zekere Geestdrift ons opwekke
en aanporre, en die gevoelens, die gemoedsaandoeningen, welke strekken tot
verheffing der Menschlyke Natuur, schoon zy ons

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

320
dikwyls mogen aanzetten tot onderneemingen die onze kragten te boven gaan,
zullen, egter, ons wederhouden van te kort te schieten, en, door zorglooze
Onverschilligheid, het grootste gedeelte te verliezen van dat vermogen 't welk wy
met de daad bezitten en kunnen te werk stellen.
Hoe algemeen is het, dat de zodanigen, die belyden, en misschien in opregten
gemoede belyden, den Christlyken Godsdienst te gelooven, bekennen, dat zy hun
leeven niet inrigten naar den heiligen regel van gedrag in deeze Deugdvorderende
Leere voorgeschreeven. ‘Ik hoop,’ zeggen zy ‘dat ik niet schuldig slaa aan groove
en schreeuwende misdryven; doch de gewoonten der Wereld, de Eeuw, waar in
wy leeven, dulden niet dat ik my, in alles, naar die eng bepaalende voorschriften,
voege. - Ik weet, deeze leeftrant is de rechte niet. - Ik weet, dat ik aan de wereld
gehegt ben. - Ik weet, dat ik geen tyd kan uitkoopen om op myn zedelyken staat
met ernst te denken, of tot het betragten van de veelvuldige Pligten waar toe de
Godsdienst my roept. - Maar ik weet niet, hoe zulks bykome. - Ik kan dit niet
veranderen, of hier op eene betere schikking maaken.’ - In deezer voege geeven
zy zich koel en eenigzins vernoegd met hun staat over, aan een steeds
rondloopenden kring van vermaaken en laagheid van character; met één woord,
aan eene Leevenswyze, welke ik vrees zo nadeelig te zyn voor hun geluk hier en
hier namaals, als het pleegen van enkele misdryven op het enkel aandenken waar
van zy zouden zidderen en beeven. De hebbelyke verwaarloozing van alles wat het
gewigtigste is, van Kinderen, Vrienden, Dienstbooden, Medemenschen, Armen, van
't geen zy aan GOD en hunne eigene Ziel verschuldigd zyn, merken zy aan als eene
zeer verschoonbaare kleinigheid, en stellen zich te vrede met de heerschende
gewoonte der Eeuwe de schuld te geeven.
Indien een hedendaagsche Dame van de eerste Mode rekenschap wierd
afgevorderd wegens het gebruik dat zy van haaren tyd maakt, verbeeld ik my zou
haare verantwoording omtrent op deezen zin uitloopen. ‘Ik kan, gy weet het, niet
leeven als of ik buiten de wereld was, of anders doen dan elk een doet. - 's Avonds
gaan wy laat na bed, en wy staan gevolglyk laat
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op. - Ik heb nauwlyks ontbeeten of de Morgenbezoeken neemen eenen aanvang;
het kappen, en wie kan zich anders vertoonen, neemt veel tyds weg; 'er zal eene
verkooping weezen, de goederen moet ik gaan zien, of, voor myne gezondheid,
eene wandeling, een korte visite, afleggen. De voormiddag is besteed. De naamiddag
wordt van geen betekenis. - Wie kan nalaaten nu eens na Schouwburg, dan eens
na de Opera te gaan. - Voorts zyn de avonden bezet met Speelpartyen, met het
bywoonen van vaste Assemblees. - Bedenk wat tyd my zou overschieten om dat
geen te verrigten, 't welk men Huislyke-pligten noemt. - Gy spreekt van pligten aan
Vrienden verschuldigd, en het genot der Vriendschap. - Helaas! ik heb, buiten eenige
korte morgenbezoeken, geen oogenblik om myne Vrienden en Vriendinnen anders
te zien dan in groote gezelschappen. - Wat de verkeering met myn Man betreft, wy
bejegenen elkander altoos zeer heusch; doch hebben het beiden te druk om veel
tyds zamen te slyten. - Myne Dogters heb ik eene Fransche Gouvernante, en
daarenboven de noodige Meesters, gegeeven. Wat kan ik meer voor haar doen? Gy spreekt van het onderwyzen myner Dienstbooden, doch ik heb geen tyd om my
zelve te oefenen, veel min nog kan ik my met iets van dien aart voor hun belasten.
- Ik gaa, indien het zo schikt, Zondags ééns ter Kerke, en laat 'er eenige van myne
Dienstbooden gaan: neemen zy het geen de Leeraar zegt niet ter harte, wat kan ik
het helpen? - Wat het Huishouden betreft, dit laat ik aan de Huishoudster over, en
kan, wanneer ik gezelschap zal opwagten, bezwaarlyk een kwartier tyds vinden om
de lyst na te zien, en dus voor te komen dat 'er niets verkeerds en ouderwers te
voorschyn gebragt worde. - Wat de Christlyke pligt van Liefdaadigheid betreft, ik
verzeker u, ik ben den armen niet ongenegen, (want schoon ik veel noodig heb tot
myne kleeding, tot speelgeld, enz) zal ik niet nalaaten, als my een elendige ontmoet,
hem een aalmoes te geeven. - Gy zegt dat ik de armen moest opzoeken, nagaan
in welke omstandigheden zy zich bevinden, en kennis maaken met de behoeftigen
ronds-
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om my, om dus de beste middelen te beraamen tot het redden der ongelukkigen,
en om die kunnen werken aan den arbeid te helpen. Doch dit veronderstelt meer
tyds en gelds, dan ik heb of kan besteeden. - Ik had gedagt in den Zomer meer tyds
te zullen vinden; maar, behalven dat wy meest altoos laat na buiten gaan, brengen
wy een gedeelte van den Zomer door by deeze en geenen; die wy, op ons eigen
Buiten gekomen, weder opwagten, en wie kan by een ander gelogeerd leeven naar
zyn eigen zin? - Wie kan, Vrienden hebbende, zich ontslaagen agten om hun allen
vermaak aan te doen? De Zomer is om, eer ik het weet. De afwisselende
gezelschappen maaken het anders eenzelvig landleeven kort.’
Zo luidt de rekenschap, welke gy geeft van den tyd, u geschonken om u gereed
te maaken en toe te rusten tot de Eeuwigheid! - En nogthans gelooft gy in de
onsterflykheid der Ziele, in toekomende belooningen en straffen. Vraag nu uw eigen
hart, welke belooningen gy verdient? - of om welk eene soort van Geluk te genieten
gy u voorbereid hebt? Welke van die bekwaamheden of aandoeningen, die men
veronderstellen mag, dat de Hemel voldoening zal schenken, zyn door u
aangekweekt en verbeterd? Indien, in de andere Wereld, de schatkamers der
kennisse voor u zullen ontslooten worden, hebt gy dien dorst na weetenschap, dien
smaak in de waarheid bewaard, welken gy nu lesschen en voldoen kunt, door
onophoudelyke vordering? - Indien, in het gezelschap der Heiligen, hier boven, de
zuiverste goedwilligheid en hartlykste liefde uwe gelukzaligheid zal uitmaaken, waar
is het hart, geschikt om deeze vermaaklyke wederkeerige genegenheid te genieten?
Is het uwe geoefend en uitgebreid, staande den tyd uwer voorbereidinge, om in 't
zelve edelmoedige vriendschap te kweeken, onderlinge genegenheid te betoonen,
of, door de vereeniging van hart en ziel, die vermengde uitoefening van volmaakte
vriendschap en onuitspreeklyke tederheid, welke het naast komt aan de
volmaaktheid, en plaats vindt tusschen nauwverknogte Egtgenooten? - Helaas! gy
voelde nauwlyks dat gy een hart in uwen boezem droeg, uitgenomen in die
oogenblikken, wanneer het van hoogmoed zwol, of van ydelzinnigheid klopte. - Hebt
gy uwe
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Godsvrugt en Dankbaarheid, jegens den Oorsprong alles goeds, geoefend en
versterkt, door geduurige lof- en dankzeggingen? Of deeze voedzel verschaft met
ernstig overdenken, en stil bewonderen van alles wat GOD voor ons gedaan heeft,
tot dat de getroffe ziel in erkentlyke betuigingen uitbarst? - Ik vrees, het was eer
welvoeglykheid dan Godsdienstigheid, welke u, ééns ter week, ter plaatze der
openbaare Godsdienstoefening deedt opgaan, - en voor het overige van de geheele
week, hebt gy uwe gedagten met zulke gansch andere overleggingen bezig
gehouden, en uw tyd derwyze aan andere onderwerpen besteed, dat het denkbeeld
van GOD, den Beheerscher des Heelals, u zelden te binnen kwam: en dan nog, als
een onaangenaam en rustverstoorend denkbeeld, eer een voorwerp van schrik dan
van vreugde. Hoe zal dan eene ziel, zo koel omtrent alles wat liefde tot GOD mag
heeten, zo geheel leedig van alles, behalven kinderagtige najaagingen, in staat
weezen om zich te verheffen en uit te breiden tot eene vatbaarheid voor 't genot
der hemelsche zegeningen, op welke wy, volgens gronden der Openbaaringe,
mogen hoopen, in eene onmiddelyker beschouwing der Godlyke tegenwoordigheid,
in eene volkomener bevatting der Volmaaktheden onzes Scheppers, en het uitstorten
onzer hartlykste dank en lofzeggingen voor zynen throon? Welk een leeven hebt
gy geleid, om u tot zulk eene onsterflykheid toe te rusten?
En durft gy met een versmaadend oog nederzien op de zodanigen, die, door eene
sterke driftvervoering of een zamenloop van ongelukkige omstandigheden, tot het
pleegen van groote Misdryven vervallen zyn? Durft gy tot uw eigen hart van vrede
spreeken, om dat gy door een gunstiger lot voor dezelve bewaard gebleeven zyt?
't Is, het blyve, verre van my, dat ik de schriklykheid der wanbedryven zou willen
verminderen: doch, daar de verzoekingen tot dezelve maar zelden voorkomen, en
dewyl de verzoekingen, tot verzuim en onverschilligheid in pligtsbetragting, ons ten
allen dage omringen, moet dit ons noodzaaklyk opwekken om eenige overrekening
te maaken, ten opzigte van de evenredigheid tusschen zulk eene hebbelyke
verwaarloozing van alles wat goed is, en het bedryven van enkele snoode stukken;
tusschen het verkwisten van ons geheele leeven, in 't
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geen men verkeerd onschuldig vermaak noemt, en het schandvlekken van 't zelve
door schennissen, die de Maatschappy meer ontrusten, schoon zy die misschien
minder benadeelen.
Hoe verbaazend groot is het verschil tusschen de verregaande verwaarloozing
en zelfsinwilliging van zulke Naam-Christenen, en de tegenovergestelde strengheden
en zelfplaagingen, die zommigen zich verbeeld hebben verdienstlyk te weezen!
Tusschen het leeven eens Kloosterbroeders, die alle de boetedoeningen zyns Ordes
waarneemt, 'er vrywillige lyfskwelladien byvoegende, en van hem, die zyne dagen
in het opvolgen van zinnelyken lust doorbrengt, op niets anders bedagt, dan hoe
hy het vleesch zal verzorgen tot begeerlykheden! Hoe zeldzaam een Schepzel is
de Mensch! Meest altoos van het rechte spoor afwykende; het waare einde, waar
toe hy bestaat, vergeetende, of zich jammerlyk vergissende in de middelen, tot dat
einde strekkende!
Indien het met de zaak weezenlyk zo bestondt, dat het Opperweezen ten
voorwaarde onzer toekomende Gelukzaligheid vastgesteld hadt, dat wy onze dagen,
in onze vreemdelingschap, hier op aarde, zouden doorbrengen in een vrywillig lyden
en dooding van het vleesch, in het geduurig tegenstreeven der neigingen onzer
Natuure, zou het ons belang vorderen, dat wy ons aan die voorwaarden, hoe hard
ook, onderwierpen: en verscheide voorbeelden wyzen uit hoe zulks de vermogens
der Menschen niet te boven gaat, wanneer zy zich verzekerd houden, dat hun
eeuwig heil zulks vordert. - Maar, indien, met de daad, de Wetten van GOD niets
anders zyn dan bestuuringen, om te beter ons bestaan te genieten - indien hy ons
niets verboden hebbe, dan 't geen schadelyk, en niets geboden, dan 't geen hoogst
heilzaam is - indien hy, als een goedgunstig Vader, geene noodlooze bepaalingen
of tugtigingen ons oplegt, maar alles tot een goed einde inrigt, - is het allervreemdst
en onverantwoordlykst, dat wy in een aanhoudend en erkend verzuim van die
voorschriften leeven.
Is 'er eenig vermaak, een redelyk weezen voegende, 't welk, binnen zekere perken
omschreeven, niet bestaanbaar is met Godsdienst en Deugd? En zyn niet de
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paalen, binnen welke het ons vrystaat dezelve te genieten, dezelfde niet, welke ons
door rede en natuur worden voorgeschreeven, en die wy in geenen deele kunnen
overschreeden, zonder onszelven, of anderen, te benadeelen. Het leeven eens
Woestyniers wordt van ons niet gevorderd; maar het leeven van een redelyk weezen,
gevormd voor de zamenleeving, in staat tot geduurige vordering, en trapswyze
toeneeming in volmaaktheid.
't Is nogthans de ydelheid zelve te denken, om de zodanigen, die reeds hebbelyker
wyze aan de onverschilligheid gehegt zyn, die onder de heerschappy der dwingende
Mode zugten, te rug te roepen; zy hebben, daar zy geene begeerte tot verbetering
gevoelen, bykans alle mogelykheid, om nut te doen met goeden raad, afgesneeden.
Maar voor de zodanigen, die nog op het tooneel der wereld zullen treeden, die nog
geene keuze gedaan hebben, kan waarschuwing van nut weezen - dat de raad der
bedagtzaamheid hun in de ooren klinke, en gehoord worde te midden van al het
geraas der ydele woeling, welke hun omringt; dat deeze hun onophoudelyk toeroepe:
‘Laat u niet medesleepen, met den hoop der dwaazen, die niet weeten werwaards
zy heen gaan - verruil geen weezenlyk Geluk, voor den ydelen klank van Vermaak
- geeft de voorkeuze niet aan een kortstondig leeven naar de Mode, boven de
Onsterflykheid - verbeeld u geenzins onschuldig en tevens nutloos te kunnen
weezen!’

Verhaal van een geval, strekkende tot een bewys, dat uitgestort
bloed het vermogen bezit van de beenderen te ontbinden.
(Medic. and Philos. Comment. Vol. VI. P. I. p. 75.)
Een man van een sterk en gezond Lichaamsgestel, oud omtrent 45 Jaaren,
gevoelde, na den 1 October, 1777, een zwaaren last opgetild te hebben, als of 'er
iets in de regter heup van zyne plaats was geweeken. Onmiddelyk daarna was hy
zeer zwak; dog herstelde schielyk, zo dat hy in zes of zeven dagen wederom in
staat was
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zyne gewoone bezigheden, zynde hy een Brouwers Knegt, met geringe moeite,
waar te neemen. Geduurende dien tyd gevoelde hy een ongewoone zwakte in het
regter Been en Dye, waarby echter weinig of geen pyn was, en vermits men het
voor een verrekking hield, zo wierd het deel met geestige en olyagtige middelen
gewreeven. Na verloop van drie weeken was de Dye aanmerkelyk gezwollen, en,
in tien weeken, na dat het geval gebeurd was, (als wanneer ik hem, voor 't eerst,
zag,) was de Dye niet alleen zeer dik, maar ook het Been en de voet waren
oedemateus: de Lyder kreeg menigvuldige aanvallen van hevige pynen in de Dye,
dog zomwylen was het zeer draaglyk; ook begon het andere Been pynlyk en
ontstooken te worden; dan eens was de Lyder ylhoofdig, en op andere tyden klaagde
hy over geweldige pynen in de Maag, vergezeld van Braakingen, die niet dan door
vlugge en hartsterkende geneesmiddelen konden gestuit worden.
Vermits ik onkundig van het voorgaande toeval was, en geen pulsatie of fluctuatie
in de Tumor konde ontdekken, zo wierde ik, uit hoofde der bovengenoemde toevallen,
en uit 't geen my de Lyder verhaalde, in myn eerste veronderstelling bevestigd, dat
namentlyk het geval niets anders, dan een Rheumatismus, was. De Dye wierd, tot
den 1 Jan. 1778, bestendig dikker, als wanneer ze zeer gespannen en onophoudelyk
pynlyk begon te worden; ook konde ik, hoewel in de diepte, eenige fluctuatie ontwaar
worden, en, terwyl 'er geen febris hectica, of andere toevallen waren welke my
konden doen denken dat 'er zig Etterstof geplaatst had, zo begon ik een aneurisma
spuria te vermoeden.
Terwyl de spanning en de pyn zeer hevig waren, zo liet ik stoovinge en
weekmaakende pappen aanbrengen, welke, geduurende 14 dagen, veel verligting
gaven, uitgezonderd wanneer de pynen, welke by tusschenpoozingen zig over het
geheele Lighaam verspreidden, zich alleen tot het beledigde Dyebeen bepaalden.
- Den 12 February was de Dye buitengewoon uitgezet, en de pynen, die aanhoudend
en allerhevigst waren, konden door geene middelen gestild worden: ook konde men
nu de fluctuatie op ieder plaats, van de Lies tot de Knie, duidelyk voelen. Op dien
tyd wierd de Lyder door een bekwaam en vermaard Heelmeester onderzogt, die,
in aanmerking neemende de folterende ongemakken
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van den ongelukkigen Lyder, en onzeker zynde, welke stoffen in het gezwollen deel
mogten bevat zyn, het raadzaamst oordeelde het zelve te openen, onmiddelyk naa
dat men een kleine opening, door de huid, en de fascia lata gemaakt had, stroomde
het bloed als een fontein uit, 't welk eenigsints dik en veel zwarter van kleur was,
dan het bloed gewoonlyk is, wanneer het zelve versch uit de bloedvaten komt. - Naa dat zig een pint bloed ontlast had, was de Dye aanmerkelyk geslonken, en de
pyn veel minder. Wy stopten de opening met een wiek, en verlieten den Lyder tot
den volgenden morgen.
Den 13 Febr. De Lyder had verscheiden reizen, des nagts, en ook des morgens,
flauwten gehad; de Dye was wederom even sterk opgezet als vóór dat de insnyding
gedaan was, en het bloed zyperde gestaadig door de opening.
Den 14 Febr. De Dye was in denzelfden staat als den voorgaanden dag. De Lyder
klaagde wederom over hevige pynen in de maag, welke naar geene middelen
luisterden; tegens den avond wierd hy ylhoofdig, kreeg Stuiptrekkingen, en stierf.
De byzonderheden, die wy by de opening ontdekten, hebben voornaamentlyk
aanleiding gegeeven, waarom ik het bovenstaande geval zo wydloopig beschreeven
hebbe.
Men heeft meer dan eens gevonden, dat uitgestort bloed wanneer het in leevende
Lichaamen in aanraaking met de Beenderen komt, een vermogen bezit, dezelven
te ontbinden; dan deeze zaak word nog van veelen in twyfel getrokken. Dit geval
ondertusschen levert niet alleen een sterk bewys voor deeze waarheid op, maar
het toont ook te gelyk dat uitgestort bloed, wanneer het beslooten blyft, zelfs het
vermogen bezit de zagtere deelen te ontbinden. Naa dat ik eene insnyding gemaakt
had door de bekleedselen en de fascia lata van de Dye, konde ik myn hand rondom
het been brengen; zynde de spieren, het peesachtige gedeelte uitgezonderd, tot
een bloedige zelfstandigheid ontbonden, welke, met een aanmerkelyke hoeveelheid
zuiver bloed, als 't ware, in een zak was bevat, welke gemaakt wierd door de
bekleedselen van de fascia lata, van de crista ossis illii, tot aan de Knie. De arteria,
de vena en de nervus cruralis

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

328
waren geheel ontbonden, en de arteria iliaca voor een gedeelte zeer dun. Het os
femoris van zyn periopum ontbloot zynde, was vol met holligheden, in zommige van
welke men eene sonde tot in het binnenste van het Been konde brengen. Het merg
van het Dyebeen scheen geheel verteerd te zyn. Verscheiden exostoses, die aan
het Dyebeen zich bevonden, waren zo broos, dat men ze met de vingers konde aan
stukken breeken. - Vermits het ons niet vergund wierd, het Been weg te neemen,
nog den onderbuik te openen, zo kan ik geen omstandiger verhaal daarvan
mededeelen. Ondertusschen zal myns bedunkens het bovenstaande genoeg zyn,
om te bewyzen dat uitgestort bloed een vermogen bezit, om zo wel de zagte als
harde deelen van ons Lichaam te ontbinden.

Natuurlyke historie van het sysje.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
Het Vogeltje by de Grieken Λκάνθις by de Latynen Spinus en Ligurinus, by de
Italiaanen Lugaro, by de Franschen Tarin, by de Duitschers Zysele, by de Engelschen
Siskin, by de Poolen Crizeck geheeten, draagt by ons den naam van Sysje.
Van alle Graanëetende Vogeltjes heeft de Distelvink de meeste overeenkomst
met het Sysje: beiden hebben zy een langwerpigen bek, aan de punt een weinig
spits; beiden zyn ze zagtaartig, leerzaam, leevendig van beweeging. Eenige
Natuurkundigen, getroffen door deeze trekken van overeenkomst, en de groote
gelykvormigheid, welke zy vonden tusschen deeze Vogeltjes, daar zy paaren en
vrugtbaare jongen teelen, hebben ze aangezien voor twee naverwante soorten, tot
het zelfde geslacht behoorende; men zou ze, uit dit laatste gezigtpunt beschouwd,
met alle onze Graanëetende Vogeltjes, als zo veele verscheidenheden, of als men
wil, standhoudende rassen, tot een en dezelfde soort kunnen brengen: dewyl zy
alle zich vermengen, en vrugtbaare bastaarden broeden. Maar deeze overeenkomst,
in den grond, tusschen de onderscheide rassen, moet ons te opletten-
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der maaken in derzelver verschillendheden op te merken, ten einde wy de
uitgestrektheid mogen weeten der grenspaalen, binnen welke de natuur schynt te
speelen, en die wy afgemeeten, of ten minsten door nadering moeten geschat
hebben, eer wy bestaan over de zelf heid der soorten eene bepaaling te maaken.
Het Sysje is kleinder dan de Distel-vink; de bek is naar evenredigheid veel korter;
zyne Pluimadie geheel verschillende; het heeft geen rood, maar zwart aan den Kop;
de Keel bruin; den Hals van vooren, de Borst, en de zydpennen van den Staart,
geel; den Buik bleek geel: het Bovenlyf olyfgroen met zwart gestippeld; dit wordt
eenigzins geelagtig aan den Stuit en nog geeler op de boven dekveeren van den
Staart.
Wat de inwendige hoedanigheden aanbelangt, die onmiddelyk van het zintuiglyk
gestel, of het Instinct, afhangen, hier is het onderscheid nog grooter. Het Sysje heeft
een' zang, aan 't zelve byzonder eigen, en die by den zang des Distel-vinks niet kan
haalen: het heeft smaak in zaaden, die de Distel-vink niet aanroert, en laat de
geliefdste by de Distel-vinken staan: het kruipt langs de takken, en blyft, als een
Pimpelmees, aan de uiterste einden hangen; men zou het Sysje kunnen aanmerken
als eene middelsoort tusschen den Pimpelmees en den Distelvink: daarenboven,
behoort het Sysje onder de Trekvogels, en heeft in zyne uittochten een zeer hooge
vlugt: en men hoort ze eer, dan men ze ziet, terwyl de Distelvink het geheele jaar
in ons land blyft, en nimmer hoog vliegt: eindelyk ontdekken wy niet dat deeze twee
rassen uit eigen beweeging met elkander gemeenschap houden.
Het Sysje is niet min leerzaam dan de Distel-vink, en, schoon minder werkzaam,
in zekere opzigten leevendiger, en leevendig uit vrolykheid; altoos is het Sysje in
een Vogelvlugt eerst wakker, en begint eerst te zingen, om de andere op de wys te
helpen. Daar dit Vogeltje niemand zoekt te beschadigen, heeft het ook geen
wantrouwen, en laat zich op allerlei wyzen vangen.
Gemaklyker dan eenige andere Vogel kan het Sysje, schoon oud gevangen,
getemd worden: hier toe is niets meer noodig dan dat men 't zelve geduurig met de
hand eenig voedzel geeft, 't geen 't zelve liever heeft dan het gewoone eeten, en
welhaast zal dit Sysje zo mak
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zyn als het langst gewende. Men kan het Sysje ook leeren, op het klinken van een
schelletje, op de hand te komen vliegen; ten dien einde heeft men slegts, in den
beginne, telkens als men eeten geeft, het te doen klinken: want de zamenvoeging
der denkbeelden heeft ook plaats by de Dieren.
Schoon het Sysje zeer kiesch is in de spyze, eet het veel, en alles wat tot
gulzigheid strekt, schynt een grooten invloed op dit Vogeltje te hebben: deeze is
nogthans zyne heerschende drift niet, of ten minste is dezelve ondergeschikt aan
eene veel edeler: altoos kiest het Sysje, in een vlugt, een makker, onder die van
zyne soort, of, by gebrek hieraan, onder Vogeltjes van eene andere soort; en draagt
zorge om dien makker als zyn kind te voeden, en 'er mede te trekkebekken:
zonderling is het dat het zelve, zo greetig in 't eeten, zich nog bezorgder aanstelt,
om eeten te geeven. Voorts drinkt het Sysje zo veel als het eet, of ten minsten het
drinkt zeer dikwyls: maar zelden baadt het; men heeft opgemerkt dat het niet dikwyls
in 't water komt; maar op den kant van den waterbak gaat zitten, alleen den kop en
borst daar in steekt, zonder veel beweegings te maaken, uitgezonderd misschien
als het zeer heet weer is.
Men wil dat zy op de Eilanden in den Rhyn, in Franche Comté, in Zwitzerland, in
Griekenland, en Hongarye nestelen, en de voorkeus geeven aan bosschen, op 't
gebergte. 't Is zeer bezwaarlyk het nest der Sysjes te vinden: onze Vogelaars in
Orleans, schryft de Heer SALERNE, stemmen overeen, dat het eene ongehoorde
zaak is, het nest van een Sysje te vinden; ondertusschen vermoeden zy, dat 'er
eenige hier te lande overblyven, die hun nest maaken op de Elzenboomen, waar
in zy zich gaarne onthouden; zy hebben 'er ook zeer jonge gevangen. De Heer
COLUMBEAU verzekert my, een nest gevonden te hebben, met vyf eytjes, op de
Lynwaat-bleekery van den Heere HERY DE LA SALLE. De Heer KRAMER verklaart, dat
men in de bosschen aan den Donau, duizenden van jonge Sysjes ziet, die nog de
eerste vederen hebben, en dat het ondertusschen zeer zeldzaam is, het nest deezer
Vogeltjes te ontdekken. Op zekeren dag, omtrent half Juny, ging hy met een zyner
Vrienden kruidkundige waarneemingen in die bos-
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schen doen, en zy zagen beiden, een Mannetje en Wyfjes Sysje dikwyls op een
Elzenboom gaan, met den bek vol eeten, als gereed om de jongen te voeden: zy
merkten op, hoe deeze Vogeltjes, niets in den bek hebbende, weder wegvloogen
om meer te haalen; doch met alle nauwkeurigheid gezogt hebbende, konden zy
geen jongen vinden of zelf hooren. - Deeze bezwaarlykheid van het nest der Sysjes
te vinden, heeft gelegenheid gegeeven tot het volks begrip, dat die kleine Vogeltjes
zich onzigtbaar weeten te maaken door middel van zekeren steen. Ingevolge van
dit alles heeft niemand ons een voldoend verslag van het broeden der Sysjes
gegeeven. De Heer FRISCH zegt, dat zy de nesten maaken in gaten, of liever, daar
in verbergen. De Heer KRAMER gelooft, dat zy ze in de bladeren verschuilen, zo dat
dit de rede is waar om men ze niet ontdekt.
Wanneer wy ons een denkbeeld willen vormen van de verrigtingen deezer
Vogeltjes in de onderscheide werkzaamheden, die betrekking hebben op de
voortteeling, moest men ze in een vlugt laaten nestelen: dit is niet onmogelyk, schoon
men het verscheide keeren vrugtloos bestaan heeft; doch het is veel gemeener en
veel gemaklyker dit ras met dat der Kanarien te doen kruissen; tusschen deeze
rassen is eene opmerkenswaardige zamenstemming: dit gaat zo verre, dat, wanneer
men een Sysje in een vlugt laat, waar Kanarien zyn, 't zelve terstond zich daar by
zal voegen en zo naby komen als mogelyk is, en deeze ook het Sysje met veel drifts
zoeken: en, indien men in dezelfde vlugt een Mannetje en Wyfjes Sysje zet, met
een goed getal Kanarievogels, zullen deeze laatstgemelde zich onverschillig
onderling, en met de Sysjes, vermengen, boven al met het Wyfje: want het Mannetje
blyft zomtyds over.
Als een Sysje met het Wyfje van een Kanarie gepaard is, neemt het in alles, wat
tot het broeden behoort, met veel yvers deel, helpt het by aanhoudenheid in 't
bybrengen van stoffe, tot het nest noodig, en het schikken derzelven, het laat niet
af te voeren, zo lang het Wyfje broedt; maar, ondanks al die goede verstandhouding,
moet men bekennen, dat van de meeste eytjes niet komt. Om de bevrugting te
veroorzaaken, is de vereeniging
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der harten niet genoegzaam, maar ook eene zekere overeenko nst in de geaartheden
noodig, en hier in moet het Sysje verre voor het Wyfje van den Kanarievogel wyken.
De weinige tweeslachtige, uit die vereeniging voortkomende, zweemen na den
Vader en de Moeder.
In Duitschland neemt de vlugt der Sysjes met October, of zelf veel eer, eenen
aanvang, en zy eeten met veel greetigheid Hop; men kent de plaatzen, waar zy zich
onthouden hebben, aan de menigte van bladen, waar mede de grond als bezaaid
is. Zy verdwynen in de maand December, en komen in February weder: by onskomen
zy in den Wynoogst, en vertrekken als de boomen in bloey staan: op de bloezems
der Appelboomen zyn ze zeer gesteld.
In Provence verlaaten zy de bosschen, en komen van 't gebergte af op 't einde
van den Herfst: men treft dan vlugten aan van twee honderd en daar boven, die
zich allen op denzelfden boom zetten, of 'er zich niet verre van verwyderen. De
uittocht duurt vyftien of twintig dagen; naa welken men 'er bykans geen een meer
ziet.
Het Sysje in Provence verschilt daar in van het onze, dat het een weinig grooter
en schooner geel is; dit is eene kleine verscheidenheid, aan de Lugtstreek toe te
schryven.
Schoon de Schryvers van de Zoologie Britannique erkennen, dit Vogeltje nooit
in hun Land gezien te hebben, zegt TURNER, volgens berigt van WILLUGHBY, dat ze
in Engeland niet zeldzaam zyn, en men ze in den trektyd, even als elders,
waarneemt. Zomtyds trekken zy in grooten getale, op andere tyden is de bende
zeer klein. De groote uittochten geschieden om de drie of vier jaaren: wanneer zy
als geheele wolken maaken, die door den wind voortgedreeven worden.
De wildzang der Sysjes is niet ongevallig, schoon veel minder dan die van den
Distel-vink, wiens zang het Sysje ligt leert nabootzen; desgelyks neemt het den
zangtoon van een Kanarie, van een Vlas-vink, en anderen, aan, als het denzelven
jong hoort.
Volgens OLINA leeft het Sysje tien jaaren: doch de Wyfjes, gelyk onder de Vogelen
in 't algemeen, langer dan de Mannetjes. De Sysjes zyn aan weinig ziekten
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onderhevig, alleen moet men ze niet geheel en al met Hennipzaad voeden.
Het Wyfje heeft op den Kop de zwarte plek niet van het Mannetje; doch is daar
eenigzins grys: aan den Hals is het geel, noch bruin, noch zwart, maar witagtig.

Uittrekzel van mr. Hunter's berigt wegens de Queen.
(Uit het laatste deel der Philosophical Transactions.)
't Is een bekend stuk, en ik geloof dat het algemeen doorgaat, dat, wanneer eene
Koe twee Kalveren te gelyk voortbrengt, en 't een derzelven een Bulkalf, en het
ander in 't voorkomen een Koekalf is, dit laatste onbekwaam ter voortteelinge
gevonden wordt. Zy worden niet togtig, noch toonen de minste genegenheid tot den
Stier, die zich ook in 't minst deeze onvrugtbaare niet aantrekt, maar het Bulkalf
wordt een volkomen Stier: doch wanneer eene Koe twee Kalveren, te eener dragt,
werpt, en die beide Bulkalveren zyn, vindt men ze beiden volkomen Stieren, en zo
ook, wanneer het Koekalveren zyn, volmaakte Koeijen.
Dit Koekalf der tweelingen wordt, in Engeland, Free martin [en by ons een Queen]
(*)
geheeten , en is een Dier, by de Boeren zo bekend als een Koe of Stier.
Uitwendig heeft dit Kalf alle de uitwendige kenmerken van een Bulkalf. Wanneer
men ze bewaart, is het alleen met oogmerk, om ze met de Ossen onder 't juk te

(*)

De Romeinen noemden den Stier Taurus, en spraken van Taurae in 't vrouwlyk geslacht.
STEPHENS merkt op, dat de Romeinen door Taurae onvrugtbaare Koeijen verstonden: en 'er
deezen naam aan gaven, om dat zy even zeer als Bullen ter ontvangenisse onbekwaam
waren. Hy brengt een gezegde by uit COLUMELLA, Lib. VI. Cap. 22. ‘Zy moeten, gelyk de
Taurae, die de plaats van vrugtbaare Koeijen beslaan, verworpen of weggezonden worden,’
als mede het zeggen van VARRO, De re rustica, Lib. II. Cap. 6. ‘De Koe, die onvrngtbaar is,
wordt Taura geheeten,’ Hier uit mogen wy afleiden, dat de Romeinen geen denkbeeld hadden
van de wyze waar op de Queen voortkwam.
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(*)

spannen, of vet te weiden . Zy worden grooter dan een Stier of Koe; de Hoorens
groeijen langer, en hebben veel overeenkomsts met die van een Os. Het bulkend
geluid van een Queen gelykt naar dat van een Os, 't welk niet geheel met dat van
een Stier overeenstemt, en meer van dat eener Koe heeft, schoon het daar aan niet
gansch gelyk is.
Men wil dat het vleesch fyner is dan dat van een Stier of Koe; en dat zy gereeder
vet worden. Zommigen stellen ook, dat het vleesch in malsheid van smaak boven
dat van andere Runderen te agten zy, en daarom meer geldt. Dit schynt, egter, niet
altoos door te gaan: want CHARLES PALMER, Schildknaap, te Lucklen, in Berkshire,
verhaalde my onlangs, dat 'er in zyn nabuurschap een Queen geslacht wierd, en
elk, uit 't aangenomen denkbeeld, dat het vleesch beter is dan gewoon Rundvleesch,
daar van een stuk besprak; doch by de proeve bevond men het bykans zo slegt als
Stierenvleesch ten minsten slegter dan Koevleesch. Dit kan zeer wel daar uit ontstaan
weezen, dat deeze Queen meer van den Stier dan van de Koe hadt; want het is my
gebleeken, dat zy hier in grootlyks verschillen.
Men zegt dat 'er dergelyke Queen onder de Schaapen gevonden worden; doch,
uit de berigten daar van gegeeven, zou ik vermoeden, dat deeze Hermaphrodieten
zyn, op de gewoone wyze, en niet, gelyk die der Runderen, voortgebragt. Verscheide,
van die ik gezien heb, waren onvolkomene Rammen. Van andere spreekt men als
Ram en Schaap te gelyk, 't welk geen plaats heeft omtrent de Queen.
De zonderlingheid van dit Beest, en het berigt van de gelegenheid, by welke het
ter wereld komt, deedt my dit laatste voor een Volksdwaaling houden; doch het
scheen my, door de algemeenheid der getuigenissen, eenigen grond te hebben;
diensvolgens wendde ik alle moeite aan om 'er een te zien te krygen, en het stuk
te onderzoeken. Zints dien tyd heb ik gelegenheid gehad om 'er drie van naderby
te beschouwen. De eerste behoorde aan JOHN ARBUTHNOT, Schildknaap van Mitcham,
op zyn eigen Landhoeve geworpen. Hy was

(*)

Zie LESLIE, in Husbandry, p. 98, 99.
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zo verpligtend, om my gelegenheid te geeven tot voldoening myner nieuwsgierigheid.
Eerst vergunde hy my 'er eene aftekening van te laaten maaken, naar 't leeven,
door Mr. GILPIN. Toen de aftekening vervaardigd werd van Mr. ARBUTHNOT's Queen,
was JOHN WELLS, Schildknaap van Bickley, niet verre van Bromley in Kent, daar by
tegenwoordig, en berigtte my, dat een zyner Koeijen twee Kalven geworpen hadt,
een Bul en een Koekalf. Ik verzogt den Heer ARBUTHNOT, dat hy den Heer WELLS
zou overhaalen om ze te bewaaren, of ze aan my te verkoopen: doch zyne begeerte
om de kennis der Natuurlyke Historie te bevorderen, bewoog hem om ze zeer gaarne
beide te houden, tot dat het Bulkalf alle tekens van een goeden Stier gaf, wanneer
hy het verkogt. Naderhand kreeg ik nog een Queen.
Uit de ontleeding deezer drie Queen, verklaart de Heer HUNTER, bleek het duidelyk,
dat zy alle Hemaphrodieten waren, van elkander hierin verschillende, dat deeze
meer van den Stier, geene meer van de Koe hadt, dan de ander. 't Welk ook het
geval is der Hermaphrodieten in andere geslachten.

Sylvius en Lidan.
Harderskout.
De zomer.
SYLVIUS.

Aangename en verrukkelyke Velden, geschikte plaatzen voor Harderen om te kouten,
of een Veldlied te zingen. Hier schynt een groot gedeelte der aardsche gelukzaligheid
haar verblyf genomen te hebben. - Lidan, brave Veenoot, hoe gepast is thans uwe
aankomst; dat wy deze plaats verkoren, om eens zamen te kouten: in de gansche
streek is 'er noch aangenamer, noch vermakelyker. - Verkwikkelyk zyn hier de koele
schaduwen der Elzenkanten; boven onze hoofden bewegen zich al klatterende de
trillende blaadjes der hooggekruinde Abeelen; - hoe aartig spreiden zy eene altoos
bewegende schaduwe voor onze voeten; terwyl zy ons beschutten tegens het steken
der heete Zomer-zon; en derzelver dunne takjes zich op de tederste
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wyze onderling vereenigen. - Aanschouw gindschen Olmboom, Lidan: zie den
groenen Klimop eens deszelfs stam, als met de verliefdste omhelzingen, omvatten.
- En zie daar, aan de andere zyde, de liefelyk ruikende Kamperfoelje, op dezelfde
wyze, zich langs dien hoogstammigen Yp verheffen; om hare geuren des te
gemakkelyker rondsomme door de Velden te kunnen verspreiden.
Welaan, laat ons deze plaats verkiezen, om te kouten. Deze bemoschte tronk is
zeer geschikt om op te zitten, terwyl wy zagt kunnen leunen tegens het malse gras
van dat heuveltje, 't geen agter dezelve is.
Bekoorlyke Velden, welk eene schoonheid vertoont gy aan het opmerkzaam oog;
welk eene aangename verscheidenheid voor het gezicht. - Goudgele koornakkers
ziet men golvende bewegen; - de weiden vertoonen zich met jeugdig groen bedekt,
waar uit de verkwikkelykste Bloempjes zich blydelyk verheffen, die hunne liefelyke
geuren langs de wyde vlakten mildlyk verspreiden. - Welk eene mengeling van gele
Boterbloemen, met gespikkelde Madeliefjes, van standelkruid en welriekende
Geitebaard, verrukkend voor het oog en streelend voor de reuk. - Hoe vereenigen
zich de vliegende orgeltoontjes van den blyden wildzang in de lugt; en hoe treffend
vleijen zy ons gehoor op de innemendste wyze. Alles roept ons toe, alles noodigt
ons, om deze vermakelyke plaats te verkiezen, terwyl onze Schaapjes in de malze
en ruime klavervlakten weiden: - alles roept ons toe, dit is het regt verblyf der
Harderen; hier is de plaats der zalige wellust.
LIDAN.

Ik wil me wel by u nederzetten Sylvius. - Gy verkiest waarlyk eene verrukkende
plaats. - De bron aan den voet van dezen Olmboom, met Fonteinkruid, met malse
Klavers, en ruikende Bloempjes van Wateraudoren bewassen, maakt dit verblyf nog
verrukkender. Wy Harders zyn gewoon de vermakelykste plaatzen uit te kiezen. My
heeft dikmaal de gryze Mildan verhaald, hoe hy vaak onder de koele schaduwe in
het malse groen gezeten, met een vrolyk harte zong, van de geneugten van het
harderlyk leven; van de allestelende Lente; van den vrugtdragenden Zomer; van
de Velden en Veldgewassen; van de schommelende, en door het zingend gevogelte
bewoonde bosschen; van de wollige Schaapjes; van de oneindige goedheden des
Scheppers; van deszelfs
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wyze regering en alles onderhoudende magt. - Dan wierd de oude Gryzaard nog
jeugdig; en zyn edele borst brandde nog onder het verhaal, om over zulk een
voortreffelyk onderwerp zyne Veldfluit te laten hooren. - Wanneer hy dit alles aan
my verhaalde, dan gevoelde ik op myn beurt ook iets, dat ik niet beschryven kan,
maar 't geen my zo vermaakte, dat ik nooit beter te vrede was, dan wanneer die
eerwaardige Harder my deze verhalen deed.
SYLVIUS.

Toen ik nog een kind was, en op de armen van mynen ouden Vader Milan speelde,
vermaakte die nu deftige Gryzaard my met zyne zangen, of vertellingen. Hy
boezemde my toen alreeds de verhevenste gedagte in van de Godheid; hoe die
door eene wysheid, welke niet te doorgronden is, over alles het bestier heeft; hoe
zyne algoedheid de veiligste schuilplaats is; hoe Hy de bloemdragende Lente op
den guuren Winter doet volgen; hoe Hy den vrugtbren Zomer doet voortkomen; en
de Velden vervult met duizende van vrugten ter onzer verkwikking. - Dan droeg hy
me buiten den stulp, en toonde my alle de verrukkende schoonheden der milde
natuur aan. Hy vergaderde ruikende bloempjes, malze kruiden en rype zomervrugten;
en wekte myne jeugdige denkbeelden op, om, uit de geringste van die, de goedheid
van mynen Schepper te leeren erkennen. - Toen gevoelde ik reeds al iets, een
heimelyken trek, om my in deze vermaken te verlustigen.
LIDAN.

Waarlyk verrukkende vermaken voor hem, die de dartele wellust vlied, en vatbaar
is voor de edelste aandoeningen. - Wy aanschouwen thans van deze plaats die
zelfde schoonheden, die zelfde verbazende wonderen in de Natuur, welke door
uwen ouden Vader, reeds jaren geleden, wierden opgemerkt. Die zelfde Algoedheid
voert nog het bestier over alles; doet de jaarsaisoenen verwisselen, en zorgt voor
ons. - Aanschouw de Velden; welk eene verscheidenheid van jeugdige Bloempjes;
welk eene onnadenkelyke verscheidenheid van gewassen. - Hoe golft het goudgeel
koorn op gindse vrugtbare Akkers. - Hoe mals en jeugdig vertoonen zich de Grasen Klaverweiden. - Welk een schoon gezigt, en verrukkende verscheidenheid bieden
ons de onderscheiden Veldvrugten, in deze
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uitgestrekte vlakten, aan. - Hoe verkwikkelyk vertoonen zich de schaduwryke
bosschen en de hooggekruinde boomen. - Het gevogelte aandoenlyk en vatbaar
voor alle deze treffende bekoorlykheden, erkent zelfs die algemene weldaden in
zynen dankbaren vrolyken wildzang. - Zouden wy ze dan niet opmerken? Zouden
wy, die 'er nog vatbaarder voor zyn, dezelve dan immer vergeten?
SYLVIUS.

Vergeten?... Neen brave Lidan. Van toen af, als ik 'er stamelende van begon te
spreken, en het voorbeeld van mynen Godvrugtigen Vader begon te volgen, is het
altoos myn vermaak, myne liefste bezigheid, geweest. - Dan, zedert wy onze
Schaapjes in deze wyde vlakten zamen dreven, heb ik nog duizend en duizend
dingen opgemerkt, welke aan myne onoplettende jeugd ontsnapt waren. Dertigmalen heb ik reeds den Zomer de Velden met nieuwe vrugten, de Weiden
met jeugdig gras, de Bosschen en Boomen met ligtbewegende blaadjes zien
verzieren. - Ik heb nu al dertigmalen de natuur een jeugdig Veldtapyt zien spreiden
in de wyde vlakten. Maar in al dien tyd is my dezelve nooit zo verrukkend
voorgekomen, als nu, en weet ge waarom? De Algoedheid heeft me nooit
opmerkzamer gemaakt, om in al het geschapene zyne onbegrensde wysheid te
ontdekken. Hoe vele duizende van schoonheden wy ook aanschouwen mogen,
men zal nergens eene nuttelooze overtolligheid, noch eene ongeschikte verwarring,
bespeuren. - In de allergeringste voorwerpen, welke wy, door eene onagtzame
gewoonte, te onverschoonelyk, al te vaak voor by zien, zal men, als men ze oplettend
gadeslaat, eene kunst en schoonheden vinden, die ons verbaasd doen staan. Voor dat minste dat geringste in ons oog draagt de groote Schepper dezelfde zorg,
als voor dezulke, welke alle onze aandagt tot zich trekken.
LIDAN.

Vyf en twintig maalen heb ik nu de jaarsaisoenen zien verwisselen. - Vyf en twintig
malen heb ik deze Velden met malse klaver, met jeugdig gras, doormengd met gele
boterbloemen, en welriekende geitebaard; de heuvels met geurige viooltjes, en
ruikende kamillen; vogtige waterkanten met gele en blauwe iris, en liefelyk
sonteinkruid versierd gezien: maar geen Zomer is
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my nog aangenamer geweest dan deze; daar uwe leerzame gesprekken my opleiden,
om gestadig nieuwe schoonheden in de Natuur te ontdekken, en gestadig nieuwe
bewyzen van Gods oneindige goedheid te leeren opmerken; waarmede de groote
Schepper alle zyne Schepzelen, en byzonder ons redelyke wezens, begiftigt. - Nog
onlangs hoorde ik u een schoon Lente lied zingen, toen gy in de schaduwe van dien
bloeijenden Liguster gezeten waart. Gy plukte eene menigte geurige bloempjes, en
toonde, in derzelver kunstig maakzel, de grootheid van den oneindigen Schepper;
hoe wonderbaarlyk zy, door eene verscheidenheid van kleuren, het gezigt, en tevens
door verkwikkende geuren de reuk, streelden. - Gy verhefte in uwe Gezangen de
grootheid van derzelver Maker.... ô, Nooit hoorde ik verrukkender zingen!
SYLVIUS.

Zie Lidan deze eenvouwige bloem, in elks oog veragtelyk, by niemand eenige
opmerking waardig. Het is eene Paardebloem. Zy is gevormd uit eene menigte van
blaadjes, van eene veel schooner geele koleur, dan men elders ontdekt. Alle deze
blaadjes zyn zo in orde geschikt, dat zy eene bloem van eene ronde gedaante
uitmaken; geplaatst op het uiterste van een hollen steel, juist stevig genoeg, om ze
te kunnen dragen; en van anderen met digt op een gevoegde groene bladen, die
als een kelk gevormd zyn, versterkt. - Gene bloote speling der natuur; maar eene
oneindige wysheid straalt in derzelver vorming door. - In derzelver midden is het
beginzel van een onbedenkelyk aantal van nieuwe planten opgesloten, 't geen zich
tot zaad vormt, overdekt, met eene menigte ligt dons; wanneer de buitenste gele
blaadjes, verdord, beginnen af te vallen. - Dit zaad is zeer ligt, en word, ryp zynde,
door den wind opgenomen, herwaard en derwaard gevoerd. Het vrugtbaar aardryk
ontvangt het in zynen schoot, en brengt op zynen tyd weer duizende van nieuwe
planten voort. - Zie Lidan, welk eene zorg de Algoedheid draagt, om deze voor ons
oog veragtelyke plant te vormen en te onderhouden. - Op die zelfde wys onderhoud
de wyze Schepper alles, wat in de natuur word voortgeteeld, en wy, wy onagtzame,
wy merken het zo weinig op.
LIDAN.

Verbazende goedheid, oneindige wysheid van den groo-
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ten Albestierder der natuur! - Gewis zal deze geringe plant ook aan het geschapen
al meer nuttigheid toebrengen, als wy gemeenlyk bezeffen; om dat ze met zo veel
zorg onderhouden en bewaard word.
SYLVIUS.

Ja, Lidan, uwe aanmerking is zeer gepast. - Wy houden deze plant voor een
verderfelyk onkruid, en tragten ze overal uit te roeijen. Maar Hy, die alles onderhoud,
maakt zulks den mensch onmogelyk; Hy vermenigvuldigt derzelver zaad zodanig,
en doet het wyd en zyd aan alle kanten verstrooid worden, dat eene geheele
vernieling volstrekt ondoenelyk zy; en hier in straalt eene ondoorgrondelyke wysheid,
en tevens eene onbegrensde goedheid, des Scheppers door. - Wanneer deze plant
ten eenemaal wierd uitgeroeid en vernield, dan zou 'er eene gapinge in de natuur
komen, het geen stryden zou tegens zyne alwyze oogmerken; en wy zouden een
heilzaam geneesmiddel derven, dat tegens zyne Algoedheid zou aanloopen; om
dat Hy, voor alle onze kwalen, de geschiktste hulpmiddels bezorgd heeft.
LIDAN.

ô Onbegrypelyke goedheid van mynen Schepper! die niet alleen zorgt, dat alles,
wat Hy in de Natuur gevormd heeft, in stand blyve; maar die ook te gelyk zorgt voor
onzen welstand!
SYLVIUS.

Ja, Lidan, onder alle die duizende millioenen van Grasscheutjes, welke gy daar, zo
ver uw oog reiken kan, in de wyde vlakten en elders verspreid ziet, is 'er geen één
dat zyn alziend oog niet gadeslaat. - Alle de deeltjes, uit welke zy gevormd zyn, alle
de stofdeeltjes, welke te zamen het geheel vormen, zyn allen, tot één toe, onder
zyne bestiering, en geen één heeft 'er dus of zo plaats genomen, zonder dat zyn
alwyze wil daar over de beschikking voert. - Zo groot is onze Formeerder, zo oneindig
in Hy is wysheid, zo onbepaald in vermogen, zo ondoorgrondelyk in
goedertierenheden!
LIDAN.

Uwe opmerkzame lessen en aanmerkingen, doen my in verrukking opgetogen staan,
en, alles overwegende, weet ik niet, of wy ons meer te verwonderen hebben, over
al het goede en heilzame, dan over al het schoone, dat wy in de Natuur ontwaar
worden.
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SYLVIUS.

Ja, Lidan, zyt gy begeerig om de schoonheden der Natuur te beschouwen, gy hebt
van dit heuveltje uw gezigt slegts naar dezen kant te wenden. Zie de speelzieke
Visjes in die heldere Vyvers spartelen; water zo klaar als kristal, op welks oppervlakte
de schoone Goudvis in de zon ligt te spelen. - Welk een verrukkend gezigt van
keurige bloemen, waar op de witte en schoon gekoleurde Kappelletjes gestadig af
en aan vliegen, terwyl de nyvere en ronkende Bytjes haren voorraad komen
opzamelen. - Hoe groot eene verscheidenheid van kruiden en welriekende bloempjes
treffen zy hier niet aan. - Geurige Marjaleine, frisse Betanie, vervrolykende Bernagie,
ruikende Tym, versterkende Kwendel, bonte Fiooltjes en dubbele Madeliefjes, met
fluweele Sleutelbloemen. Zie hier de veelkleurige Tydeloozen, blauwe en late Klokjes,
purperen Leeuwebekjes en de liefelyk ruikende Anjelieren. - Zie daar de witte,
purpere en welriekende Roosjes, en in het midden dat verheven plaatsje met dubbele
Kamillen; geschikt om 'er zagt in neder te zitten, en aldaar de verkwikkelykste geuren
in te ademen. - Ter beschuttinge staat 'er eene groene en digte Doornhage; en hier
agter is een Bosch, geplant met hooggekruinde Ypen- en Olmenboomen. - Hoe
liefelyk verspreid die Doornhage de geuren van hare welriekende bloempjes; en
verbergt tevens eene menigte van klein gevogelte onder hare groene blaadjes. Hier
zoeken zy de digtste en afgezonderdste plaatsjes uit, om hunne nestjes in veiligheid
toe te stellen; - terwyl eenige de toppen der hooggekruinde boomen daar toe
verkiezen, en anderen op derzelver wemelende blaadjes vrolyk zitten te zingen. De geurige Kamperfoelje slingert hare buigzame ranken om derzelver stammen,
omhelzende die als met eene verrukkende tederheid, en spreidende wyd en zyd
hare verkwikkelyke geuren. - Wat zyn hier de schaduwen koel en aangenaam; ons
beschuttende tegens het steken der heete en gloeijende Zomer-zon. - Hoe bekoorlyk
vertoont zich de gansche natuur! alles is schoon, alles verwekt verrukking. - De
wildzang van 't gevederd gedierte verheft zich boven onze hoofden, onder de digt
in een gesloten blaadjes der hooggekruinde boomen, of 't word verspreid, door de
wyde vlakten; het zend zyne dankbre toontjes hemelwaard;
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in eene uitgelate blydschap, over alle de verkwikkelyke geschenken, die de milde
Zomer allerwege aanbied. - De vrolyke Leuwerik ryst schielyk van onder het gras,
verheft zich naar boven, en zingt een Veldlied, al hangende in de Lugt op zyne
trillende vlerkjes. - De flodderende Kieviet scheert al wapperende ginds en
herwaards, zoekende zyne jongen, die zich op het minste onraad listig weten te
versteken, om zich tegens alle onraad te beveiligen. - De snelvliegende Daak en
Tuureluur vliegen, al fluitende, met eene gezwinde vlugt, of langs de waterkanten
heen, of verheffen zich schielyk in de hoogte. - Duizende van Kappelletjes,
verschillende in schoonheden, bezoeken naarstig de in de Velden verspreide
bloempjes; - en worden vervangen door ontelbare benden van werkzame Bytjes. Alles wat wy hooren, alles wat wy zien, is bekorelyk en schoon; alles wekt ons op,
om in deze wellusten te baden; wekt ons op, om onzen grooten Weldoener te
erkennen, om Hem te loven, en voor alle zyne bewezen goedheden opregt te danken.
LIDAN.

Wie zou zulk eene Algoedheid, de oneindige Godheid, welke voor alles zo vaderlyk
zorgt, welke byzonder aan ons zo vele uitstekende bewyzen zyner gunste betoont;
ons zo vele schoonheden laat aanschouwen, en zo vele onuitdrukkelyke
aangenaamheden doet smaken; wie zou zulk eene Algoedheid geene dankbre
toonen toewyden, - Laat ons zamen een danklied aanheffen, en den God der Natuur
ter eere zingen.
Lidan en Silvius vereenigden zich daarop, en zongen te zamen het volgende
danklied.
‘Onze harten boezemen, ô opperste Godheid, van welke al ons geluk, al onze
welvaard afdaalt, waar door onze kudden vermenigvuldigen, gevoed, onderhouden
worden, en altoos tierig zyn; onze harten boezemen, ô God, tot u, door wien de
gansche natuur is voortgebragt, en door wiens onnadenkelyk vermogen alles
bestierd, alles onderhouden word, hunne opregte dankbaarheid uit! - Wy verheffen
in onze lage gezangen uwe onbegrypelyke grootheid. - Laten de nedrige klanken,
welke wy u ter eere zingen, schoon zy van geringe Harders zyn, nochtans u niet
mishagen! - Vervul onze harten altoos met erkentenis, en neem onze eenvoudige
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dankzegging aan! - Ach! dat onze harten gestadig vervuld waren met verwondering
over uwe grootheid, en onze monden met uwen lof! - Geef dat wy geduurig nieuwe
stof van dankbaarheid vinden mogen: - Bescherm onze lage hutten tegens allen
verderfelyken aanval; verleen aan onze kudden een genoegzamen voorraad tot
haar onderhoud; en geef dat ze, dagelyks, ongestoord mogen grazen in de wyde
vlakten. - Onttrek ons nu, noch ooit uwe vaderlyke tederhartige Liefde.’
C.V.D.G.

Concept over 't opwinden van, en 't vastmaaken der werktuigen
aan gezonkene schepen, vaartuigen, enz. om namentlyk dezelven,
op welke diepte zy gezonken zyn, met zekerheid te omvatten, vast
te maaken, en vervolgens op te winden, 't zy door cabels, of
kettingen.
Onlangs in ééne onzer Havens gezien hebbende 't misbegrip, in 't vastmaaken der
Werktuigen, aan een gezonken Schip, ter opwinding van het zelve geschikt; is de
reden van 't openbaar maaken van dit ontwerp, ten einde de verlegenheid in 't redden
van zodanige gevallen in 't vervolg te helpen voorkomen. Was dit volgende voorstel
toen bekend en aangenomen geweest, zo zoude, menschelyker wyze, 't genoemde
gezonken Schip opgewonden, en voor den belanghebberen behouden geworden
zyn, daar het in tegendeel nu is blyven liggen, tot hunne schade, en tot bederf van
gemelde Haven.
Het schynt my, om een gezonken Schip uit het water op te winden, niet onmogelyk
te bepaalen, met wat kragt het zelve kan na boven gebragt worden; weetende met
wat stoffe het gezonkene Schip gelaaden is, zo heeft men niet anders te doen dan
de zwaarte van het gezonken Schip en deszelfs laading, benevens het verlies van
die zwaarte in 't water, te berekenen; ten einde de ligtende kragt hier naar te
evenredigen.
Men onderstelle, by voorbeeld, dat het gezonkene Lighaam weegt 984375 ℔; en
dat het, by onderzoek, volgens de Waterweegkunde blykt, dat die ponden in 't water
verliezen 738200 ℔; dan zoude derhalven dit Lig-
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haam, in 't water hangende, in evenwigt gehouden worden met 246175 ℔, zynde 't
verschil van 't gezonkene, in aanmerking van 't verlies van 't zelve in 't water; gelyk
blykt.
984375 ℔

gezonkene zwaarte

738200 ℔

verlies in 't water

_____
246175 ℔

weegt 't Lighaam in 't water hangende.

De kragt, nu hier toe nodig verdubbeld, zal het Lighaam meer na de oppervlakte
van 't water doen komen; en 4 maal vermenigvuldigd zal ze genoegzaam de gantsche
zwaarte boven de oppervlakte van 't water brengen; en dus zal het Schip, dat nu
gelost kan worden, als dan langzaamerhand van zelfs na boven komen.
Om nu het gezegde uit te voeren, zo kan men een Cabel of Ketting om 't
gezonkene Schip brengen, gelyk uit de nevensgaande Afbeelding kan gezien worden;
welke Cabel, gaande door de ringen van 2 Ankers, waar van aan beide de einden
van 't gezonkene Schip eene nedergelaaten is, zal toerygen, en vaster en vaster
worden, wanneer het zelve zal worden opgewonden: en hier door moet, het cabel
dus vastgemaakt zynde, het gantsche Lighaam geligt worden. Men neeme daartoe,
by voorbeeld, 2 of 4 Ligters, even eens als daar men Schepen mede kielt; naar
maate 't gezonke Lighaam zwaar is, moeten 'er meer vaartuigen gebruikt, en meer
kragts in 't werk gesteld worden. - Op deeze Ligters legt men zwaare Dennen houten,
bekwaam om het voorondersteld gewigt te kunnen torssen; en, als het gemelde
cabel aan dezelven vast gemaakt is, zal het Schip, by het wassen van 't water van
zelve worden uit den grond geligt. Nu blyft 'er alleen nog overig, het zelve hoog
genoeg na boven te winden; en daar toe zouden kunnen gebruikt worden, zwaare
Bokken, zo veelen als men nodig oordeelt, ten einde het Lighaam hoog genoeg te
winden, om behoorlyk gelost te kunnen worden, en 't werk ten vollen zyn beslag te
geeven. De kragt, om op die wyze te winden, vermeerdert, gelyk bekend is, naar
maate men blokken met meerder of minder schryven neemt, en meerder of minder
spillen op de Ligters gebruikt, als uit de Asbeelding af te neemen is. De 2 cabels,
hier kruisselings onder 't Schip verbeeld, dienen nergens anders toe dan tot
medehelpers wanneer 't Schip geligt is; om
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de houten op de Ligters.
de Bakken.
de Blokken.
het Cabel ter zyde van 't Schip.
de Ankers, waar door het Cabel gaat.
de Cabels onder het Schip.
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het zelve, wanneer het zeer zwaar is, niet geheel op een eabel te doen rusten.
Deeze weinige woorden, met de daar by gevoegde Tekening, myns oordeels,
voldoende zynde, tot het verklaaren van myn Concept, om gezonkene Schepen te
kunnen vast krygen en boven te winden, zal ik hier mede eindigen; dewyl het in
deeze meer aankomt op de Afbeelding dan op veele woorden.
N.N.

den 9 Aug. 1779.

Proeve over de regtvaardigheid.
(Uit het Engelsch.)
Regtvaardigheid vertoont haar schaal aan elks gezigt,
En weegt daarin het regt van menschen en van Goden;
Doch weinig, waar de Deugd beschermd voor 't wôen der snooden,
Hielt niet het heilig zwaard de schaal in evenwigt.

Onder het groot getal van geschilstukken, van tyd tot tyd ontstaan, zonder eenige
vordering omtrent de beslissing, mag den voorrang, dien men de eene deugd boven
de andere schuldig is, geteld worden. Dit heeft een nutloos onderwerp van geschil
verzorgd aan Mannen wier omstandigheden hun in de verstandige waereld plaatsten,
om bezigheid te zoeken; en die zomtyds misschien afgetrokken zyn van de
beoeffening van hun geliefkoosde deugd, door hun yver voor derzelver bevordering.
De ingewikkeldheid van zulke geschillen is strydig met de goedertierene
beschikkingen der Voorzienigheid, in de
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betragtingen gemakkelyk te maaken in evenredigheid van derzelver nut. Dat alle
Zedepligten moeten waargenomen worden, ontdekt men zonder moeite, om dat
onkunde en onzekerheid terstond de waereld in verwarring en ongeluk zouden
brengen; doch welk een pligt het meest moet geägt worden, zal in geschil blyven
hangen zonder eenige vordering, aangezien zy alle ons naarstiglyk te betragten
staan, als eens de gelegenheid het vereischt of de tydsomstandigheid het
medebrengt. Het geluk des Menschdoms hangt meer van beoeffening dan van
denkbeelden af; en enkel bespiegelende twisten zyn van weinig aangelegenheids,
schoon zy zomtyds den twister heet maaken, of de party in toorne ontsteeken.
De regel der Regtvaardigheid, ons in onze handelingen voorgeschreeven, is zeer
klaar en ligt om te bevatten. ‘Het geen gy wilt dat men u zal doen, doet dat aan
anderen.’ Eene wet, waardoor alle eischen van regt terstond beslist worden, voor
zo verre het elks byzondere geweeten betreft; eene wet waarvan ieder mensch de
uitlegging in zyn eigen hart vindt, en die men altyd kan waarneemen zonder eenige
andere hoedanigheden, dan eerlykheid van voorneemen, en zuiverheid van wil.
Zommigen van de zoonen der Drogredenkunste zyn 'er op uit geweest, om deeze
wet in eenen damp te verduisteren, die hun eigen gezigt verdonkerde. Zy hebben
onderzogt, of een mensch, bewust van zyne eigen onredelyke wenschen, verbonden
zou zyn die in anderen op te volgen. Doch 'er is zeker geene lange overweeging
noodig, om te besluiten, dat de begeerten, die men regelen moet naar de maat van
het regt, zodanig moeten zyn, als wy goedkeuren; dat wy geen voldoening moeten
geeven aan die neigingen in anderen, die wy in ons zelven veroordeelen, en van
welke wy weeten, schoon zy in onze verbeelding moogen insluipen, dat het onze
pligt is dezelve tegen te staan en te onder te brengen, als afwykingen van het billyke.
Een der aanmerkelykste gevallen, die men gesteld heeft, als eenige kunde
vereischende in het bestuuren van het geweeten naar dien gulden Regel, is dat van
een schuldigen den Regter om genade smeekende; wy kunnen niet ontkennen, dat
hy, in de omstandigheden van den schuldigen geplaatst, de genade zou verlangen,
die hy nu weigert. Doch de zwaarigheid van deeze drogreden verdwynt, wanneer
wy overweegen, dat de partyen in waarheid

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

347
zyn de schuldige aan den eenen en de geheele Maatschappy aan den anderen
kant, van welke laatste de Overheid alleen eene dienaresse is, belast met het
algemeene welzyn. De Overheid, daarom, verzaakt, door een mensch, der
vergiffenisse onwaardig, genade te schenken, den pligt, waarmede hy bekleed is;
geeft weg het geen hem niet toekomt; en doet klaarblykelyk aan anderen, het geen
hy niet zou wenschen dat hem gedaan wierd. Zelf het algemeen, welks regt nog
grooter is om willekeurige blyken van genade te bewyzen, is aan deeze wetten
verbonden, die het welzyn van het geheele menschdom betreffen; en zulk eene
langmoedigheid kan niet geregtvaardigd worden, die de snoodheid voet geeft, als
die het algemeene vertrouwen vermindert, waarin zy allen een gelyk belang hebben,
daarom ook verbonden zyn om het zelve te verdedigen. Om deeze reden heeft zelfs
een Staat geen regt om een algemeene Vryplaats voor Vlugtelingen op te regten,
of bescherming te geeven aan die geenen, die hun leeven verbeurd hebben, door
misdaaden tegen de wetten van algemeene Zedekunde, door alle volken toegestemd;
en die daarom alle volken moeten handhaaven door het straffen van ieder, die
dezelve schendt.
Eene groote oorzaak van onzekerheid en twyffeling by hun, die deezen grooten
Regel verklaarden, is de onderscheiding der Geweetensgevalschryveren, gemaakt
tusschen het geen men der Regtvaardigheid en der Goedertierenheid schuldig is.
Het onmiddelyke en eerste oogmerk van deeze Regelmaat is een rigtsnoer van
Regtvaardigheid vast te stellen, en het is te vermoeden, dat noch de spitsvindigheid
noch de drogredenaary eene zwaarigheid kunnen maaken om haare te werkstelling
te vertraagen; wanneer zy dus uitgedrukt en uitgelegd wordt. ‘Ieder mensch voldoet
den eisch van het regt in een ander, dien hy zou denken dat hem zou toekomen in
gelyke omstandigheden.’ Doch, in allen onderzoek omtrent de beoeffening van
willekeurige en toevallige deugdsbetragtingen, is 't het veiligst een besluit tegen
onze neigingen te neemen, en ons te beveiligen voor gebreklykheid, door meer te
doen, dan wy voor volkomen noodzaakelyk houden. Ieder mensch kan verzekerd
zyn, dat hy, zoo hy zich stelt in de omstandigheden van den afhangelyken, meer
verlangen zou, dan hy met de uiterste te werkstelling van zyn ernst nu van zich
verkry-
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gen kan, om te volbrengen; en indien de reden geen regel gezet heeft, en onze
driften ons poogen te misleiden, is het zeker de zaak van een verstandig mensch
aan den veiligsten kant te dwaalen.
Was het Menschlyk Geslacht zodanig gesteld, dat ieder byzonder persoon alle
de bekwaamheden bezat tot zyn behoud, en tot voortplanting van zyne soort. Was
de noodzaaklykheid van alle vereeniging van menschen met menschen asgesneden
volgens het eerste doelwit van den Grooten Schepper: dan schynt het duidelyk, dat
zo onafhangelyk en eenzaam een Weezen onvatbaar zyn zou, zo wel voor
Regtvaardigheid, als gemeenschaplyken ommegang. Waar de onderlinge
opmerkzaamheden en de verdraagzaamheid geen doelwit hebben, zullen zy nooit
het gedrag van een redelyk mensch regelen. De volle loop der driften zou niet
beteugeld worden, door de overdenkingen van de toekoomende gevolgen. Daar
ieder mensch, in dit geval, verondersteld wordt, alleen zichzelven te beminnen, en
alleen van zichzelven en zyne bedryven af te hangen, omtrent zyne veiligheid en
geluk, zou hy, by alle gelegenheden, met zyn uiterste poogingen de meerderheid
boven alle andere weezens zoeken, aan welke hy door geene andere banden
verbonden was, 't zy van natuur of 't zy van belang.
Doch de vereeniging der Sexen door de Natuur bepaaid, verondersteld zynde,
komt 'er onmiddelyk een Huisgezin voort, en daar men byzondere regels noodzaaklyk
vindt tot deszelfs bestaan, worden die terstond omhelsd. Zonder echter het overige
van het menschdom binnen derzelver voorschriften te bevatten. Ondersteld zynde
dat verscheiden Huisgezinnen zich te zaamen in eene Maatschappy begeeven,
geheel afgescheiden van anderen, dan zullen de wetten, die den vrede en orde
bewaaren, zich uitbreiden tot het uiterste dier Maatschappye; doch dan geheel
nutloos zynde, verliezen zy haare kragt, als men een voetstap verder gaat. Nog
eens verondersteld, dat eenige onderscheiden Maatschappyen eene soort van
vereeniging van onderlingen overeenkomst en geluksbevordering aangaan; dan
worden de grensscheidingen der Regtvaardigheid uitgebreider in evenredigheid
van de kragt der onderlinge verbintenissen. De geschiedenis, de ondervinding en
de Reden leeren ons genoegzaam deeze natuurlyke voortgangen van menschelyke
gevoelens, en de trapswyze verbintenissen der
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Regtvaardigheid, geëvenredigd aan de kennis die zy krygen aan de uitgebreide
nuttigheid dier deugd.
Het geluk en de voorspoed van het Menschdom, ontstaande uit de
gemeenschappelyke deugd van goedwilligheid en derzelver onderdeelen, mag men
vergelyken hy een wal door veele handen gebouwd; die grooter wordt door ieder
daar bygevoegden steen in evenredigheid met de vlyt en zorg van ieder werkman.
Het zelfde geluk ontstaande uit de gezellige deugd der Regtvaardigheid en haare
onderdeelen, mag men vergelyken by het bouwen van een gewelf, waar van ieder
byzondere steen op zich zelven na den grond zou vallen, en het geheele gebouw
niet door zichzelven ondersteund wordt, maar door den onderlingen bystand en
verbintenis van de aan elkander beantwoordende deelen.
Alle wetten der Natuure, die den eigendom regelen, zo wel als alle burgerlyke
wetten zyn algemeen; en betreffen alleen eenige weezenlyke omstandigheden van
ieder geval, zonder agt te slaan op de Characters, de Staaten en de Verbintenissen
der perzoonen, die zy betreffen, of op byzondere gevolgen uit die bepaalingen
voortvloeiende. Zy berooven, zonder schroom, een weldaadig man van zyne
bezittingen, zo hy die, door een misslag verkreegen heeft, zonder een regtmaatigen
eisch, om die te besteden aan eenen gierigaart, die oneindige schatten op een
gestapeld heeft! Het Algemeene welzyn vereischt, dat het eigendom bestuurd zou
worden door algemeene onverbreekbaare wetten niet te buigen naar byzondere
omstandigheden; en schoon zulke regels aangenoomen zyn als het best dienende
tot het einde van het algemeen welvaaren, is het onmogelyk altyd de byzondere
harde gevallen te voorkomen, of te maaken dat 'er gelukkige gevolgen uit ieder
byzonder geval voortvloeijen. Het is genoegzaam, zo het geheele ontwerp der
Regtvaardigheid dient om de Burgerlyke Maatschappye te ondersteunen; en zo de
balans van goed, wat de groote hoofdzaak betreft, die van kwaad overhaalt. Zelf
de algemeene wetten van het Heelal, schoon door de oneindige Wysheid ontworpen,
kunnen allen kwaad en elke wanstaltigheid niet buiten sluiten in ieder byzondere
werking.
Indien wy onze oogen van de wetten van eigendom, door de uitdeelende
Regtvaardigheid vastgesteld, slaan op de straffende Regtvaardigheid, die de
schenders van
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haare wetten, door bedrog of geweld, straft; het vertoon zal, over het geheel, niet
zo voldoende zyn. Eene oppervlakkige doorleezing van onze wetten zal ons zo
veelvuldige onevenredigheden tusschen misdaaden en straffen, zulke eigenzinnige
onderscheidingen van schuld, zulk eene verwardheid van toegeevenheid en
strengheid ontdekken, dat men naauwlyks gelooven kan dat zy voortspruiten uit de
staatkundige wysheid, opregt en bezadigd zich toeleggende op het algemeen
welvaaren.
De handelwyze is, wanneer eenige soort van roovery de overhand krygt, poogingen
aan te wenden om dezelve te weeren door lyfstraffelyke vonnissen. Dus wordt het
eene geslacht van booswigten afgesneeden, dan hunne opvolgers worden alleen
door vreeze tot nieuwe onderneemingen afgedreeven: de kunst der dievery neemt
toe met grooter verscheidenheid van bedrog, en wordt verfynd tot de hoogste trappen
van behendigheid, en de bedektste wyzen van bedriegery. De wet vernieuwt dan
de vervolging in het heetste der drift, en straft de overtreeders weder met den dood.
Door deeze handelwyze zyn de straffen vermenigdvuldigd, en de misdaaden, zeer
verschillend in trappen van boosheid, zyn even zeer onderworpen aan de strengste
straffen, die de mensch in zyne magt hadt eenen anderen aan te doen.
De Wetgeever is ongetwyffeld verbonden de boosaartigheid van eene belediging
te rekenen; niet alleen naar het nadeel of het leed 't geen byzondere bedryven
kunnen voortbrengen; maar naar de algemeene verwarring en onrust, ontstaande
uit de vrees voor mishandeling en onveiligheid van bezitting. Hy oeffent daarom het
regt 't geen de maatschappyen verondersteld worden over het leeven van de
zodanigen, die dezelve uitmaaken, te bezitten, niet alleen om een misdaad te straffen,
maar om de orde te handhaaven, en den vrede te bewaaren. Hy versterkt de Wetten,
die het meeste gevaar loopen van geschonden te zullen worden, met gestrengheid,
gelyk een bevelhebber eene bezetting verdubbelt aan de zyde, die door den vyand
gedreigd wordt.
De galg ontzet met de daad de zodanigen, die daar aan sterven, van de magt,
om het gemeen langer nadeel te doen; doch hun dood schynt niet meer toe te
brengen tot de hervorming van hunne medepligtigen dan eenige andere wyze van
afzond ring. Een dief brengt zelden langen tyd door met overdenkingen; doch hy
haast
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zich van roovery tot ongebondenheid, en van ongebondenheid tot roovery; en
wanneer het eene graf zyn medegenoot inzwelgt, heeft hy geene andere zorg, dan
om een ander te vinden.
Hoe wonderspreukig het moge schynen aan te dringen op het naauwkeurig
uitvoeren van Wetten, na dezelve met verregaande gestrengheid bekleed te hebben,
mag men 'er tot besluit byvoegen, dat wanneer zy blyken ongepast te zyn, dit eene
genoegzaame reden is om die te veranderen; maar dat zy, tot dat zodanig eene
verandering stand grype en zo lang zy Wetten blyven, naar behooren moeten
gehoorzaamd worden. Veelvuldige vergiffenissen verzwakken den eerbied aan de
Wetten in het algemeen verschuldigd, stellen het gezag der burgerlyke Overheid
aan versmaading bloot, maaken de voorwerpen van kwalyk besteedde genade
stouter, en brengen, by gevolg, de openbaare rust in grooter gevaar van stoorenisse.
A.

De voornaamste en zeldzaamste leevensgevallen van Mr. Chakles
Churchill.
Den Heeren Uitgeeveren der Alg. Vad. Letteroef.
Myn Heeren!
‘Schoon de Heer CHURCHILL hier te Lande maar enkel bekend is by weinigen-, die
smaak vinden in de staatsverschillen, welke Engeland voorheen ontrustten, te
leezen, als waar in hy zich bekend gemaakt heeft door zeer steekelagtige
Dichtstukken, zal egter eenig berigt diens zeldzaamen Mans, de aandagt van veelen,
zo ik denke, niet onwaardig weezen. De vreemde rollen die hy gespeeld, de
verschillende characters, die hy bekleed heeft, maaken hem zo byzonder, dat een
persoon, als hy, in een vercierd verhaal ingevoerd, ligt gezegd zou worden,
onnatuurlyk en gezogt te weezen. 't Is dus om de zeldzaamheid alleen, en daar het
niet vercierd is, dat ik UE dit Stukje mededeele, zo als ik het onlangs in the Universal
Magazine gevonden hebbe.’
Mr. CHARLES CHURCHILL stamde af van een oud, en aanzienlyk, geslacht. Zyn
Vader nam den predikdienst waar in St. Jan te Westminster; hy werd in een huis
naby de Abdy van Westminster gebooren, daar zyne Moeder nog woont. Zo dra hy
leezen kon, werd hy te Westminster ter Schoole besteld, waar hy in de Latynsche
taale zeer groote voortgangen maakte; den ouderdom bereikt hebbende om na de
Hoogeschool te gaan, bragt zyn Vader hem na Oxfort; dan gestoord en te onvrede,
wegens de ge-
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meene en kinderagtige vraagen hem voorgesteld, in het onderzoek om als Student
te worden aangenomen, maakte hy een scherp en vernuftig schimpschrift op zynen
Ondervraager, en dit was van die uitwerking dat hem de Hoogeschool ontzegt werd.
Hy vondt zich derhalven genoodzaakt weder na Londen te keeren, en op nieuw
in t School te Westminster te gaan, waar hy geduurige blyken gaf van zyne vordering,
tot groot genoegen van zynen Vader en naastbestaanden.
Zeventien Jaaren bereikt hebbende, werd hy sterk verliefd op een jong meisje,
dat noch uitneemend schoon noch by uitstek geestig was, maar voorzien met
hoedanigheden, die de lichaamsschoonheid en de gaven des vernufts verre
overtreffen: zy was teerhartig, zagt, en goedaartig, beminnelyk, altoos zichzelve
gelyk, en van ongeveinsde Godsvrugt.
Het jonge paar trouwde, na eene zeer korte vryaadie, en omtrent twee Jaaren
gelukkig met elkanderen geleefd te hebben, vroeg CHURCHILL's Vader, die zyn' Zoon
tot den Kerkdienst geschikt hadt, denzelven in ernst, wat beroep hy voorhadt te
aanvaarden? De jonge CHURCHILL gaf hier op een antwoord, dat met zyns Vaders
oogmerk overeenkwam, die deswegen zyn genoegen betuigde, en niet twyfelde, of
hy zou zyn' Zoon, schoon deeze op geene Hoogeschool geweest, en dus geenen
trap van waardigheid beklommen hadt, geordend krygen, wanneer hy de daar toe
gestelde jaaren bereikt hadt.
Dit gelukte ook, want drie en twintig jaaren oud zynde, werd hy door Dr. SHERLOCK,
geweezene Bisschop van Londen, naa een behoorlyk onderzoek, waar in hy
overvloedige blyken van zyne bekwaamheid gaf, geordend.
Wy hebben reeds aangemerkt, dat een Schimpschrift, tegen zyn' Ondervraager,
oorzaak was, dat hy op de Hoogeschoole te Oxfort niet werd toegelaaten: doch 't
blykt, uit een gezegde van den Bisschop, die hem ordende, dat men zyne
onbekwaamheid om aan 't onderzoek te voldoen hadt voorgewend, als de rede
waarom hem de Hoogeschool toen ontzegd werd: want Dr. SHERLOCK was zo wel
voldaan over de bekwaamheden van CHURCHILL, gebleeken in een streng onderzoek,
dat hy, 't zelve gedaan zynde, uitriep, welk een Ondervraager moet deeze gehad
hebben, toen hy niet waardig gekeurd werd om als Student de Hoogeschool te
betreeden!
Weinig tyds naa zyne ordening, kreeg hy eene standplaats in Wales, die hem 's
Jaarlyks 27 Ponden sterling opbragt; derwaards begaf hy zich met zyne Huisvrouwe.
Weidra verwierf hy de agting en toegenegenheid van de Leden zyner Kerke, en trok
zo veel volks als een Whitefield of Romaine. Hy was daarenboven aangenaam in
gezelschap, en een liefhebber van vermaak. De vrugtbaarheid der Landstreeke, en
de daar uit volgende goedkoopheid der leevensmiddelen, maakte dat zyn 27 Pond
daar zo veel waardig was, als 120 Pond omstreeks Londen; hier benevens ontving
hy zomtyds eene en andere vereering van de inwoonders
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zyns Kerspels, en hadt ook eenig geld medegebragt; maar dit was binnen korten
tyd voort, en zyne wedde, met de daar by komende vereeningen, niet genoegzaam
om zyne verteering goed te maaken. Hy was dieshalven bedagt om iets te vinden
ter vergoedinge van dit te kort schieten, en zyne keuze viel om een kroeg, waar in
hy Cyder (Appeldrank) verkogt, op te zetten, zo dat hy Predikant en Waard te gelyk
was. Men zegt dat hy deeze kroeg aan zyn eigen huis hield, en dezelve zomtyds
in eigen persoon waarnam. Domine, zeide men, geef my een kan van de echte goed. Geeft 'er nog een, ze is uitsteekend. - Hoe 't zy, de kleine neering ging naar
wensch, en ades in vrede en orde toe, en CHURCHILL bereikte zyn oogmerk; hy won
geld.
Hy was natuurlyk goedaartig en by uitstek milddaadig, doch zonder in 't betoonen
daar van regel of maat te houden, een gebrek vry algemeen in menschen van dat
beminnelyk character. 't Leedt des maar weinig tyds of hy besteedde meer aan zyne
liefdegiften en noodlooze verkwistingen, dan zyne we de en kroeg hem konden
opbrengen, ja hy stak zich zo diep in schulden, dat hy geen hoop kon hebben om
'er immer weder uit te komen.
Mr. CHURCHILL, buiten staat om zyne schulden te voldoen, werd, door zyne
schuldeischers, ter betaalinge gedrongen, met eene gestrengheid, die men niet zou
verwagten omtrent een man in zyne omstan ligheden. 't Is zeker, dat hy een gedeelte
van zyn goed en van 't hunne besteed hadt in werken van liefde, den hongerigen
te eeten, den dorstigen te drinken geevende, en de naakten van kleederen
verzorgende; en dat hy 't overige verteerd hadt in 't gezelschap der lieden van zyn
Kerspel, die hy beminde en van welken hy bemind werd; daarenboven wat konden
de schuldeischers verwagten, door een man, dien zy wisten dat volstrekt niet
betaalen kon, dus te plaagen: doch de baatzugt staat nergens voor. Mr. CHURCHILL
hadt geen vrienden meer, naardien hy 't meest schuldig was aan hun, die hem te
vooren de meeste toegenegenheid betoond hadden. Dus geprangd, stelde hy hun
voor, alle zyne goederen onder hun te verdeelen: maar zy wilden 'er hunne
toestemming niet toe geeven: zo dat 'er voor hem geen ander middel overschoot,
om uit de gevangenis te blyven, dan de vlugt te neemen, en de oogen zyner greetige
schuldeischeren te ontwyken.
Ingevolge hier van ging hy schielyk in stilte weg, na Londen keerende; daar hy
geen ander middel van bestaan hadt dan de goedheid van zynon Vader en verdere
vrienden, waar op hy zich verliet.
Zyn Vader deedt veele poogingen om hem eene andere plaats te verzorgen: maar
altoos zonder goeden uitslag: 't welk men toeschryft aan den jongen CHURCHILL
zelven, die niet kon nalaaten, hoe zeer hy begunstigers nodig hadt, schimpend en
steekelig te weezen, zonder die geenen te spaaren, die hem konden helpen. Deeze
schimpende ader, zo ze geen erger naam meet draagen,
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heeft zich vervolgens nog meer vertoond in openbaarder gevallen.
Eindelyk stierf zyn Vader, en Mr. CHURCHILL verkreeg de plaats, daar door
opengevallen. De inkomsten daar van bedroegen omtrent 100 Ponden sterling, en
om deeze, die hem wat gering voorkwamen, te vermeerderen, onderwees hy de
Jonge Juffrouwen, op 't School van Mejuffr. Dennis, om naar de regelen der
Engelsche spraakkunste en bevallig te schryven: dan zeventien maanden dit
uitgehouden hebbende, hadt hy geen lust meer om den Schoolmeester te speelen,
en liet dit opgenomen werk vaaren. In den Winter vermomde hy zich alle avonden,
en ging na den Schouwburg, naarstig lettende op de goede hoedanigheden en de
gebreken der Acteurs: dit gaf hem het onderwerp tot een Hekelschrift, de Rosciad
geheeten, 't welk in den jaare 1762 't licht zag.
Het inkomen dat den Vader genoegzaam geweest was, om, naar zynen staat,
welvoeglyk en geagt te leeven, was den Zoon te weinig, schoon vermeerderd door
het geld, 't welk hy van zyne lessen trok. Niettemin hield hy op met lessen te geeven,
zonder iets anders by de hand te neemen, en by stak zich in nieuwe schulden. Zyn
huis werd als afgeloopen door schuldeischers, en solliciteurs: daarenboven leefde
hy in geduurige onmin met zyne Huisvrouwe, 't welk hem het huis, schoon 't van de
gemelde plaagen bevryd geweest was, bang genoeg gemaakt zou hebben. - Wat
de oorzaak van deeze tweedragtigheid was, wordt niet gemeld; maar een brief, dien
wy vervolgens zullen mededeelen, door CHURCHILL zelve aan den Beschryver zyns
leevens gezouden, meldt genoegzaam dat hy des grooten last leedt, en deeze
vertoont ons tevens den eigen inborst des Schryvers middagklaar.
Mr. Lloyd, zyn vriend, betaalde zyne voornaamste schulden, of maakte een verdrag
met de schuldeischers: deeze Heer is daar naa overleden omtrent den tyd dat
CHURCHILL zyn dichtstuk, de Acteur geheeten, in 't licht gaf, 't welk weinig voor zyn
Rosciad uitkwam.
Dit laatstgemelde stuk viel zeer in den smaak, en verscheide uitgaven volgden
elkander, in korten tyd. Dit wel gelukken gaf hem moed, en deedt hem het besluit
neemen om als Schryver voor den dag te komen, en het Kerklyk gewaad af te
leggen. Deezen stap deedt hy, volgeas 't getuigenis van zynen Leevensbeschryver,
om zich met meer welvoegelykheid te kunnen vervoegen op plaatsen, waar hy als
Schryver noodzaaklyk moest weezen; doch waar hy als een Kerklyke zich niet wel
kon vertoonen. Indien dit zyn oogmerk was, is hy daar door agter geene zaaken
gekomen, dan die hy wel kon geweeten hebben, zonder een Leek te worden,
uitgezonderd mogelyk, eenige stukjes in zyn Vers, 't welk ten tytel voert, de Nacht;
doen 't geen, niet geschikt zynde om deezen of geenen aanhang te behaagen, noch
eenig staatkundig onderwerp behelzende, in 't algemeen laag geschat werd; zo wei-
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nig hebbe men de beroemdheid zyner Dichtstukken aan zynen uitsteekenden
Dichtgeest toe te schryven.
De Opsteller van Mr. CHURCHILL's Leevensgevallen is van oordeel, dat hy zeer
wel deedt met het Geestlyk gewaad af te leggen, en betuigt, niet te twyfelen, of elk
verstandig en onbevooroordeeld Leezer zal hier in met hem van één gevoelen
weezen, na den volgenden brief, door Mr. CHURCHILL zelve aan hem geschreeven,
geleezen te hebben.

Aan N.N.
Waarde....
‘Ik heb de twee stukken, van welken ik, laatstleden by u zynde, gesprooken heb,
volvoerd: ik heb my ontslaagen van twee dingen, die my zints lang verveelden: myn
Wyf, die my plaagde, en myn Mantel, die my zo zeer tegenstond.
Gy hebt my dikmaals hooren zeggen, dat ik geen kans stond om in 't Kerklyke
eenige aanmerklyke vordering te maaken, en dat ik een innerlyken tegenzin had
om een arm Geestlyke te weezen. Waarom zou ik dan langerongelukkig blyven
onder 't sober Geestlyk gewaad, daar myne bekwaamheden, en myne Zanggodin
inzonderheid, my 't geluk van gegalonneerde kleederen kan verschaffen.
Daarenboven, om welke reden zou ik den geveinsden speelen? en my houden
als te vrede met myn' laagen staat, terwyl myn eergierige geest na hooger haakt
en tragt? Waarom zou ik my als vergenoegd aanstellen met een bef en wollen
koussen te draagen, daar ik veel meer zin heb in een degen en witte zyden koussen?
Waarom zou ik als een naargeestig mensch, in een hoek verborgen, leeven, daar
de verheevenheid van myn' geest my geschikt maakt om met glans in de wereld te
verschynen? - Met één woord, ik heb my zelven beproefd, en wel aandagtig, en by
deeze proeve bevonden, dat het my veel beter zal voegen een Heer, dan een arm
Geestlyke te weezen. Ingevolge van deeze ontdekkinge, dat by my Conscientie
werk is, heb ik den ouden leelyken Mantel, met den zoethoutkleurigen pruik en
grooten hoed, een gewaad voor my zo lastig, afgeworpen. Ik heb geene knaaging
in myn geweeten over deeze daad; ik vind my beter gemoed. Ik ben in den staat
van een men, die, naa een zwaaren last langen tyd gedraagen te hebben, dien
nederzet. - Zo ver van myn Wyf en Mantel.
Morgen avond hoop ik u by het spel van Shakespeare te vinden; ik zal my
verheugen door u daar te ontmoeten. Vaarwel, en geloof dat ik ben en altoos zyn
zal,
Uw Vriend
C. CHURCHILL.’
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Mr. CHURCHILL, dus het Geestlyk gewaad afgelegd hebbende, vertoonde zich onder
de Vernusten der Stad; hy verkeerde geduurig in Herbergen, Koffyhuizen, en de
plaatsen van openbaare vermaaklyk heden; hy maakte kennis met allerlei slag van
menschen, tot de geringste en laagste soort toe; hy ging, gelyk men zegt, om de
charakters van de allerslegtste lieden te leeren kennen, in de stille of verhoolene
Aléhuizen, waar hy den drank, op welken hy verslingerd was, in de grootste
volkomenheid aantrof.
De geest van partyschap bezielde alle zyne Dichtstukken, dit maakte dat zy sterk
getrokken wierden, en hem een ruim inkomen verzorgden, ja binnen kort zo veel
rykdoms verschaften, dat hy in staat was zynen vriend Lloyd, op zyne beurt,
onderstand te doen, en deezen, wanneer hy in de gevangenis zat, voor een geruimen
tyd, 's weeks één Guinje te laaten toekomen.
Het eerste stuk van eenige byzondere merkwaardigheid, 't geen hy uitvoerde,
was het onteeren en schaaken eener jonge Juffrouwe. Men weet de regte
byzonderheden niet van dit geval, maar wel dat deswegen zeer slegt ten zynen
opzigte werd gesprooken, als hebbende zich openlyk schuldig gemaakt aan verleiding
en overspel.
Dan wat ook het zedelyk character van CHURCHILL mogt weezen, zyne
bekwaamheid, om Hekelschriften te schryven, maakte hem, gelyk 'er verhaald wordt,
van zo veel aanbelangs, dat hem de aanzienlykste aanbiedingen gedaan wierden,
indien hy zich aan de zyde van het Ministerie wilde vervoegen, en ten voordeele
daar van de pen opvatten, ja dat men hem eene wedde van 3000 Ponden werd
toegezegd, indien hy zich maar wilde stil houden.
Deeze aanbiedingen, zegt men, sloeg hy van de hand, en zo ze hein gedaan zyn,
deedt hy 't zeker: want hy volhardde tot zynen dood in dezelfde wyze van schryven.
Dewyl zyne stukjes zeer gewild waren, wierden zy tot eenen hoogen prys verkogt;
maar zyne verteering was naar zyn inkomen, op hoe lossen voet dit ook mogt staan.
Hy huurde een zeer schoon huis, 't geen hy op 't kostbaarste meubileerde; hy hield
koets en paarden, rydpaarden, houden; hy vischte, jaagde, ging op de vogelvangst,
met één woord, hy nam alle vermaaken die de tyd aanboodt.
Verder wordt 'er niets aanmerklyks van CHURCHILL verhaald dan zyn geschil met
Hogarth en Leach, tot aan zyne reis na Boulogne, om zynen Vriend Mr. Wilkes te
bezoeken: alwaar hy, na een verblyf van vyf dagen, door eene kwaadaardge koorts
aangetast werd, die een einde van zyn leeven maakte.

Ul. bestendige Leezer.
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Zedelyke bedenkingen.
De Menschenkunde is zeker eene der edelste en voortreffelykste wetenschappen:
dog men kan ver gevorderd wezen in de Menschenkunde, en nochtans zich zelven
niet kennen.
Ik heb meer dan eens gezien, dat men de allerernstigste zaken kan bespotten,
en de allertederste in een belaggelyk licht stellen. - Maar ik heb tevens opgemerkt,
dat dit niet vallen kan, dan in de laagste Geesten, om dat 'er weinig of geen verstand
toe noodig is, in luiden die het op geene andere wyze kunnen volhouden; en dat
het niet geschied, dan door dezulken, die van een bedorven smaak, en een slegt
gedrag zyn.
Men heeft geen zeer doordringend oordeel, noch een groot verstand noodig, om
te kunnen begrypen, dat men waarlyk iets meer meet doen, dan zich alleen te
bemoeijen met de dingen dezer wereld. Wy hebben slegts op het onbestendige agt
te geven. om van deze waarheid overtuigd te worden; nadien de allergelukkigste
omstandigheden in deze beneden gewesten in één ogenblik kunnen verkeeren, en
de dood een einde aan alles maakt.
Welk eene verwarring zou het baren, indien de begeerten en wenschen aller
stervelingen eens vervuld moesten worden! de geheele orde verkeerde in wanorde,
en de groote Formeerder zou de geheele Natuur het onderste boven moeten keeren.
Wanneer een verwaand, een trotsch mensch eens bezefte, hoe belaggelyk hy
zich door zyn gedrag maakt, hy zou van schaamte niet weten, hoe hy zich het veiligst
versteken zou: maar om dat hy het zelf niet ziet, word hy wel eens gramstorig op
een ander, die met dat eigenste gebrek besmet is. - Dan welk zou wel het beste
hulpmiddel wezen tegen de verwaandheid en trotschheid? Mogelyk geen beter, dan
den verwaanden, den Trotschaart, belaggelyk te maken.
Wanneer men zichzelven, en den Naasten regt beschouwt, zal men dra moeten
bekennen, dat wy voor de Maatschappy zeer geschikte Wezens zyn. Laat men dan
vry den blooten natuurstaat, en het leven der Wilden, verheffen, boven een
beschaafden levensstand; ik vertrouw dat niemant nochtans, hy moge 'er zo op
roemen, als hy wil, gaarne zynen staat in eene geregelde en beschaafde
Maatschappy verwisselen zou tegens dien der Wilden.
De lydzame bezit een onwaardeerbaren schat; dan hoe weinige menschen kunnen
'er zich op beroemen. De minste menschen zyn zelfs met hun dragelyk lot te vreden,
en worden op de geringste tegenheden onverduldig.
Uit de beschouwing van de Natuur, uit de orde en nette geregeldheid van al het
geschapene, kan men besluiten dat een oneindig Wezen van dat alles de Almagtige
Formeerder zy. En mogen wy 'er niet even regtmatig uit besluiten, dat wy aan dat
Wezen de grootste verpligting hebben. - Dan om dien Oneindigen regt te dienen,
moet de mensch nog eene verlichter Openbaring hebben.
C.V.D.G.
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Luchtsgesteldheid de Amsterdam, juni, 1780.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
De hairkloovers.
Een gezelschap van menschen had zig te Scheep begeeven, om naar zekere haven
te vaaren. Naauwlyks waren zy onder zeil gegaan, of eenigen, die voor spitsvindige
geesten wilden aangezien worden, begonnen onder elkanderen over deze en geene
zaaken, het schip, de zee, de winden, en de geheele reis aangaande, te redeneeren.
Onder anderen opperde één uit hun de vraag, of hun ingaan in het schip het middel
dan de oorzaak van hunne gehoopte aankomst in de bedoelde haven moest
genoemd worden. De meesten begreepen niets van deeze vraag; doch eenigen,
die zig de wyssten agtten, koozen party; de een was voor het middel, de ander voor
de oorzaak. Men twistte eerst nog al taamlyk bedaard, doch allengskens wierd het
geschil met meer en meer hevigheid gevoerd. Veelen, zonder te verstaan, wat
middel of oorzaak zeggen wilde, namen niet te min party, naar dat zy nevens dezen
of geenen zaten, of dat hun de aangezigten der twistenden beter of slegter
aanstonden. Het geschreeuw en gewoel wierd geweldig in het schip; men troepte
te zamen, en zonderde zig van elkanderen af. Men begon eindelyk te schelden en
te vloeken; men beschuldigde elkanderen over en weder van domheid, blindheid,
halsterrigheid en geest van tegenspraak. Eenigen, die in 't begin om deezen dwaazen
twist gelachen hadden, ziende dat het geschil zo hoog liep, zogten de gemoederen
tot bedaaren te brengen, en zeiden; ‘Vrienden; hoe kont gy zo dwaas zyn, van u
over woorden zo driftig te maaken? Uw geheele geschil is louter een woordenstryd.
Gy hebt van weerskanten gelyk. Ons ingaan in het schip is de oorzaak van onze
gehoopte aankomst; want waren wy niet in 't schip ingegaan, waren wy aan den
wal gebleven, wy zouden in de haven, waarheen wy vaa-
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ren, voorzeker niet aankomen. Ons ingaan in het schip is ook het middel tot onze
gehoopte aankomst; want zonder dat zouden wy nooit aan geene zyde der zee
komen. Praat liever van wat anders, dan zulke harrewarrige vraagen te opperen:
of ontbreekt u betere stof van gesprek, om den tyd te korten, wilt dan ten minsten
met bedaardheid zintwisten, en harrewarren, zonder uw bloed te verhitten. Wat doet
het 'er toe, of ons zyn in het schip het middel dan de oorzaak onzer aankomst zal
zyn; gy vaart 'er immers niet te min om mede, en zult niet te min behouden
aankomen.’ - Te vergeefs; de minsten hoorden naar deeze reden; sommigen
noemden ze dwaas; zelfs scheelde het weinig, of zy, die zo spraken, wierden door
beide de partyen te gelyk aangevallen. Zy hielden zig dan verder in een hoek stil,
terwyl de overigen voortgingen met kyven en raazen. 't Leed niet lang of die en
dezen der twistende partyen kreegen elkander by de ooren, sloegen zig de oogen
blaauw en de neuzen aan stukken; ja eenigen, dat meer is, geraakten buiten boord,
en verdronken, zo dat zy, voor zeker, niet behouden aankwamen, gelyk zy gedaan
zouden hebben, hadden zy zig buiten den twist gehouden: en anderen hunner, die
nog binnen boord bleeven en behouden overkwamen, moesten evenwel nog veele
dagen met gezwollene oogen en neuzen gaan. Alleen zy, die met de twist in stilte
gelachen hadden, kwamen, zonder letsel, gezond, en met bedaarde zinnen, over.
Indien ik nu myne Leezers ging afvraagen, wat zy van deeze vertelling en dit slag
van menschen denken, ben ik verzekerd, dat ze my eenstemmig zouden antwoorden,
dat deeze twistzieke lieden volstrekt voor dwaazen behooren gehouden te worden;
en het antwoord zou op goede gronden steunen. Maar dan valt de vraag, wat men
te oordeelen hebbe, van menschen, welken, in eene zaak van het allerhoogste
belang, juist het zelfde gedrag houden?
Men begrypt terstond, vertrouw ik, dat ik hier het oog hebbe op den staat van den
Christelyken Godsdienst, en de heerschende verdeeldheden onder de Christenen.
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Een Hemelsch Afgezant verschynt in de wereld, om het menschlyke geslagt te
redden, uit dien hooploozen staat, waar in het, door zyne verkeerdheid, zig zelven
geworpen had; en waaruit de poogingen der schranderste vernuften van dien tyd
het niet redden konden.
Die Afgezant, met de blykbaarste bewyzen zyner zending voorzien, doet den
menschen uit Gods naam beloften van vergiffenis voor hunne zonden, en van eenen
eeuwigduurenden gelukstaat, mits zy zig opregtlyk, en met aanwending van alle
hunne vermogens, wilden toeleggen om deugdzaam te leeven.
Die Afgezant, om zyne leer te doen verstaan, moest noodwendig zig van zodanige
spreek wyzen en redeneeringen bedienen, die van de menschen, tot de welken hy
in de eerste plaats gezonden was, het best konden verstaan worden.
Het geen hy geleerd heeft, is, door eenigen uit zyne leerlingen, verder verkondigd,
en te boek gesteld. De geschriften dezer lieden, ook bevat in spreekwyzen voor
hunnen tyd geschikt, zyn tot ons overgekomen en zyn nog in onze handen.
Wanneer wy deze geschriften inzien, vinden wy daar in zo klaar, dat niemant,
welken die geschriften voor echt houdt, daar aan twyffelen kan, dat die Afgezant
een zeer buitengemeen en verheven persoon is geweest, in de allernaauwste
betrekking tot de Godheid staande, met volle magt van God bekleed, om den mensch
vergiffenis zyner zonden en een eeuwig geluk te belooven; mits hy, deze leer
geloovende en aanneemende, met alle zyne kragten aan zyne zeedlyke verbetering
arbeide.
Deze leer is nooit in twyffel getrokken door iemant, welke geloof gaf aan de
geschiedenis van dezen Afgezant. Gelukkig zoude het geweest zyn, indien men,
met deze kundigheden vergenoegd, getragt had, in eenvoudigheid van geest, naar
die voorschriften te leeven.
In het begin geschiedde dit. Men nam de leer van 't Christendom aan, zonder
daar over te filosofeeren. Maar helaas! dit duurde niet lang. De menschlyke
nieuwsgierigheid werd welhaast genoopt tot het doen van veele vraagen. Men lag
zig toe op bovennatuurlyke onderzoekingen, omtrent eenige voorstellingen dier
Leere, en wilde dezelven, met eene wysgeerige naauw-
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keurigheid bepaalen. Men wilde weeten, welke de juiste zin was van deze en geene
plaatsen, die na verloop van tyd, door verandering van omstandigheden, en
verwisseling van denkwyze en spreektrant, al vroeg min of meer duister begonden
te worden, en het nu nog meer zyn. Men wilde eene menigte dingen, die de heilige
Schryvers mooglyk nooit bedoeld hebben te bepaalen, uit hunne gezegden beslissen:
in één woord, men deed veele vraagen, welken misschien boven 't menschlyke
verstand gaan, en van geen of weinig nut in de beoeffening zyn.
Op zig zelve was deze nieuwsgierigheid niet meer te laaken, dan alle verregaande
wysgeerige weetlust; en hadden de menschen zig vergenoegd met eene bescheidene
naspooring, zonder het wezenlyke, naamlyk de betragting, uit het oog te verliezen,
zy waren volstrekt niet te berispen geweest.
Maar de menschlyke Eigenliefde openbaarde zig welhaast op eene verkeerde
wyze. De een meende deeze, de ander geene begrippen in de Heilige Schriften te
vinden. Dit verdeelde de gemoederen; men begon elkanders gevoelens te bestryden;
de geesten wierden warm; men wierd moeilyk en af keerig van elkanderen. Men
zag om, naar aanhangers; formeerde partyen; en de partyen geformeerd zynde,
was de vrede uit de Kerk gebannen.
Toen het zo verre gekomen was, vond men, al etlyke Eeuwen geleeden, goed,
of uit een loflyk inzigt, ten einde den vrede der Kerke te herstellen, of met een
godloos oogmerk, om zyne tegenstanders, daar men wist dat men de sterkste was,
te onderdrukken, kerklyke vergaderingen by een te roepen; om de in geschil staande
vraagen te onderzoeken, en te beslissen, wat vervolgens in de Kerk zoude geleerd
worden.
De uitslag deezer kerklyke vergaderingen was juist zo, als 'er natuurlyk moest
verwagt worden; naamlyk, de sterkste party verklaarde haare gevoelens voor
waaragtig, en stelde vast, dat die voor altyd in de Kerk, als grondwaarheden, zouden
geleerd worden.
Een ieder, welke deze gevoelens niet wilde aanneemen, wierd uit de Kerk gezet:
en, even als of die lieden door hunne wezenlyke of vermeende dwaaling de
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grootste guiten geworden waren, niet zelden te vuur en te zwaard vervolgd.
Dit is de oorsprong van die verdeeldheden, welken men in de Christelyke Kerk
vindt; mitsgaders van alle die geloofsbelydenissen en formulieren van eenigheid,
welken de onderscheidene gezinten doen onderkennen, en voor altyd van elkanderen
verwyderd houden. Hier uit zyn ontstaan die rampzalige vervolgingen, welken de
Christlyke Kerk zo menigmaal met het bloed haarer edelste belyderen heeft besmet.
De vraag, of die belydenissen, of deze formulieren van eenigheid, in de
tegenwoordige gesteldheid van het Christendom, goed dan kwaad zyn, willen wy
thans daar laaten. Goed of kwaad, zy zyn 'er; en al waren zy nog zo verdervelyk,
zy zyn zo wel gevestigd, en zelfs in de borgerlyke gesteldheid der meeste Christen
Landen, zo sterk ingevlogten, dat het zeer bezwaarlyk zyn zoude, ze weg te neemen.
Een wys Man doet best, met zig, uit alle deze verschillende Gezinten, aan die te
houden, welke, of volkomen, of het naaste by van allen, met de overtuiging van zyn
geweeten overeenkomt; en verder aan een ieder die vryheid te laaten, welke hy
voor zigzelven begeert. Maar het grootste kwaad ligt hier in, (en niemant zal dit
ontkennen,) dat men veeltyds dezulken, die van andere gevoelens zyn, om dezelven
min of meer haat, ja, als men 't doen kan, onderdrukt en vervolgt.
En als dit geschiedt, handelt men dan wel anders dan die menschen, in de boven
opgegeevene geschiedenis deeden, welken zo hevig twistten, dat zy elkanderen
sloegen en over boord wierpen? Menschen, die zo hevig twisten over Godsdienstige
onderwerpen en stukken, welken men goedvindt, met of zonder grond, tot het
Christendom te brengen, dat zy daarom de broederlyke liefde verzaaken, die
ontrusten hunne eigene gemoederen en die van anderen; zy trekken hunne geesten
af van het weezenlyke in den Godsdienst, de aanbidding van God en de liefde des
naasten: en op deze wyze verliezen zy noodwendig al de vrugt van 't Christendom,
de zaligheid hunner zielen; welke, volgens Christus Leer, zonder de broederlyke
liefde, en liefde omtrent allen, niet kan verworven worden.
Dit is de vrugt der heethoofdigheid in het twisten
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over den Godsdienst; eene heethoofdigheid, welke dikwyls zo verre gaat, dat men
niet alleen verdoemt en vervloekt, maar zelfs, wanneer men de magt in handen
heeft, onderdrukt, gevangen zet, verbant, ja hangt, en ten vuure zendt.
Het vervolgen om den Godsdienst is in alle opzigten eene verschriklyke zaak; en
daarom nog te meer, omdat de onderdrukking byna niet valt, dan op de beste en
eerlykste lieden. Een Man, die om zynen Godsdienst vervolgd wordt, kan in dwaaling
zyn; hy kan een dweeper weezen; maar met dat alles moet hy een eerlyk en
godsdienstig Man zyn. Indien ik geene waare liefde voor mynen Godsdienst heb;
indien ik my niet volstrekt verpligt agt, voor mynen Godsdienst openlyk uit te komen;
en indien by my het besef van mynen pligt niet boven alles weegt; dat is, in andere
woorden, indien ik geen naauwgezet deugdzaam en Godsdienstig Man ben, zal ik
my om mynen Godsdienst niet laaten vervolgen. Veel liever, dan myne ampten,
myne goederen, myne vryheid, myn vaderland, myn leeven, aan myne belydenis
op te offeren, zal ik, wanneer ik 'er, door het besef van mynen pligt niet volstrekt toe
bepaald worde, veeleer myne belydenis opgeeven; my naar de eisschen der
vervolgeren schikken; en, den huichelaar speelende, den meeningen der magtigste
party toejuichen. Zeker, om alles voor den Godsdienst veil te hebben, moet men
den Godsdienst boven alles stellen: en hoe verkeerd ook die van zulk eene Man,
welke alles aan denzelven opoffert, moge wezen, in zyn hart huisvest toch de grond
van het weezenlyke van den Godsdienst; naamlyk, het vaste voorneemen van alles
te doen om Gods wil.
Het was een fraai zeggen van den beroemden POPE, 't welk wy in eenen zyner
(*)
brieven vinden . Zo arm als ik ben, zegt hy, die, gelyk bekend is, (en hier in ligt de
fraaiheid van 't gezegde,) van de Roomsche Kerk was; zo arm als ik ben, zoude ik
met vermaak eenen Franschen vlugteling, die een man van gewissen is, bystand
verleenen. Zeker, een Bramin, die, ter eere van Vistnou, of een Turk, die, om den
naam van Moha-

(*)

Letters to Edw. Blount, in POPES Works, Vol. V. p. 311.
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med, vervolging leed, zouden te beklaagen zyn, dat zy voor eene zo kwaade zaak
moesten lyden; maar zy zouden waardig weezen, als deugdzaame en Godsdienstige
Mannen geëerbiedigd te worden.

Verhaal van een gebrooken borstbeen. Door George Borthwirk,
Heelmeester van het Veertiende Regiment Dragonders.
(Medical and Philosophical Commentaries, Vol. V. Part. II. p. 185.)
Een Man, behoorende tot het Veertiende Regiment, kwetste zyn borst tegens een
Kreb, terwyl hy bezig was een kwaad Paard in de Stal te dresseeren. - Wanneer ik
hem, 10 minuten naa dat het toeval gebeurd was, bezogte, klaagde hy over
geweldige pyn in de Borst, die zig tot in de beide zyden uitstrekte, en hem de
ademhaaling moeijelyk maakte.
Ik onderzogte het Borstbeen, en vond dat het zelve, onmiddelyk boven de
vereeniging van de Kraakbeenderen van de vierde Rib, dwars door gebrooken was.
Men ontdekte duidelyk, by de in- en uitademing, een knarssend geluid, en men
konde, op het aanraaken, de Breuk nog duidelyker ontwaar worden; daar was echter
geen de minste uitpuiling van een of ander fragment.
Ik liet, naa dat ik de bovengenoemde omstandigheden aldus gevonden had, den
Lyder twaalf Onzen bloed aftappen, en bragte hem zorgvuldig na bed. Vervolgens
leide ik een flenelle Compres, die de grootte van het Borstbeen had, op de borst,
en wond, voor 't overige, de geheele Thorax in een breed flenellen lap, die echter
maar eens over elkander geslaagen was, ten einde, in geval van noodzaakelyk, de
Bandagie gemakkelyker los te kunnen maaken. Deeze Bandagie was niet zo vast
aangelegd dat ze de ademhaaling konde beletten; maar diende alleen om de deelen
eenig steunsel te geeven, en aan dit oogmerk voldeed het volmaakt, vermits men
zedert het knarssende geluid niet meer konde hooren.
Den eersten nagt sliep de Lyder niet wel, en toen ik hem des morgens bezogte,
klaagde hy over een hoest,
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die, schoon op zig zelven niet sterk was, echter zeer veel pyn in het geheele
Borstbeen veroorzaakte. Na eene tweede aderlaating, en een zagt zweetmiddel,
verdween deeze hoest wederom. Van den derden dag na het toeval, tot den
negenden, bleef de Lyder wel; na dien tyd beviel hem eene slaapziekte, die, zonder
de minste blyk van gevoeligheid, 15 uuren duurde: ik liet hem Zuurdeeg aan de
voeten leggen, en, na verloop van den zo evengenoemden tyd, had de Lyder
wederom volkomen het gebruik zyner zintuigen.
De Lyder klaagde alleen nog over eene ongevoeligheid in de regter zyde, welke
zo groot was, dat men met een naald door de huid konde steeken, zonder dat hy
het gevoelde. Van deezen tyd af wierd hy dagelyks beter, zo dat hy in den tyd van
zeven weeken weder volkomen wel was. De ongevoeligheid in de regter zyde duurde
nog twee maanden eer dat ze geheel over was. Geduurende den geheelen tyd van
dit toeval, was de pyn van de Fractur, en de belemmerde ademhaaling, veel minder
dan men zoude verwagt hebben.

Natuurlyke historie van de ortolaan.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
't Is zeer waarschynlyk dat onze Ortolaan geen andere Vogel is dan de Miliaria of
Gerstvogel van VARRO, dus geheeten om dat men denzelven met Gerst vet mestte;
en 't heeft niet minder gronds dat men de Cenchramos van ARISTOTELES en PLINIUS
voor denzelfden Vogel te houden hebbe: want die naam is blykbaar gevormd van
het woord χ νχϱὶς 't welk Gerst betekent; en 't geen veel kragts byzet aan deeze
waarschynlykheden, uit de woordnfleiding opgemerkt, is, dat onze Ortolaan, alle
eigenschappen bezit, welke ARISTOTELES aan zynen Cenchramos, en VARRO aan
zyne Miliaria, toekent.
Voor eerst is de Cenchramos een Trekvogel, die, volgens ARISTOTELES en PLINIUS,
de Kwartels en andere Trekvogels vergezelt. - Ten tweeden laat de Conchramos
zyn geluid by nagt hooren: 't welk de twee ge-
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melde Natuurkundigen heeft doen zeggen, dat hy, zonder ophouden, zyne
reisgenooten den tocht herinnert, en dag en nagt aanport om den weg te vervorderen.
- Ten derden maakte men, ten tyde van VARRO, de Miliarias vet, even als de Kwartels
en Lysters, en verkogt ze gemest aan de HORTENSIUSSEN en LUCULLUSSEN. - Dit
alles komt met onze Ortolaan overeen. Deeze is een Trekvogel, een menigte
Vogelbeschryvers en Vogelvangers zyn des getuigen; - deeze zingt by nagt, volgens
het berigt van KRAMER, FRISCH - en eindelyk levert hy, vetgemaakt, een zeer lekker
beetje uit.
In de daad, de Ortolaanen zyn niet altoos vet, wanneer men ze vangt, doch 'er is
eene wyze om ze vet te mesten, welke zeer vast gaat. Men zet ze in een zeer donker
vertrek, dat is, een vertrek waar in het daglicht niet kan schynen: hier houdt men
steeds lantaars brandende, ten einde de Ortolaanen dag en nagt niet kunnen
onderscheiden: in dit vertrek laat men ze loopen, zorgdraagende om ze genoegzaam
van haver en gerst te voorzien: op deeze wyze leevende, worden ze buitengemeen
vet, en zouden aan overmaat daar van sterven, indien men dit niet voorkwam met
ze tydig to dooden. Heeft men dit tydstip juist getroffen, dan leveren de Ortolaanen,
een keurig lekker vet brokje uit: waar van men, ter oorzaake van de vetheid, zeer
weinig kan eeten. De altoos wyze Natuur schynt altoos wansmaak by 't
buitenspoorige gevoegd te hebben, om ons voor onmaatigheid te hoeden.
Men kan niet lochenen, dat de lekkerheid van het vleesch, of liever van het vet,
deezer Vogelen, meer aan derzelver beroemdheid heeft toegebragt, dan de fraayheid
van hun Zang. Ondertusschen zingen zy, in eene vlugt opgeslooten, in het voorjaar,
omtrent even als de Geelgorssen; en doen het ook, gelyk ik hier boven aanmerkte,
des nagts, wanneer de Geelgorssen zich niet laaten hooren. In Landen, waar deeze
Vogels veelvuldig en by gevolge wel bekend zyn, als in Lombardye, worden niet
alleen voor de tafel gemest; maar ook om den zang gehouden. De Heer SALERNE
vindt eene streelende zagtheid in de stem deezer Vogels. Deeze laatstgemelde
verordening is voor hun de gelukkigste, maake dat zy beter behandeld worden, en
te langer leeven: want men heeft 'er belang by, om, door ze al te vet
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te mesten, niet van den zang te berooven. Wanneer zy een geruimen tyd by andere
Vogels zyn, neemen zy wel iets van derzelver zang over, boven al, zo zy 'er jong
by geplaatst worden: doch ik weet niet dat men ze ooit geleerd heeft woorden te
spreeken of airtjes te zingen.
Deeze Vogels vertoonen zich doorgaans met de Zwaluwen, of een weinig naa
dezelve, in Frankryk, en vergezellen de Kwartels, of gaan ze een weinig voor. Zy
komen uit Neder-Provence en tot in Bourgogne, bovenal in de warmste streeken,
waar Wynstokken zyn; egter raaken zy de Druiven niet aan; maar eeten de Insecten,
die op de takken en bladeren kruipen. By hunne aankomst zyn ze vry mager: dewyl
het in den paartyd is: ondertusschen kan men ze, ondanks dit nadeelig tydperk, vet
maaken, met ze eerst haver, vervolgens hennipzaad, en eindelyk gerst, te geeven.
Zy vervaardigen de nesten in de wyngaardranken, en maaken ze slordig, omtrent
even als de Leeuwriken; het Wyfje legt vier of vyf grauwe eitjes en broeden meesten
tyds tweemaal 's jaars. In andere Landen, als in Lotharingen, maaken zy het nest
op den grond, en kiezen daar toe boven al de Koornlanden.
Het jonge Gezin begint de eerste dagen in Augustus uit de Zuidlyke Landschappen
op te trekken, de Ouden gaan niet weg voor in September, en zelfs op 't einde dier
Maand. Zy houden zich op omtrent Saint Chaumont, en vallen in de Haverlanden,
op welk Veldgewas zy zeer gesteld zyn; daar onthouden zy zich tot dat de eerste
koude komt, worden 'er vet, en zo log, dat men ze met stokken kan dooden: zo ras
de koude zich laat voelen, zetten zy hun weg voort na Provence: als dan zyn ze
goed om te eeten, inzonderheid de Jongen; doch het valt bezwaarlyker deeze over
te houden, dan die men by de aankomst vangt. In Béarn heeft men desgelyks twee
overtochten der Ortolaanen, en by gevolge twee tyden dat men 'er jagt op maakt,
de een in de maand Mey, de ander in October.
Eenige agten deeze Vogels uit Italie herkomstig, van waar zy zich over Duitschland
en andere Landen zouden verspreid hebben: dit is niet onwaarschynlyk, schoon ze
thans in Duitschland nestelen, waar men ze met de Geelgorssen en Vinken vangt:
maar Italie is een veel vroeg-
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tydiger bebouwd Land: daarenboven is het niet zeldzaam te zien, dat deeze Vogelen,
wanneer zy, op hunnen weg, eene Landstreek ontmoeten, welke hun aanstaat, zich
daar vestigen, en 't zelve voor hun Vaderland neemen, dat wil zeggen, daar
voortteelen. Volgens den Heer LOTTINGER, is 't niet veele jaaren geleden, dat zy zich
nedergeslaagen hebben in een kleine streek van Lotharingen, tusschen Dieuse en
Mulée, waar zy broeden, hunne Jongen kweeken, en tot het Najaar blyven, wanneer
zy vertrekken om in den voortyd weder te verschynen.
Haare reistochten bepaalen zich niet tot Duitschland. LINNAEUS zegt dat zy in
Zweeden voorkomen, en hy bepaalt de maand Maart tot den tyd huns vertreks.
Doch men hebben zich geenzins te verbeelden, dat zy zich algemeen verspreiden
in alle landen tusschen Italie en Zweeden. Zy komen bestendig in de Zuidlyke
Landschappen van Frankryk, zomtyds neemen zy den weg door Picardye: maar
men ziet ze bykans nimmer in het zuidelykst deel van Bourgogne, en Brie in
Zwitzerland, enz. Zy worden met netten en den lymstang gevangen.
Het Mannetje heeft een geelen hals met een aschgrauwen rand: rondsom de
oogen 't zelfde geel; de borst, de buik, en de zyden rood met eenige vlekken, van
waar zy in 't Italiaansch den naam Tordino draagen: de onderdekveeren van den
Staart hebben dezelfde kleur; doch helderder; de kop en de hals zyn olyfkleurig,
het bovenlyf is kastanje bruin met zwart doormengd; de stuit en de bovendekveeren
van den staart zyn eenpaarig kastanje bruin; de vleugelpennen zwart, de slagpennen
van buiten grauw, de middelste rood; de bovendekveeren bruin en rood door een
gemengd: de benedenste zwavelgeel; de staartpennen zwart, met rood geboord,
en de twee buitenste met wit, en eindelyk den bek en pooten geelagtig.
Het Wyfje is aschgrauwer op den kop en aan den hals, en heeft de geele vlek
niet onder de oogen: over 't algemeen is de Pluimadie van de Ortolaanen aan zeer
veele verscheidenheden onderworpen. Zy zyn een weinig kleinder dan de
Huis-mosch.
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Bedenkingen over den natuurlyken staat van den mensch.
(Overgenomen uit de Lettres Physiques & Morales, par J.A. DE LUC.)
D Mensch zoekt, gelyk alle andere gevoelige weezens, boven al, zyn Geluk: dit is
de algemeenste en de schoonste der wetten, welke ons de beoefening der Natuure
aanbiedt. De Mensch stelt een weezenlyk deel zyns Geluks in zyne Natuurgenooten
te verpligten: dit is de eerste en verwonderenswaardigste van de Natuurlyke Wetten,
en die het meest toebrengt om de Maatschappy te vormen.
Maar, wanneer de Maatschappy gevormd is, hangt 's Menschen geluk van een
veel grooter aantal voorwerpen af; hy vermengt zich, hy bestaat meer in
onderscheidingen, in verwisselende en uitsluitende genietingen: hy kan niet dan
bezwaarlyk verdeeld worden, en 't is onmogelyk dat hy aan alle Menschen gemeen
zy. Van hier de hoogmoed, de trotsheid, de jalouzy by hun die genieten: van hier
de nyd, de haat, de ongeoorlofde poogingen by hun, die vrugtloos wenschen, en
noodwendig het meerendeel uitmaaken.
Om tot een tegenwigt van deeze onvermydbaare verlokzelen der wyduitgestrekte
Maatschappy te dienen, zyn de stellige Wetten van GOD geschikt.
Hoe eenvoudiger, derhalven, de Mensch is, en ontslaagen van alle die
verbintenissen, dat wil zeggen, hoe meer zyn Geluk verknogt blyft aan de eerste
behoeften der Natuure, des te meer gevoelt hy dat anderen te verpligten, het voldoen
aan deeze eerste Wet, daar toe noodig is. De Mensch, die zyne vermogens in een
werkzaam leeven wil beoefenen, en geene andere belooning verlangt dan
huisvesting, kleeding en voedzel, en deeze behoeften gemaklyk verkrygt, bemint
altoos zyns gelyken, en schept altoos vermaak in hun te verpligten: dit alles komt
overeen met de eerste neiging zyner Natuure.
Deeze Mensch is ook uit eigen aart en ongedwongen Godsdienstig. Het is zyn
roem, en geenzins zyn schande,
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dat hy zich ter plaatze der Godsdienstoefening begeeft. De belooning aan den
Goeden beloofd om de Menschen in hunne natuurlyke Goedheid staande te houden,
is een goed 't welk hy bestendig voor oogen heeft, want hy verwagt het met een
vast vertrouwen.
Wy moeten deezen Mensch niet verwarren met den Dorpeling, die menigmaal
de Steden bezoekt: wy moeten den Koopman in leevensmiddelen, niet langer den
Eenvoudigen Mensch noemen, en veele zwaarigheden zullen verdwynen.
Desgelyks moeten wy ons niet verbeelden, dat de voor het oog allereenvoudigste
leevensstanden, als by voorbeeld, die der Wilden in de bosschen, ontheeven zyn
van de verbintenissen der Maatschappye. Onder de driften die de natuurlyke neiging
der Menschen tot Medelyden en Weldaadigheid het meest bedekken, moeten wy
de Wraakzugt en het Punt van Eer stellen: deeze doen zich het eerst op by
menschen, die, in den schoot der ledigheid liggende, zich tot eene Maatschappy
vereenigen, en eene zekere fierheid, den Mensch natuurlyk eigen, regtvaardigt
dezelve gereedlyk in hun oog. Indien nu ongelukkig deeze twee Driften zich
vereenigen, indien, door een ongelukkig vooroordeel, de wraak roemryk, of alleen
het schenken van vergiffenis schandelyk worde, is 'er niets meer noodig om
Tweegevegten onder beschaafde Volken voort te brengen, en één stap meer dan
heeft men den Menscheneeter in de bosschen; genoeg wanneer hy geproefd heeft
dat Menschen-vleesch lekker smaakt. De Hemel verhoede het dat de voorstander
van het Tweegevegt het zo bevinde!
Indien wy, ondertusschen, deeze zelfde Menschen, van nader by beschouwen,
zullen wy, hoe wreed hunne driften, door derzelver uitwerkzelen, zich aan ons oog
opdoen, zien dat zy de slegtste en verderflykste gevoelens der Menschlykheid niet
zyn. Gelyk een bol glas, tegen de zonne gehouden, dezelve in één punt zamentrekt,
ten nadeele der nabygelegene, die in de schaduw komen, even zo trekken zekere
vooroordeelen de algemeene Menschenliefde zamen, bepaalen die tot een zeker
aantal Menschen, de rest zomtyds als vyanden vertoonende. De haat van Volk
tegen Volk, en van Party tegen Party, zyn bykans altoos de schaduw, veroorzaakt
door de sterkste genegenheden. Hoe zeer
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beminden Grieken en Romeinen elk zyn eigen Volk, ter zelfden tyde als zy alle
andere Volken haat toedraagen! Dit gedrag bewyst, derhalven, niets tegen de neiging
der Menschen om huns gelyken te beminnen.
Ik breng deeze bedenkingen alleen in 't midden voor de zodanigen, die in den
Mensch het tegenovergestelde van de Natuurlyke Goedheid meenen te zien: maar
ten opzigte van hun, die den Mensch aanmerken als onverschillig uit zyn aart, en
als een Weezen, 't welk zyne aandoeningen en denkbeelden alleen ontvangt van
de zamenvoeging der indrukken, die de uitwendige voorwerpen op hem maaken,
moet ik nader verklaaren wat ik hier door Goedheid verstaa.
Het schynt my toe dat men verre af is van zedelyke verschynzels te verklaaren,
wanneer men in den Mensch niet ziet een Aandoenlyk weezen, vatbaar voor vermaak
en smerte: wy vinden meer dan dat in zyne Natuur. Voor eerst bevindt hy, gelyk alle
andere gevoelige weezens, Vermaak, in 't geen met zyne natuur overeenkomt, en
Smert in 't geen daar mede stryd: de Mensch alleen, in staat om te oordeelen, tot
een punt 't welk wy niet kunnen bepaalen, kan zich bedriegen omtrent het geen hem
voege en zich in overmaat te buiten gaan: doch dit stoot de algemeene stelling niet
omverre. En deeze overeenkomst van Vermaak, met het geen onze Natuur voegt,
en van Smert, met het geen daar tegen strydt, toont duidelyk het oogmerk der
Natuur, met gevoelige Weezens.
Eene andere hoedanigheid, in den Mensch duidelyk zigtbaar, is, dat onder de
voorwerpen, die tot zyn vermaak strekken, zyn Natuur genooten een der voornaamste
uitmaaken. Ik wil hier mede zeggen dat dit vermaak geene volgende wyziging, maar
dat de Mensch dusdanig geschaapen is, gelyk de meeste andere gevoelige
Weezens. Wilde ik hier uitweiden, ik zou, met duizenden van voorbeelden, kunnen
bevestigen, dat deeze natuurlyke gesteltenis van gevoelige weezens, in 't algemeen,
in den beginne onafhanglyk is, van de voordeelen welke zy kunnen aantreffen, door
met hunne soortgenooten te leeven; dat dit een weezenlyk Ingestortte Trek is.
Ik onderzoek hier niet hoe verre deeze Trek bepaald is by de Beesten: maar ik
ontdek duidelyk, dat by den Mensch, het Gezelschap zyns gelyken, 't welk hy ver-
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langt, hem geen Vermaak geeven, dan wanneer zy gelukkig zyn, en zelfs een last
worde wanneer zy zich in ongeluk bevinden. Ik spreek hier bepaald alleen van de
eerste neiging, daar van uitmonsterende alle volgende verbintenissen in de
Zamenleeving veroorzaakt, boven al door nyd, jalousy en toorn, en eenige zeldzaam
voorkomende gevallen van Menschen, die met eene tegenovergestelde neiging
schynen ter wereld gekomen.
Deeze algemeene en oorspronglyke neiging der Menschen is, het welke ik
Natuurlyke Goedheid noem. Door deeze zoekt de Mensch, zyne andere
hoedanigheden te werkstellende, zyne Natuurgenooten gelukkig te maaken, ten
einde hun byweezen en hun ommegang hen genoegen verschaffe; hy tragt hun
leed en druk te verzagten, om zich van een smertlyke aandoening te ontheffen. Dit
heeft de Mensch van de Natuur ontvangen, in dien zin heeft GOD den Mensch goed
geschaapen.

Middelen om nieuwgebouwde huizen, zonder gevaar, bewoonbaar
te maaken.
(Getrokken uit eene Verhandeling van den Graaf DE MILLY.)
De uit waasseming der muuren, het schilderwerk, en de vernissen veroorzaaken
dagelyks ontelbaare ongelukken, vooral in groote steden, alwaar men altyd haast
maakt met de nieuwgebouwde huizen te bewoonen; en egter heeft men tot nog toe
geene voldoenende theorie over den aart dier uitvloeizelen gegeeven, noch over
de middelen om derzelver doodlyken invloed voor te komen.
Tot het bouwen van muuren bezigt men of de kalk of pleister; het is aan die twee
zelfstandigheden dat kundige lieden de ziekten toeschryven, welke die geene
ondergaan, die een nieuw huis te vroeg bewoonen.
De pleister en de kalk belaaden zig, geduurende hunne kalkwording, met eene
groote hoeveelheid phlogiston, dat zonder ophouden wil vervliegen. Dat phlogiston,
volgens het gevoelen van den Schryver, meer overeenkomst hebbende met de
zuuren, dan met de twee aardagtige stoffen, waarmede het vereenigd is, verlaat
dezel-
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ve ligt, om zig met het zuur der lugt te verbinden. Van deeze vereeniging komt een
zeer vlugtige zwavel voort; zwavel die zig op zyn beurt met de loogzoutige aarde
van de kalk en pleister vereenigt, en eene vermenging maakt, in de Scheikunde
bekend, onder den naam van hepar sulphuris. De tegenwoordigheid van dezelve
is merkbaar, wanneer men de kalk in eene beslooten plaats bluscht.
‘1. Men riekt welhaast een reuk van verrotte eieren, welke die is van de ontbonden
hepar sulphuris. 2. Wanneer men een zilver tafelbord aan den waassem blootstelt,
die geduurende de smelting van de kalk opryst, zal het daarin gephlogistiseerd en
zwart worden. 3. Het zelfde verschynzel zal plaats hebben, wanneer men het eenige
weeken tegens een nieuwgebouwden muur hangt.’
Volgens de waarneeming van alle Scheikundigen, ontbindt de hepar sulphuris
niet alleen het grootste gedeclte der metaalen, maar ook de dierlyke en groeiende
Zelfstandigheden: hy doorknaagt, en verdelgt voornamelyk de dierlyke stoffen; en
men kan des gemakkelyk begrypen, welk ysselyk kwaad hy in onze ingewanden
kan veroorzaaken, en wezenlyk veroorzaakt, wanneer wy denzelven inademen.
Men moet dan een middel uitvinden, om deeze Zelfstandigheid te scheiden, en
vooral om 'er de vernietiging van te verhaasten. De Schryver zegt, dat de waassem
van azyn en de hitte van een kagchel, door langheid van tyd, dit oogmerk zouden
kunnen vervullen; maar de volgende manier beschouwt hy als veel vaardiger en
kragtdaadiger.
‘Wanneer men een huis of kamer wil bewoonen, waarvan de muuren nieuwlings
gebouwd zyn, moet men beginnen met de vensters, deuren en Schoorsteenen te
sluiten; vervolgens zal men in het midden der kamers kagchels plaatsen, welker
pypen men in de schoorsteenen of door de vensters zal leiden, om den rook uit te
doen vliegen. Men zal die kagchels nagt en dag stooken, zo sterk als mogelyk is.
Men zal te gelyker tyd verscheiden potten neemen, van porcelein, aardewerk of
verniste aarde, welker openingen wyd zyn, gelyk de melkpotten, waarin men de
melk zet om 'er den room af te scheppen. Men zal die potten
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langs de muuren plaatsen, op omtrent twee of drie voeten afstands van malkanderen;
men zal in elken omtrent vyf of zes oncen ruwen Salpeter doen, van het eerste
kookzel; en een gelyke hoeveelheid Zeezout, dat men te vooren wél zal hebben
laaten droogen. Na die eerste schikking zal men de vensters sluiten, en men zal
alleenlyk de deur openlaaten.
Men zal vervolgens, in eene flesch, Vitriool-olie hebben, van welke men door
verscheiden persoonen te gelyk vyf of zes onçen in elken pot zal laaten gieten, en
dat zoo schielyk als mogelyk zyn zal; ten einde die persoonen den damp niet
inademen, welke niet zal toeven op te ryzen. Deeze bewerking gedaan zynde, zullen
zy vertrekken en de deur sluiten.
Alsdan maakt de Vitriool-olie, die meer overeenkomst met de basis van de Salpeter
en het Zee-zout heeft, dan die twee zouten met hunne eigen basis hebben, zig 'er
aanstonds meester van. De twee zuuren vry geworden zynde, vliegen in de kamer
op. Het Salpeter-zuur vereenigt zig met het overschietend phlogiston van de
kalkagtige stoffen der nieuwe muuren, en het Zee zout scheidt den vlugtigen hepar
sulphuris. Die twee zuuren zelve, vlugtig zynde, zullen zig in de lugt verspreiden,
wanneer men de vensters opent; en zullen de vlugtige zelfstandigheden, die nog
niet vereenigd zyn, met zig neemen.
Men zal dezelfde bewerking drie of vier reizen daags moeten herhaalen,
geduurende een maand of zes weeken; en de warmte van de kagchel op 35 of 40
graaden moeten onderhouden. Door dit middel zullen de muuren van hunne
nadeelige uitvloeizelen ontbloot zyn, en men zal een nieuw huis in zes weeken of
twee maanden, zonder eenig gevaar, kunnen bewoonen.’
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Kort berigt der lotgevallen van Eyles Irwin, Esq. op eene reize na
de Roode Zee, en de kusten van Arabie en Egypte, en op een tocht,
door de woestynen van Thebais, uit zyne brieven ontleend.
Mr. IRWIN, een Edelman, in dienst der Engelsche Oostindische Compagnie, werd,
in den Jaare MDCCLXXVII van Madras na Engeland afgevaardigd. Hy ging aan
boord van het Snauwschip de Adventure, Kaptein BACON, in 't gezelschap van drie
andere Heeren, de Majoor ALEXANDER, Mr. HAMMOND en den Luitenant ****, een
Heer, wiens naam, om reden, die vervolgens zal blyken, verzweegen wordt; het
schip was bestemd na Mocha op de kust van Gelukkig Arabie, met een besluit om
te Suez te komen door de Roode Zee op te zeilen, of te land na de Haven van
Alexandrie te gaan, en van daar te scheep na Europa te vertrekken. Den tyd van
acht weeken bragten zy door op hunne reis na Mocha, door dien het zo laat in 't
Jaar geworden was. Van Mocha geeft Mr. IRWIN de volgende beschryving.
Mocha, de oude Hoofdstad van Gelukkig Arabie, is gelegen op een zandigen
grond, omtrent twaalf mylen van de Straat van Babelmandel. Deeze Stad is zeer
oud, en maakt aan den zeekant eene heerlyke vertooning. Doch deeze schoonheid
mag geen nauw onderzoek veelen. Gelyk de wanstalligheden dikwyls door een
uitwendig welvoeglyk kleed bedekt worden, is het met deeze Stad gelegen, de
Gebouwen van binnen beantwoorden in geenen deele aan de verwagting welke
men daar van vormt. Wanneer men de woestyn, waar in de Stad ligt, in opmerking
neemt, moet een reiziger verbaasd staan wegens den overvlood op de Markten. 'Er
is geen boom te zien, die eenige vrugt draagt, behalven den Dadelboom; geen gras
groeit 'er, om het Vee, 't welk men eagelyks te koop veilt, te voeden. Dan dit hebbe
men toe te schryven aan de eenvoudigheid van de Zeden der Arabieren. Naardemaal
de Inwoonders te vrede zyn met het ruwste voedzel, 't welk het Land voortbrengt,
is het dan niet te verwonderen dat de weinige Europeaanen,
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die deeze Kusten bezoeken, gereed een' overvloed van uitgezogter leevensmiddelen
bekomen? En, in de daad, als wy weeten, dat de Schaapen, die hier verkogt worden,
alle van de tegenover kust van Abyssinie komen, en de eenvoudigste Moeskruiden
van geen minder afstand dan vyftien mylen van Mocha, zou de gissing zelve zich
verlegen vinden, om reden te geeven van zulk een overvloed, hadden wy den draad
niet gevonden, die ons het kluwen, tot ontdekking deezer verborgenheid, in handen
geeft.
Mocha staat onder het gebied van eenen Bevelhebber, terwyl de Imaun, die de
Waardigheden van Priester en Koning van Gelukkig Arabie beide bekleedt, zich
altoos onthoudt te Sennaa, eene Stad omtrent tien mylen van daar, in eene
aangenaame valei gelegen, en dusdanige valeien zyn 'er overvloedig in dit bergagtig
Gewest. De Tarken hebben den invloed, welken zy voorheen op dit Koningryk
hadden, verlooren, zy schynen tegenwoordig te vrede met hun aandeel der
belastingen van de andere Landschappen van Arabie te ontvangen, zonder hun
eigendunklyke overheersching te betoonen, welke de Gewesten, meer onmiddelyk
onder het bereik hunner wapenen, op 't drukkendst gevoelen. Een voorregt is 'er,
't welke de Imaun zich toeeigent, door de gewoonte, draaglyk gemaakt aan de
Onderdaanen van een' willekeurigen Regeeringsvorm, hoe drukkend het ook moge
voorkomen aan de denkbeelden van een Europeaan. Hy heeft een onbetwistbaaren
eigendom op al het Paardenvleesch. Zo dat, indien een Vreemdeling zin heeft in
een Paard, het onverschillig is wien het toebehoort, als hy maar te vrede is den prys
te betaalen, dien de Bevelhebber, in den naam zyns Meesters, daar op mag stellen.
Maar zelden is de eigenaar in de noodzaaklykheid om van zyn eigendom af te staan:
dewyl de waardy van het beest, hoe schoon het ook moge weezen, zeldzaam
eenigzins den daar voor gevorderden prys evenaare.
Het meeste genoegen en de grootsheid der Arabieren bestaat in hunne Paarden.
Met eene zorgvuldigheid en tederheid opgekweekt, welke dezelve geschikter maakt
tot pronken dan om te gebruiken, staan ze op de stallen, of aan de deur hunner
Heeren, van den eenen Sabbath tot den anderen. Maar op deezen Feestdag worden
ze
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pragtig opgeschikt, en praalen, van den morgen tot den avond, op de straaten; en
is dit de eenige tyd dat ze bereeden worden. 's Bevelhebbers Paardenstoet, uit een
aantal der uitgeleezenste Paarden bestaande, worden op het plein voor zyn huis
gebragt, in smaldeelen gescheiden, en tegen elkander overgesteld; op het gegeeven
bevel zetten de Beryders het in een volle galop, en streeven elkander voorby; met
veel behendigheids speeren werpende.
Wy gaven, by onze aankomst, het gewoon bezoek aan den Bevelhebber, wy
vonden hem een deftig oud Man, rank van lichaamsgestalte en slordig in zyn
voorkomen. Maar, niet tegen staande dit weinig beloovend uiterlyke, is hy een
verstandig en goed Man, die zich meer toelegt om de Zeden en ontdekkingen der
Europeaanen te kennen, dan de meesten zyner Landsgenooten. Deeze byzonderheid
vertoont zich terstond door het Huiscieraad in zyn voorkamer, bestaande in een
Engelsche Klok, een Fransche Thermometer, en een Engelsch Quadrant. Hy ontving
ons zeer beleefd, en is een bekend vriend van de Engelschen, wier verstand en
aart hy bewondert. Dit verstonden wy uit onzen Resident alhier, die ons tevens eene
Leevensbyzonderheid van deezen Man mededeelde, welke verdient gemeld te
worden. Dezelve levert niet alleen een blyk op van den doortrapten aart der
Arabieren; maar zet in het voordeeligst licht het Character van een Man, aan wien
de Engelschen zeer veel verpligting hebben.
Onder de Regeering des Vaders van den tegenwoordigen Koning van Sennaa,
was deeze Man de Vizier en Gunsteling. Zyne regeerwyze droeg dermaate de
goedkeuring weg, en de oude Koning oordeelde hem zo noodig tot het welvaaren
van dat Ryk, dat hy hem, op zyn doodbedde, op 't allerernstigst der bescherminge
zyns Zoons aanbeval. De Vorst vondt zich diep getroffen door een bevel hem
gegeeven in een zo aandoenlyk oogenblik, en beloofde zynen Vader, zich altoos
van de kunde en den raad des Viziers te zullen bedienen. Deeze belofte hieldt hy
getrouwlyk in de eerste Jaaren naa dat hy den Throon beklom.
Met den tyd hadt de jonge Vorst onvoorzigtig genegenheid opgevat voor
Hovelingen van zyn eigen jaaren en geaartheid. Schoon dit geenzins onmiddelyk
streedt met des Staatsdienaars invloed op de zaaken der Regee-
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ringe, vertoonde het egter aan een doorziend oog, een naderende ongunst en val.
Om, derhalven, de volvoering van iets, 't welk hy als onvermydelyk aanzag, te
voorkomen, als hy in zyn post bleef, besloot hy wyslyk het Hof te verlaaten. Een
besluit, door de gezondste Wysbegeerte ingeboezemd, stelde hy niet uit te volvoeren;
maar bediende zich van de eerste gelegenheid.
Op zekeren dag zich alleen by den Koning bevindende, nam hy de vryheid om
te spreeken over den langen tyd in 's Vorsten dienst besteed, en de hooge jaaren,
welke hy bereikte. Zedig gewaagde hy van zyne betoonde genegenheid en yver
voor de eer zyns Opperheers, en verzogt verschooning by zyne Majesteit, wegens
het verzoek 't geen hy hem hadt te doen: en besloot met eene nederige bede, dat
het hem mogt vergund worden zyne Bediening af te staan aan eenen, diens
bekwaamheden meerder, en wiens kragten sterker waren, om de gewigtige zaaken,
dus lang door hem waargenomen, te bestuuren. Om te beter zyn oogmerk te
vermommen, geliet hy zich genegen te zyn om na Mocha te gaan, waar hy voor
hadt te blyven tot dat zyn naam vergeeten, en de kwaadaartigheid der partyschappe
door den tyd gesleeten was: deeze is toch de onafscheidelyke gezellin van 't beste
Staatsbestuur. De Koning gaf, niet zonder wederzin, zyne toestemming aan dit
onverwagte verzoek. Hy stelde zeer veel in, en hadt groote agting voor, den
Staatsdienaar, en was verre van gereed te zyn om diens dienst te missen; schoon
deeze listig genoeg geweest ware om een der eerste Gunstelingen zyns Vorsten
tot zynen Opvolger aan te pryzen. De tweestryd duurde, nogthans, niet lang. 's
Konings hoogmoed vondt zich geraakt door het denkbeeld dat hy om een Dienaar
zou verlegen zyn, en hy haastte zich om den aangeduiden Gunsteling met de
waardigheid van den ontslaagen Staatsdienaar te bekleeden.
Weinig dagt de Staatsdienaar op de gevolgen van dit nederleggen zyns Ampts.
Weinig voorzag hy, dat zyn Opvolger zich zou bedienen van zyne betuigde begeerte
om na Mocha te gaan, en hem weder den last des Bewinds op de schouderen te
leggen: door hem in eene waardigheid te stellen, die grooter scheen dan zyne
voorgaande, schoon zyne magt veel minder was. De nieuwe Vizier bekleedde zyn
ampt niet, of hy besloot, voor
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altoos, zich te ontslaan van een' braaf Man, wiens oog hy in 't waarneemen des
Rykshestuurs schroomde. Vergif of het zwaard konden niet, dan met veel gevaars,
tegen zulk een Character gebruikt worden. Hy nam zyne toevlugt tot een middel, 't
welk volkomen aan zyn oogmerk beantwoordde. Het verblinden van de oogen zyns
Opperheers, en het verwekken van goede denkbeelden wegens zyne beginzelen
onder het Volk, moeten beide voor een meesterstuk van Staatkunde ten Hove
aangezien worden.
Met een groot betoon van yver stelde hy den Koning voor hoe zeer het hem tot
schande zou gesprooken worden, indien hy gehengde dat een oud Staatsdienaar
zyns Vaders, en de Beschermheer zyner jeugdige jaaren, na Mocha liet trekken,
zonder hem met eenig openbaar gezag te bekleeden. Hier op sprak hy van de
gunstige gelegenheid, welke zich aanboodt om de gedaane diensten te beloonen
met het Bewind over Mocha. 't Was onmogelyk de verraadelykheid van deezen trek
te vermoeden, en 't is geenzins te verwonderen, dat de Monarch zich daar door liet
verstrikken. Op dien eigensten dag liet hy een bevelschrift na Mocha afgaan, 't welk
de oude Staatsdienaar, tot zyn hartzeer, by zyne aankomst vondt. Hy begreep het
oogmerk van deezen handel. Hy drong terstond door tot het plan zyns Opvolgers,
die, over anderen naar zich zelven oordeelende, eenen onnoodigen stap gedaan
hadt, om hem van 't Hof te verwyderen. De kwelling des Bevelhebbers was
onbeschryflyk. Doch liever dan de rust zyns Vorsten door klagten te stooren, verkoos
hy den last des bewinds, zo strydig met zyne neiging, op zich te neemen: en
vergenoegde zich met in eene vrywillige ballingschap buite zyne geboorteplaats te
leeven, zeker van de genegenheid des Volks en overtuigd van de agting des Konings.
Een Koning, die nog leeft in den waan dat hy een getrouw Onderdaan, naar zyne
eigene verkiezing, beloond en verheeven heeft. Welk eene natte les verschaft dit
aan de Vorsten van verlichter Volken! die alle reden hebben om te dugten voor de
streeken van looze Hovelingen, daar de kunstenaaryen der partyschappe in den
engbepaalden kring van de Staatkunde der Arabieren, haare rol speelen.
De Vrouwen in Arabie worden strikter opgeslooten
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gehouden dan die van haare Godsdienstbelydenisse in Indie. De Vrouwen van rang
zyn bepaald in haare kamers, en komen niet buiten, dan by enkele gelegenheden,
om haare Mannen als zy zich in de valeien verlustigen, te vergezellen. By die
gelegenheden zyn ze van 't hoofd tot de voeten bedekt, en worden 's nagts te paard
verzonden. Doch dit gering vermaak gebeurt haar slegts zeldzaam. De beschaafde
Arabieren zyn de werkloosste Menschen op den aardbodem, en men mag vry
veronderstellen, dat Vrouwen, hier gebooren, leeven en sterven zonder immer den
voet buiten Mocha te zetten. Dit is een last aan geboorte en grootheid, zelfs in het
afgelege Arabie, opgelegd. Hoe kunnen wy ons dan verwonderen over de
lastigheden, die het leeven drukken der Aanhangeren van een magtig Hof? Indien
vrouwlyke schoonheid, in deeze ruwe streeken, tot eenzaamheid gedoemd worde,
is de vryheid, welke men daar aan in beschaafder Landen geeft, niet al te dikwyls
de bron van jammerlyker onheilen, dan een opgeslooten leeven, van vervolgingen
ondraaglyker dan de bevelen van eenen gezagvoerenden Meester. Ik twyfel geenzins
of 'er is meenig eene schoonheid, welke in de gezelschappen te St. James schittert,
die haakt na het voorregt van onbekend te leeven en gaarne de overblyfzels van
een gekreukte agting zou verbergen in een Arabiesch Serail!
Vrouwen van een laager rang stappen eenigzins af van de strengheid deezer
gewoonte. Schoon 'er geene openbaare Hummums voor de Vrouwen, werwaards
zy zich begeeven, zyn, als in Turkyen, staat het haar vry haare buurvrouwen te
bezoeken, als de donkerheid des vallenden avondstonds haare persoonen voor het
begluuren van het oog der Mannen dekt, schoon de digtheid des sluijers, waar in
haare aangezigten omwonden zyn, de mogelykheid, om de weezenstrekken waar
te neemen, geheel beneemt. Wy hebben ze meermaalen op straat ontmoet, en uit
de welgevormdheid haarer Leden een gunstig denkbeeld van haar gelaad gevormd.
Ontugt wordt by de ongetrouwde Vrouwen misdaadiger gerekend, dan by de
getrouwde. Schoon men het overspel met eene zwaare geldboete straft, is op het
verleiden van eene Maagd een erger straffe vastgesteld. Hier in verschillen zy van
de Wetten, die by verlichter Volken stand grypen, waar eene misdaad van dien
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aart niet alleen, volgens de Wetten, strafloos is; maar voor eene beuzeling gehouden
wordt. En 't is in dit stuk dat het character van den Arabieschen Wetgeever zich
verre verheft boven de hooggepreezene Staatkunde der Europeaanen. Aan zyne
regtmaatigheid heeft men het dank te weeten, dat het verderven der onschuld eene
zo afschuwelyke zaak is; en aan zyne goede denkwyze, dat de medepligtige van
eene eerlooze Vrouw, min streng behandeld wordt, dan de laage bederver van
onbedreevene onschuld. Het oordeel over de juistheid deezer aanmerkinge, laat ik
gaarne aan de beslissing eener Juffrouwe, die onderscheid weet te maaken tusschen
de dwaasheden en de ondeugden haarer Sexe, en tusschen de dwaalingen uit
ervaaringloosheid ontstaande, en de aandriften van een bedorven hart!
Wy stonden versteld over het aantal van Christen-Renegaaten te Mocha. Niet
dat wy ons verbaasden, over den afval van Menschen, die misschien geen denkbeeld
van eenigen Godsdienst hadden, voor dat zy den Mahometaanschen beleden; maar
het verwonderde ons, hoe zy hun tydlyk belang door die verwisseling konden
bevorderen. Genoodzaakt zeer schaars te leeven, en by de Ingeboorenen naar
verdiensten veragt, zouden wy hun afval geheel aangemerkt hebben als de
uitwerkzels van wanhoop; en dat de voortvlugtigen, door het geregt vervolgd, hunne
veiligheid tot deezen prys kogten, hadt het voorbeeld van eenen Griekschen Priester
ons niet eenigzins tot andere gedagten gebragt. Deeze Priester, ANANIAS geheeten,
dien ik als een wonder van Godsvrugt te Bengale hadt hooren ophemelen, zwoer,
in zyn zeventigste jaar, openlyk, den Christlyken Godsdienst af, als hy op weg was
om een bedevaart na den Berg Sinai te doen. Hy werd besneeden, in de
Mahometaansche Kerk aangenomen, en, om dit vreemd bedryf het vol beslag te
geeven, drie dagen lang in de Stad omgevoerd, volgens gewoonte op een Ezel
gezeten, om de aalmoessen der geloovigen te ontvangen, op welke ieder Bekeerde
en Ingelyfde regt heeft. Dit gebeurde, staande ons kort verblyf te Mocha: en is een
der doorslaandsle bewyzen van de zwakheid der menschlyke natuure, welke ik
immer ontmoette.
De Engelschen zyn de eenigste van alle vreemde Vol-
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ken, die hier een Resident hebben, en dit is eene zeer onlangs gemaakte schikking.
De Oost-Indische Compagnie was gewoon alle jaaren een Schip herwaards te
zenden: maar nu wordt de Koffy, in Vaartuigen, van dit Land na Bombay gebragt,
van waar onze Oostindische Schepen ze na Europa overvoeren. Hier door winnen
zy hoogloopende kosten uit: dewyl de bezoldinge der Supercarga's en de zwaare
belastingen, die in deeze haven moeten betaald worden, de voordeelen van dien
handel niet weinig besnoeiden.
Onze Schryver geeft ons het volgende natuurlyk verslag van het woest en
ongedaan voorkomen der Arabiesche Kust.
Aan onzen Resident ben ik eene weluitgedagte gissing verschuldigd, ten opzigte
van de ruwe Kust van Gelukkig Arabie, met welke ik myne aanmerkingen, omtrent
dit Land, zal besluiten. Ter langte van vyftien of zestien mylen van het strand, loopt
het Land allengskens opwaards tot aan den voet van 't gebergte. Hier verandert het
tooneel schielyk, van een zandige woestyn, in een groenen en vrugtbaaren grond,
en daar men voorheen zeer schaars nauwlyks drinkbaar water vondt, ontmoet men
overvloed van heldere bronnen en frisse stroomen. In dien woesten voorgrond ziet
men eene menigte van schelpen en andere voortbrengzels der Zee, die 'er veele
eeuwen gelegen hebben; deeze, gevoegd by de schuinsafloopende gesteldheid
van den grond, maaken het denkbeeld, dat dit Land, allengskens, door een
natuurlyken loop der dingen, der Zee onttoogen is. Van dit voorval kan men geene
berigten aantreffen by een Volk, welker jaarboeken geen duidelyk verslag opleveren,
dat hooger loopt dan den tyd van hunnen Propheet. Maar de rechtstandige oevers
van de daar over gelegene Asricaansche Kust, op welke het water naar
evenredigheid inbrouken gemaakt heeft, doen dit denkbeeld nog waarschynlyker
worder. Geen Vreemdeling, dit strand langs vaarende, zou aan het Land den bynaam
van Gelukkig toekennen; doch plaats hem in de binnengewesten, onder de bosschen
van Palmboomen, in 't midden der vermaaklyke valeien, waar de gewassen van
alle lugtstreeken zyn smaak streelen, de geur van Cassia zyn reuk verkwikt,
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en hy zal terstond toestemmen, dat dit Land, den bevalligklinkenden eernaam, door
de Ouden daar aan gegeeven, met het hoogste regt, verdient.
(Het Vervolg by eene nadere gelegenheid.)

Zamenspraak tusschen Cicero en Chesterfield. over de waardy
van weezenlyke bekwaamheden.
Esse quam videri.
SALL.

(Uit het Engelsch.)
CICERO.

Versta my niet verkeerd CHESTERFIELD. Ik weet op hoe hoog een prys men de
aangenaame beschaafdheden des leevens moet stellen. Gespraakzaamheid,
Oplettenheid, Voeglykheid van gedrag worden, door de Wysgeeren, schoon niet in
den rang der Deugden geplaatst, daar toe betrekkelyk gemaakt, en hebben eenen
kragtdaadigen invloed op de bevordering van het geluk der Maatschappye. Ik heb
ze zo wel als gy aangepreezen. Maar ik beweerde, en geen drogredenkunst zal in
staat zyn om my dit stuk te doen opgeeven, dat zy, om met de daad beminnelyk te
zyn, uit Braaf heid van Ziel moesten voortkomen. Door listige Bedriegers voorgewend,
om oogmerken van byzonder belang te bereiken, veranderen zy in veragtlyke
gebaarden en verfoeilyke geveinsdheid.
CHESTERFIELD.

Verschoon my, myn waarde CICERO, ik kan, voor tegenwoordig, my niet dieper in
dit geschil inlaaten. Ik heb ten minsten honderdmaal myn woord gegeeven, ik zie
daar ginds myne schoone Fransche Comtesse.... Ik beloofde haar en my zelven
het vermaak van een aangenaame wandeling. In der waarheid, wy hebben hier, in
de Eliseesche Velden, verrukkelyke wandeldreeven. En zo veel goed gezelschap,
dat, indien het laage Gemeen ons niet lastig
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viel, ik my het gemis van de Thulleries niet zou beklaagen. Doch vaar wel, mon cher
Ami - want ik zie Mevrouw ***** zal van de party weezen. - Vaar wel - vaar wel.
CICERO.

Veragtlyke Slegthoofd.
CHESTERFIELD.

Ach! welk een smaadnaam moet ik hooren! Bedenk dat ik een Man van Eer ben,
niet gewoon het voorwerp te weezen van het medelyden of den hoon van een uit
laagen rang schielyk groot geworden, een novus homo - Maar misschien betrof uwe
uitboezeming my niet. - - Indien ja - waarom?
CICERO.

Ik heb zo weinig ten oogmerke u te hoonen als u te vleien. Uwe ligtzinnigheid
verwekte myne verontwaardiging; maar myn medelyden met de verbastering der
Menschlyke natuur, in uw voorbeeld zo duidelyk zigtbaar, verzwolg myne veragting.
CHESTERFIELD.

Ik zou een weinig gestoord kunnen weezen: doch dewyl de Welleevenheid zulks
verbiedt, zal ik ééns voor den Wysgeer speelen. - Om tot de zaak te komen - hoe
brengt gy uwe - hoe zal ik het noemen? - uwe ongeschikte aanspraak overeen met
die regelen van 't welvoegelyke, met die beschaafdheid van Zeden, welke gy zegt
zo wel te kennen, en zo wel geleeraard te hebben als ik?
CICERO.

Om u de waarheid rondborstig te belyden, ik wilde de kunsten der beschaaving niet
tot de uiterste verfyning gebragt hebben. Een al te opgesmukte opvoeding, en te
verregaande nauwlettenheid op het bevallige, grenst aan verwyfdheid. Om een
beschaafd Heer te worden, moet iemand niet verkeeren dat hy een Man is. 'Er doet
zich eene bevalligheid op in een manlyk Character, en eene schoonheid in een
openhartig voorkomen, welke allen, die zich uitgeeven voor Leermeesters in de
kunst van behaagen, niet in staat zyn in te stortten.
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CHESTERFIELD.

Wy hebben geleefd in een staat der Zeden zo verschillend als de tydperken, waar
in wy bestonden, van elkander onderscheiden waren. Gy Romeinen, vergeef het
my, myn waarde CICERO, hadden iets ruws in zich overgehouden. Kom, kom, dit
moet ik over 't hoofd zien. Gy hadt het noodig de Volksgezinden te behaagen, om
hunne stemmen te verkrygen; en, indien Similis Simili gaudet, moet men bekennen,
dat de grootsten van u zich van hunne gunst verzekerd mogten houden. Hoe een
Zwierige Jonker zou uwe CATO's en uwe BRUTUSSEN uit de zaal verdreeven hebben,
indien zy hunne ouderwetze hoofden daar in gestooken hadden; en Mylord MODE,
vast vertrouwende op de welbewuste verdiensten van de grootste of kleinste
hairkrullen, naar dat de smaak het eischte, zou POMPEJUS DE GROOTE van 't stuk
gebragt hebben. Och! CICERO hadt gy geleefd in eenig hedendaagsch Hof van
Europa, gy zoudt zeker eenigzins u eigen gemaakt hebben, die onbeschryflyke
bevalligheid, welke niet alleen het cieraad is, maar de plaats kan vervullen van alle
die zo veel moeite kostende begaafdheden, door de dwaazen weezenlyke
verdiensten geheeten. Doch dit was uw geluk niet; en ik ben 'er zeer op gesteld om
inschiklykheid te gebruiken.
CICERO.

De leevendigheid, welke gy u eigen gemaakt hebt door u in de Schriften en Zeden
der verbasterde Gaulen te oefenen, heeft u een te hoogen prys doen stellen op
hoedanigheden die de vlugge verbeeldingskragt op 't oogenblik verblindt en aanzet,
om die soort van waardye te versmaaden, welke noch verkreegen noch begreepen
kan worden, zonder ernstige oplettenheid, en dikwyls niet zonder het aanwenden
van veel moeite. Maar ik wil met u geenzins in geschil treeden over de voeglykheid
of onvoeglykheid der uitwendige Modes, die een aapagtig Volk vermaaken. Ik wil
geene bewysredenen spillen, om aan te toonen dat Goud meer waardye heeft dan
Klaatergoud, schoon het laatste meer schittert. Maar ik kan niet nalaaten u te
berispen, en dat wel met eene scherpheid, welke uwe zugt voor het zagte en
bevallige niet zal goedkeuren, om dat gy de Ondeugd als behaagelyk, in uwe Brieven,
aanpryst.
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CHESTERFIELD.

Dat de groote CICERO zo weinig van de wereld weet, verbaast my met de daad. Een
weinigje Vrygeestery, myn waarde, dat is het al: hoe kan iemand een Heer van
fatzoen weezen zonder een weinigje Vrygeestery te bezitten?
CICERO.

Ik had my altoos verbeeld, dat men, om een Heer van fatzoen te zyn, een Zedelyk
goed Man moest weezen. En gy, die het voordeel genoot van een Licht om u te
geleiden, 't welk my ontbrak, gy zyt zeker te beschuldigen om dat gy Godsdienst
en Deugd in uw Stelzel geheel over 't hoofd ziet.
CHESTERFIELD.

Hoe! nog bygeloovig daarenboven! Gy hebt niet omgegaan met den Wysgeer van
Ferney, die u verre overtreft. Ik dank den Hemel, dat het my gebeurde in dezelfde
Eeuwe met dat groote Licht te leeven. Vooroordeel hadt my anderzins aan de
begrippen van myne Grootmoeder slaafsch gekluisterd. Myne dagen waren verlichte
dagen, en ik vind iets tot de algemeene verlichting toegebragt te hebben, door de
Brieven, naa myn dood in 't licht gegeeven.
CICERO.

Poch daar niet op. - Bedenk dat gy een Vader waart.
CHESTERFIELD.

En deed ik myn best niet om myn' Zoon het bevorderlykst te weezen, met hem de
hoedanigheden aan te wyzen, noodig in een Afgezant aan een vreemd Hof, tot
welke waardigheid ik hem altoos schikte? Weinig Vaders hebben meer gedaan dan
ik om hun Zoon te volmaaken. Niets was 'er, of ik schikte my om het hem aan te
wyzen.
CICERO.

In de daad, uwe inschiklykheid was groot. Gy waart zo veel als koppelaar voor uw
Zoon. Gy leerde hem niet alleen de laage kunsten der veinzery, en de bedrieglyke
streeken, welke den Adel schandvlekken: maar gy bedierft zyne beginzels, stookte
zyne driften op, hem
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de voorwerpen tot voldoening derzelven aanwyzende. Gy moogt de taak, om hem
heerschende Ondeugden te leeraaren, wel aan eene zondige Wereld hebben
overgelaaten. Voorbeeld, en de bedorvene dristen der menschlyke Natuure, zullen
altoos in staat zyn om dat onnatuurlyk oogmerk te bereiken. Maar een Vader, door
de Natuur geschikt om de Beschermheer te weezen van zyn onbedreeven Kind, in
een gevaarlyke Wereld intreedende, die het werk der verleiding op zich neemt, is
met de daad een wangedrocht. - Ik had mede een Zoon. Ik was teder bezorgd voor
het recht beleid zyner Opvoedinge. Ik betrouwde hem aan CRATIPPUS te Athene;
doch ik kon, even min als gy, nalaaten, hem Lessen te geeven door Vaderliefde
ingeboezemd. Deeze Lessen zyn vervat in myn Boek over de Pligten: een Werk, 't
welk men zints dien tyd altoos aangehaald heeft, als een blyk van de hoogte waartoe
de Zedekunde der Heidenen, zonder behulp eener Openbaaringe, was
opgeklommen. - Ik beken het, ik voel hier over een aandoening van grootsheid; niet
ter oorzaake van de bekwaamheid, welke 'er in mag doorstraalen; maar wegens de
beginzels daar in geleeraard, en het goede, 't welk ik hoop, dat het te wege bragt.
- Gy hebt geen oogmerk gehad om uwe Lessen der Wereld mede te deelen; doch
daar gy ze gegeeven hebt aan uw Zoon, dien gy beminde, mogen wy daaruit
besluiten dat gy ze voor de waare Wysheid hieldt, en alleen der Wereld onttrok, om
dat ze streeden met de gevoelen der weinig verlichte menigte. Men heeft ze zeer
algemeen geleezen, en zy strekken om de Zeden, de Ondeugden, de beuzelagtige
Hebbelykheden van het Volk, 't welk gy bewonderde, in te voeren by uw eigen
manlyken Landaart, die, van alle Volken, ten eenigen tyde het naast kwam aan de
edele eenvoudigheid der Romeinen.
CHESTERFIELD.

Spaar my CICERO? Ik ben nimmer gewoon geweest aan de niets ontziende
gesprekken van een oud Romein. Ik voel myne geringheid in zyn gezelschap. Ik
schyn te krimpen in zyn edele tegenwoordigheid. Nimmer voelde ik myne
nietsbeduidenheid zo sterk als tegenwoordig. Fransche Hovelingen, Fransche
Wysgeeren zyn myne voorbeelden geweest; en te midden van de ver-
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wildering des vermaaks, en de vervoering van gemaakte leevendigheid, merkte ik
nimmer op de bevalligheid der Deugd en de schoonheid van een Manlyk Character.
Ik had zugt om uit te munten, en met beter voørbeelden te gebruiken, zou ik daar
aan voldaan hebben. Ik zie en eerbied zulks in u, en ik bid u, uwe welspreekenheid
niet aan te wenden om myne beuzelagtigheid te verguizen, daar ik des belydenisse
doe: want ik heb nog, en zal altoos behouden, die agting voor myn Character, welke
niet toelaat, dat ik my vrywillig aan hoon en veragting bloot geeve.

Vertoog over het oogmerk der menschen, om een gedeelte des
leevens voor zichzelven door te brengen, en wegens de noodige
vereisten ter volvodringe daar van.
Aan de Heeren Schryvers en Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
MYNE HEEREN,

Om, volgens eene reeds lang geheerscht hebbende mode, het Vertoog, dat ik U in
deezen mededeel, met eene spreuk, die als een Text op den inhoud past, te
(*)
beginnen, zal ik my bedienen van de woorden, in eenen der Brieven van PLINIUS
Nam & Primae vitae tempora & media Patriae extrema nobis impertire debemus,
deeze woorden, die zo veel zeggen als het eerste en middelste tydperk des leevens
zyn wy den Vaderlande, doch het laatste aan ons zelven verschuldigd, bevatten
twee hoofdregels van gedrag, elks overweeging waardig; naamlyk onze verpligting,
om, zo lang wy in den bloei en in de kragt onzer dagen zyn, ons te bevlytigen om
ten nutte der zamenleeving mede te werken; als mede hoe wy, dit gedaan hebbende,
het overschot onzes leevens meer onmiddelyk ten nutte van ons zelven moeten
aanleggen. - De zugt tot, en de bedoeling van, dit laatste, als ook de volvoering daar
van zal de stoffe weezen, waar mede ik deezen Brief voorneemens ben te vullen;
't aan uwe keuze laatende, of gy dien waardig oordeelt eene plaats in uw Mengelwerk
te geeven. Ik zal niet zo zeer myne eigene gedagten opgeeven, als die van mynen
Oom RUSTLIEF; en zy hebben veel meer gewigts dan myne eigene; dewyl die enkel
op de beschouwing eens Jongelings

(*)

PLINII Ep. Lib. V. Ep. 5.
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zouden steunen, daar deeze op rype ervaarenisse gegrond zyn. Eene korte melding
van de gelegenheid, by welke hy dezelve aan my mededeelde, keur ik niet ondienstig
voor af te laaten gaan; waar op ik vervolgens zyn gesprek met my, zo als myn
geheugen zich den draad daar van weet te herinneren, zal voordraagen.
Ik heb in deeze Academische groote Vacautie geen gering gedeelte van den tyd
doorgebragt, op de aangenaame Buitenplaats van mynen Oom, dien ik den naam
van RUSTLIEF geef. De stilte, de eenp arigheid, ik had bykans gezegd, de
eenzelvigheid, die daar heerschte, kon niet nalaaten, op mynen geest, aan 't huis
myns Vaders in de drukte van 't koopgewoel opgebragt, en nu zints twee jaaren
aan het Academie-leeven gewoon, eenen diepen indruk te maaken, en iets mede
te deelen van de somberheid deezer verblyfplaatse. Myn Oom, die met geen ander
oogmerk dan om my plaisier te doen, my verzogt hadt, en ook alles aanwendde wat
men van een Man, die diep in de zestig jaaren is, kan verlangen, bemerkte wel dra
dat de lustigheid en vrolykheid trapswyze by my afnam; hoe die laanen, welken ik
in den beginne met verrukkig doorwandelde, voor my onverschillig wierden, hoe de
wyduitgestrekte gezigten over 't water of over 't veld, waar van ik, in 't eerst, met
veel genoegen sprak, myne aandagt niet meer trokken: hoe myn hart opging als hy
een voorslag deedt van eens uit te ryden; met één woord, hoe aan alles duidelyk
bleek dat my het eenzaam en afgezonderd Buitenleeven niet zeer behaagde. Ik
had my egter wel gewagt om één woord daar van te reppen; weetende hoe zeer
myn Oom, wien ik groote agting en liefde toedraag, daar op gesteld is, en een
gedeelte van het overschot zyns leevens, gelyk hy het noemt, hier met het
streelendste vergenoegen, en het meeste nut voor zich zelven, doorbrengt. Wanneer de tyd op handen was dat ik weder zou vertrekken, zaten wy op eenen
vroegen morgen aan het ontbyt, en myn Oom, die, tot nog, wegens myne betoonde,
schoon niet geuitte, onverschilligheid, of liever wederzin, niets hadt laaten blyken,
deedt met een ernstiger gelaat, en een strenger toon, dan hem doorgaans eigen
is, my deeze vraag. ‘Wel Neef Studiosus, hoe is u het buiten leeven bevallen? my
dunkt gy zyt niet rouwig, dat de tyd voor u hier zo naby verstreeken is? spreek uw
hart regt uit, komt het u, zo als ik het aanleg, niet somber, en, om in de taal van
lieden van uwe jaaren te spreeken, niet wat oudmanagtig te vooren?’ - Ik zorgde
dat myn afneemend genoegen hem te sterk hadt in 't ooge geloopen, en maakte uit
zyne houding op, dat hy eenigsints op my verstoord was; dan weetende dat hy
altoos de openhartigheid bemint, besloot ik, schoon niet weinig verleegen, mynen
Weldoener, als in 't a?ngezigt, te zeggen, dat hy my niet zeer onthaald hadt,
vrymoedig te betuigen, das ik, om aan zyn verzoek van mynhart regt uit te spreeken,
te voldoen, moest verklaaren: als nog den rechten smaak in aie leevenswyze niet
te kunnen vinden, dat ik daar mede ingeenen deele zyne verkiezing
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wraakte, maar dat verschil van jaaren en omstandigheden my voorkwamen, hier in
grootlyks mede te werken; en 't my niet vreemd toescheen, ten eenigen tyde daar
in zo groot genoegen te zullen scheppen, als ik met genoegen zag dat myn waarde
Oom daar in vondt, en betuigde allengskens meer en meer te vinden. Een
aangenaame glimplach outfronste het gelaat van mynen Oom, en hy voerde my,
op eenen gunstigen toon, te gemoet. ‘Wel geantwoord, Neef, gy zyt voor de vuist,
en spreekt gelyk het u op 't hart ligt; dat had ik ook verwagt; want het is onzer Familie
eigen: ook heb ik nog niet vergeeten dat ik eertyds over dit stuk dagt, even gelyk
gy tegenwoordig doet; 't is myn oogmerk reeds eenige dagen geweest wegens dit
onderwerp met u te spreeken, maar deeze en geene tusschen beide opkomende
voorvallen hebben my tot nog belet. Gy zult my plaisier doen, als gy de vraagen,
welke, des betreffende, u in den geest komen, met dezelfde openhartigheid voorstelt
die gy in uw antwoord op myne vraage betoonde.’ Ik verklaarde myn genoegen over
't onderwerp 't geen hy als een soort van afscheidsreden hadt uitgekoozen.
‘Lieden van jaaren,’ hervatte hy daar op, ‘hebben het zwak doorgaans om veel
van zich zelven te spreeken; ik ben 'er niet vry van, doch 't zal u niet verdrieten,
wanneer ik ter opheldering van 't een of 't ander myn eigen voorbeeld aanhaal. 't Is
zeer wel door u aangemerkt dat verschil van jaaren en omstandigheden hier veel
afdoen: en, myns oordeels, is het zo onverschoonlyk in den eersten en besten tyd
zyns leevens zich aan die ruste over te geeven, welke ik nu geniet, als het my
pligtmaatig voorkomt, dat iemand, in den ouden dag rust kunnende neemen, met
de daad zich van dit voorregt bedient; en de wyze Maaker heeft, buiten twyfel,
overeenkomstig met het oogmerk waar toe hy den mensch op aarde plaatste, ook
zyne neigingen gevormd. Het oogmerk strekte zeker om ons in eene zamenleeving
met elkander te doen woonen; en onderling te doen werken tot bevordering des
heils van dat groote lichaam, van 't welk ieder mensch een lid uitmaakt, en waar
aan hy gehouden is het zyne toe te brengen, om het algemeen welzyn te doen
gebooren worden. Dat derhalven de jeugd, en die in de kragt hunner dagen zyn,
zich bekwaam maaken tot eenig nut beroep, handel of handteering; dat zy hun best
doen om daar in te vorderen, voortgangen te maaken, en hunnen staat te verbeteren,
en, is 't mogelyk, zo verre te komen, om een gedeelte huns leevens in een stil
genoegen voor zich zelven te kunnen doorbrengen’.
Zou, vroeg ik hier, volgens de gegeevene vryheid, dit laatste niet vry algemeen
beoogd worden?
‘Ja zeker,’ ontving ik ten antwoord, ‘uit den mond van een zeer groot aantal
Heeren, waar mede ik voortyds op de woelige Koopbeurs van de grootste Koopstad
onzes Vaderlands handel-
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de, heb ik dit voorneemen gehoord; deeze hadt zich dit, de andere dat tydperk
voorgesteld, als het begin der beoogde ruste van hunnen arbeid. Maar hoe veelen
myner kennissen zyn ten grave gedaald, eer zy 't zelve bereikt hadden? hoe veelen
vinden zich, door eene en andere omstandigheden, belet, om het immer uit te
voeren; of kwamen, door het steeds verschuiven van den tyd, om het rustend leeven
aan te vangen, zo laat, dat zy 'er weinig of geen genot van trokken? de bekooringen,
van nog één slag te doen, sleepten hun weg; om niet te spreeken van eenigen die,
hoe veel zy voorgaven van hun oogmerk, om met den tyd den handel te quiteeren,
zich allengskens dieper in denzelven begaven. Dit laatste, ik beken het, is my een
en andermaal als myn eigen misslag verweeten; doch ik meen my daar van wel
gezuiverd te hebben, met op myn zestigste jaar aan uwen Broeder, die my zeer
trouw was bygebleeven, in weerwil van veele aanzoeken, om met anderen in
Compagnie te handelen, myne zaaken over te doen’.
My schiet hier een vers uit HORATIUS te binnen, was myn woord, (toen hy hier
eene tusschenpoozing maakt, en met genoegen herdagt aan dat tydstip waar op
hy myn Broeder als verrastte) 't welk hier op uitkomt.
(*)

Ontsla, by tyds, het paard, eer 't oud en kreupel zy .

‘Zo dagt ik 'er ook over, Neef,’ vong hy weder aan, ‘schoon ik deeze toepasselyke
les uit dien Dichter niet in 't hoofd had; doch het Paard, om in die niet onaartige
zinspeeling te blyven, moet, eer het ontslagen wordt, boven alles eenen
genoegzaamen voorraad hebben, om op te kunnen teeren; 't waar anders beter
oud en kreupel nog iets te doen, dan van hartzeer, zo niet van honger, te sterven.
Te vroeg is kwaad, te laat geeft geen baat, van passen komen is 't al, en zo meen
ik het geklaard te hebben. 't Is nu ruim zeven jaaren geleden dat ik my aan de stilte
overgaf, en ik heb nog de eerste reis te goed om my des te beklaagen. Ver het
grootste gedeelte des jaars, weet gy, breng ik door op deeze my zeer aangenaame
Buitenplaats, om welke bevallig te maaken de Natuur meer doet dan de kunst; hier
vond ik reeds, in den laatsten tyd myner bezigheden, eene genoeglyke uitspanning,
na dat de week in afmattende koopzorgen was doorgebragt; en nu smaak ik hier
het zoet der ruste, dat ik my lang beloofde. Mogt uwe Tante, die my in de dagen
der bezigheid tot een waardste en teerbemindste wederhelft verstrekte, in myne
zorgen deelde, en, naar maate van vermogen, den last verligtte, ook haar deel in
dit aardsch genoegen hebben!...doch waar toe deeze snaar geroerd, ik hoop, ik
vertrouw, zy is nog veel gelukkiger....’

(*)

Solve senescentem mature sanus equum. HORAT. Lib I. Ep I.
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De traanen van droef heid of vergenoeging, mogelyk van beide, stonden, op dit
zeggen, in de oogen van mynen Oom, en hy hield op met spreeken. Myne begeerte,
om meer van dit onderwerp te hooren, spoorde my aan om dit zwygen door deeze
vraage af te breeken. Zouden alle menschen, gesteld zynde, dat zy genoeg middelen
overgewonnen hadden, om in hun voorgaande leevenswyze te blyven; (want zonder
zulks komt het my voor een dwaaze stap te weezen) wel geschikt zyn, om dat
genoegen in dien afgezonderden staat te smaaken, 't geen Oom RUSTLIEF betuigt
daar in te vinden?
‘Uwe aanmerking Neef,’ was zyn antwoord, ‘is zo gegrond als de vraag
welvoegende; ik zal 'er u met onderscheid myne bedenkingen over voordraagen. 't
Is 'er wel verre af, zo 't my voorkomt, en de dagelyksche ervaarenis hangt 'er het
zegel aan, dat de menschen, over 't algemeen, geschikt zyn, om het regte genoegen
van eenen afgezonderden staat te smaaken. Ik behoef hier niet te spreeken van
die rustlooze geesten, die nergens rust met mogelykheid kunnen vinden, die door
wispeltuurigheid en veranderlykheid van aart, van den eenen tak, om zo te zeggen,
op den anderen springen; noch ook van lieden, die, schoon eenen veel voordeel
aanbrengenden handel gedreeven hebbende, zich niet vry kennen van slinksche
streeken, en onregtvaardige handelingen: want voor de zodanigen is de afzondering
een plaats van straf, de stilte geeft hun tyd tot nadenken, en het nadenken maakt
het geweeten wakker: en zy vinden zich genoodzaakt, om de knaagingen daar van
te stillen, veel gewoels, omslags, en gezelschaps in de plaats ter ruste geschikt in
te haalen: daar zyn 'er ook van een gezetter gesteltenis, en die zich geene
schreeuwende onregtvaardigheden te wyten hebben, of genoodzaakt worden om
te denken, dat een groot gedeelte van 't geen zy bezitten, volgens de regels der
Regtvaardigheid, aan anderen toekomt; eene bedenking, welke alle voorwerpen,
die anders vermaak verschaffen, met naargeestigheid moet vervullen; doch
menschen, die, behalven hunnen handel en arbeid, zich nergens op hebben
uitgelegd, die geen smaak in overdenken, leezen en arbeid, vinden; de zodanigen
deeden wyslyker met in het gewoel der Stad te blyven, waar zy, zich met den
koophandel of eenig beroep niet langer bemoeijende, egter de ledige vakken hunner
ziele met het dagelyks voorvallende nieuws kunnen vervullen, en nog een naasmaak
hebben van 't geen eertyds hun geheele bedryf uitmaakte. - Een myner kennisse
noemde de zodanigen, niet onaartig, de Invalides van de Negotie; en hadt opgemerkt,
dat zy, even gelyk de verminkte Krygslieden, van hunne voorbedreevene
heldendaaden onder elkander met een hartlyk genoegen spraken, ook als herleefden,
wanneer het gesprek op dien tak des handels viel, waar in zy deel gehad hadden.
Kortom, wie geschikt wil zyn om het laatste gedeelte zyns leevens voor zich
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zelven met genoegen te slyten, moet reeds vroeg schikkingen maaken om het te
kunnen doen. De gronden van eenen gelukkigen Ouderdom moeten in de jeugd
gelegd worden, las ik deezen week nog in de verhandeling over de Letter oefeningen
in een Amptloos leeven, van den Lord BOLINGBROKE; een Schryver, Neef, die zich
met veel smaaks laat leezen, maar met omzigtigheid dient geleezen te worden; gy
kent hem mogelyk wel, althans 't is niet ongemeen, Schryvers van dat slag als de
handboeken van onze jonge lieden aan te treffen; de Zoon van myn Heer ***, die
hier naast zyn buiten heeft, verzogt my in 't begin van deezen Zomer, om zyne
Boeken te zien, welke hy medegenomen hadt tot een buiten Bibliotheek; en waarlyk,
ik stond niet weinig versteld, toen ik 'er, behalven eenige werken tot den Landbouw
en de Natuurlyke Historie behoorende, geene andere aantrof dan van Schryvers,
die op soortgelyke wyze denken als de even gemelde Lord.’
Ik betuigde hier op myn Oom niet onkundig te weezen in dat slag van Schriften;
doch hoe ik tevens verre was van alleen het stuk aan den eenen kant te beschouwen,
hoe ik zo wel een' FOSTER las als eenen TINDAL.
‘Braaf Neef,’ was hier op het woord van mynen Oom, ‘doch ik ben van het
onderwerp onzes gespreks afgeweeken: geef my den draad weder, heb ik laatst
niet gesprooken van de noodzaaklykheid om reeds vroeg de beginzels te zoeken,
waar op men in den ouden dag eenige dagen van zelfsgenieting kan verwagten? Ja, - by die gelegenheid haalde ik Lord BOLINGBROKE aan. - Ik zal u nu toonen welke
die beginzels zyn. Ik heb reeds aangemerkt dat een wispeltuurig, een onregtvaardig
mensch, of iemand die enkel een Koopman geweest is, geen geschikt voorwerp is
tot het afgezonderd leeven. Menschen, derhalven, van eene tegenovergestelde
geaartheid kunnen alleen, als daar toe bevoegd, worden aangemerkt, eene
bestendigheid van character, een gerust gemoed; en een hart, aan beschouwing
en oefeningen van den geest eenigsins gewoon, kan hier niet wel ontbeerd worden.
Ik zal u dit weder door myn voorbeeld ophelderen. - Eene bestendigheid van
Character heeft zelden in jonge lieden plaats; en 't is 't gebrek hier aan, dat oorzaak
is van uwe toeneemende somberheid in dit verblyf myns genoegens, waarde Neef;
ik heb ze wel opgemerkt, schoon u niet voorgehouden, of u deswegen beschuldigd;
gelyk ik ook nu niet doe; ik had ze ook niet, toen ik in uwe jaaren was; maar
bevlytigde my egter vroeg om dien grond van geluk my eigen te maaken; veel werks
hadt het in by iemand, van eene zo leevendige gesteltenisse als ik was, in den bloei
myns leevens; eene gesteltenis, die my nog niet geheel heeft verlaaten, en, zo ik
hoop, nimmer zal hegeeven. - Van onregtvaardige
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handelingen gevoelde ik altoos een' sterken afkeer, en myne neiging, hier met
mynen pligt medewerkende, bragt te wege, dat ik den weg der opregten, dien wissen
en zekeren weg, bewandelde; ik heb daar door veele partyen niet gedaan, welke
eene ruime winst beloofden, en die ik zou hebben kunnen doen, zonder, naar allen
schyn, immer het minste van myn goeden naam te zullen verliezen; 't woord
Koopmans eerlykheid was my altoos eene haatlyke uitdrukking, en ik heb, door 'er
my nooit van te bedienen, uitgenomen in twee gevallen, in den aanvang myns
handels, waar over ik wel dra berouw kreeg, en ze zo ras mogelyk op de beste wyze
vergoedde, wel maatiger doch bestendiger voordeelen gehad. - Daar en boven heb
ik my nimmer, hoe groot en uitgestrekt een handel ik ook dreef, daar aan dermaate
verslaafd, of ik wist eenige uuren uit te koopen, om te leezen, en mynen geest, met
noodzaaklyke, nutte en aangenaame kundigheden, te verryken; welke kleine
afzonderingen ik altoos aanmerkte als voorbereidzels tot die grootere, reeds vroeg
van my beoogd, en nu verkreegen: en de voorraad, toen opgedaan, is my niet slegts
bygebleeven, maar ik heb 'er eene hebbelykheid van oefening door gekreegen, die
my nu zo zeer te stade komt, en, om zo te zeggen, het leeven van myn leeven
uitmaakt. Noit ben ik een vyand, dan even min een slaaf, van gezelschappen
geweest; en de afzondering, uit geen Misanthroperie begonnen, heeft my ook geen
Misanthrope doen worden; en ik verbeeld my nog geen nutloos lid der maatschappye
te zyn.’
Verre van daar, Oom, voerde ik hem hier op te gemoet, hier van weet myn Broeder
inzonderheid, en allen die u van naby kennen, wel anders te getuigen, en ik zou my
zelven, als zeer ondankbaar, moeten beschuldigen, wanneer ik my niet onder het
getal rekende der geene, die blyken uwer goedheid genieten. Ik heb niet kunnen
nalaaten den tyd, dien ik nu by u doorgebragt heb, met verwondering en genoegen
op te merken, hoe 't mogelyk was dat gy dezelfde lustigheid en vrolykheid, in uwen
afgezonderden staat, zo eenpaarig en bestendig behieldt; mag ik, zo verre door u
onderweezen in 't geen tot een afgezonderd leeven behoort, ook de verdere
geheimen weeten van welke gy u bedient; hierin zyn voor my verborgenheden, die
ik wel opgeklaard wenschte, ik hoop 'er ten eenigen tyde gebruik van te maaken.
‘Gunt u de Voorzienigheid,’ zeide myn Oom, ‘een lang leeven, 't geen ik voor u
afbidde, bevlytigt gy u in uwe studien, gelyk ik, tot myn groot genoegen, hoor, dat
gy doet, en stelt gy u daar door in staat om uw Vaderland dienst te doen; want ik
denk dat gy u tot de Regtsgeleerdheid, naa 't volbrengen uwer Philosophische
studien, zult bepaalen; dan hebt gy, u behoorlyk gedraagende, met de goederen,
die, by erfenisse, u te wagten staan, wel kans, om ook den laatsten tyd uws
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leevens voor u zelven meer onmiddelyk te zullen kunnen besteeden, en ik heb
daaromtrent geene verborgenheden, zo gy iets van myne leevenswyze met dien
naame gelieft te bestempelen, dan die ik gereed ben u te openbaaren. - Alles hangt
af van het oogmerk, en de keuze der middelen, om dat oogmerk te bereiken. Myn
hoosdoogmerk is, door dit afgezonderd leeven my bekwaamer en geschikter te
maaken tot den toekomenden staat, in welken ik geloof, en dien ik, op de gronden
van Rede en Openbaaring, verwagt; bekwaamer en geschikter, zeg ik met nadruk,
dewyl 't 'er jammerlyk wilde uitzien, kon men zonder zulks niet bekwaam en geschikt
tot dat groote einde onzer scheppinge kon weezen: maar ontslaagen van de zorgen
deezes leevens, heb ik, meer tyds, om met ernst op de pligten van den Godsdienst
te denken, die te betragten, en word hoe langs hoe losser van de aarde door geduurig
de gedagten op den Hemel te vestigen: ik geniet de gunstryke gaven der milde
Voorzienigheid met dankzegging, en bevlytig niets met meer ernst dan om my naar
den wil van mynen GOD te gedraagen. - Behalven de beoefening der H Schrift, waar
van gy weet dat ik veel werks maak, vind ik niets opweklyker dan de beschouwing
der Natuure; ik lees ik herlees de beste werken daar over geschreeven, en vergelyk
die beschryvingen met de voorwerpen zelve; dit is eene onuitputbaare bron van
leering en genoegen teffens: en daar ik bemerkt heb dat uwe neiging tot dat slag
van beschouwingen overhelt, en ik u een en andermaal met genoegen bespied heb,
terwyl gy bezig waart met de aandagtige bespiegeling van deeze of geene plant,
onder 't welke de verrukking als op uw aangezigt was te leezen; heb ik beslooten
u een' brief over dat Onderwerp te laaten toekomen. Ik behoef u niet te zeggen,
Neef, dat ik, om, volgens een oude en wyze les, een gezond I chaam by eene
welgeregelde ziel te bewaaren, zomtyds onschuldige uitspanningen neem, of, door
in den hof te arbeiden, de vlugheid en sterkte myner leden, zo lang mogelyk, zoek
te behouden. - En, schoon ik my dus het grootste deel des Jaars der wereld onttrek,
word ik egter geen volkomen vreemdeling in dezelve; de briefwisselingen die ik heb,
en de bezoeken die my de een en ander geeven, verschaffen my het aangelegenste
nieuws. Ook verschyn ik gedeeldyk weder in de Wereld, wanneer de Winter de
aangenaamheden van het buitenleeven verdryft; deeze verwisseling zet in een
volgenden Zomer daar aan nieuwe bevalligheden by.’
Hier brak de aankomst van myn Broeder, met zyne Vrouw, ons gesprek af; ik was
blyde dat zy ons niet eerder stoorden. Zo dra ik gelegenheid had om alleen te
weezen, schreef ik het voornaamste op, met oogmerk om het naderhand te
beschaaven, gelyk ik gedaan heb, en het UL. toezende. Ik ben verzekerd,
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myn Oom zal 't zich niet belgen, wanneer hy dit onderhoud in uw Maandlyksch
Werkje vindt; en 't zal my verheugen onder het getal uwer medewerkeren, zo wel
als onder dat uwer Leezeren, te mogen behooren.
Ik blyf,
MYNE HEEREN,
UL. Dr. L.E.

Proeve over de beste wyze om opgang in de wereld te maaken.
Uit het Engelsch.
Het vroegste gedeelte van ons Leeven wordt dikwyls in verkwisting en
buitenspoorigheid doorgebragt. Onze begeerten, onze driften zyn dan sterk, en, op
vermaak, 't welk al 't aanloklyke der nieuwigheid heeft, kragtig gesteld, onze rede
en verstand is zwak, en door geene ervaarenis onderschraagd. Maar, indien
Jongelingen gezond verstand bezitten, en zich een weinig tot denken zetten, is die
koorts van ydelzinnigheid zelden van langen duur. Zy ontdekken de dwaasheid hier
van, en hoe ongeschikt zulk eene leevenswyze is, om middelen, agting en geluk te
verwerven. Zy bemerken, dat de vermaaken der zinnen slegts eenige weinige
oogenblikken duuren, en dat het leevensjaargetyde, om ze te smaaken, ras voor
by gaat; als mede, dat zy in geenen deele ten geschikten grondslage strekken, op
welken een redelyk en duurzaam geluk kan gebouwd worden. Bedenkingen van
deezen aart zullen hun zomtyds bekruipen, wanneer zy met volle teugen uit den
beker der weelde gedronken hebben; zy zullen rond zien, hun eigen staat, en den
toestand van anderen, overweegen.
Dit doende, worden zy, aan den eenen kant, gewaar, hoe Menschen, die, in
vermaak, verkwisting, en voldoening van zinlyken lust, de bronnen van geluk zogten,
zich steeds bedroogen en te leur gesteld vonden; dat zy, in stede van tot genot te
geraaken, tot gebrek en elende vervielen; dat de najaagers daar van tot
nietsbeduidenheid en veragting verweezen wierden; en dat zulk een leevensplan
nimmer de keus geweest hebbe, dan van onverstandigen, verdienstloozen, en
laaghartigen. Aan den anderen kant, loopt hun in 't ooge, dat Lieden, door de Natuur
met scherpzinnigheid en vooruitzigt bedeeld, hun goed verstand gebrekende,
eenpaarig zulke laage en vernederende voldoeningen versmaad, na genot en geluk
gestreefd hebben, door blyken van deugd en bekwaamheid te geeven, door hunne
poogingen aan te wenden, om in de wereld voort te komen, met de agting, en, indien
het mogelyk is, de bewondering te verdienen van hunne Medeburgeren en van het
Menschdom.
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Er doet zich eenig verschil op in de wyze om Opgang in de Wereld te maaken, onder
Gemeenebest- en Monarchaale-regeeringsvormen. Het valt bezwaarlyk, het is
onmogelyk, in de eerstgemelde te slaagen, zonder weezenlyke bekwaamheden en
volkbehaagende deugden. Onder deeze gelykmaatige vorm van Staatsbestuur,
hangt het in aanmerking komen, en de bevordering, af van vlyt, van het betoonen
eeniger gewigtige diensten aan het Gemeen, van wysheid en welspreekenheid in
het doen van voorstellen, van beleid en dapperheid in den kryg. In laatstgenoemde
dienen deeze ook, doch in een minder rang: het komt daar voornaamlyk aan op
inneemenheid, op voorkomen, op een zorgvuldig in agtneemen der characters, der
zeden, der zwakheden, der luimen en grilligheden van lieden, door hunne
bekwaamheden, of door blind fortum, tot hooge en aanzienlyke bedieningen
opgeklommen.
Dit in agtneemen der zeden en characters van uitsteekende en beroemde Mannen,
oordeelde men ook noodig in het Grieksche en Romeinsche Gemeenebest. Wy
leeren uit CICERO, dat eik Jongeling van bekwaamheid, en edelmoedige vooruitzigten,
zich vervoegde by eenig voornaam Romein, om diens gedrag, beginzels, en zeden,
na te gaan, en die ten voorbeelde te neemen om zich zelven naar te vormen. Deeze
oplettenheid, die naarvolging, was een der zekerste en veiligste wegen om tot
aanzien in het Gemeenebest op te klimmen. In deezer voege verkreeg hy het opzigt
en de bescherming van het voorwerp zyner eerbiedenisse, en zyne Medeburgers
waren geneegen en gereed, om te gelooven, dat hy die deugden en bekwaamheden,
welke hy zo zeer scheen te bewonderen en hoog te agten, zou naarvolgen. - Dus
groeide, gelyk PLUTARCHUS aantekent, ARISTIDES onder CLISTHENES, CIMON onder
(*)
ARISTIDES, PHOCION onder CHABRIAS, POLYBIUS onder PHILOPEMON op . Want deeze
allen vervoegden zich, in hunne vroege jeugd, by de anderen hooger in jaaren
geklommen, en zy schooten, mag ik deeze uitdrukking bezigen, nevens hun wortel,
en wiessen onder de schaduw van hunne beschutting en voorbeeld op. Dus werd
te Rome CATO onder FABIUS MAXIMUS, POMPEJUS onder SYLLA en CICERO zelve onder
SCEVOLA gekweekt.
Deeze zelfde handelwyze heeft men in Monarchyen gehouden, en tot uitersten
gevoerd: want ongelukkig zyn de voorbeelden daar zeldzaam zo volgenswaardig.
Deugd, de ziel met zynde dier Regeeringsvorm, zyn vertrouwen, eer, bevordering,
geenzins altoos de belooningen van bekwaamheid en verdiensten; van onkundigen,
en die 't aan verdiensten mangelt, in magt en aanzien verheeven, kan men veel eer
de gunst en bescherming

(*)

PLUTARCHUS An seni gerende sit respublica. Ook heeft deeze schrandere Schryver verscheide
gewigtige aanmerkingen, dit stuk betressende, in zyne Praecepta gerendae reipublicae. Vol.
II. p. 805. Edit. Xilander.
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winnen, door hun een' blinden eerbied te betoonen, hunne zwakheden, dwaasheden
en ondeugden vleijend goed te keuren, in alle hunne maatregelen en inzigten te
treeden, dan door blyken te geeven van de grootste bekwaamheid en ongekreukste
braaf heid: ja deeze zyn niet zelden sterke hinderpaalen, die alle vordering beletten.
Schoon Vorsten en Mannen, in hoogbewind gesteld, eenelydelyke en blinde
gehoorzaamheid van allen die onder hun behooren, vorderen, zyn ze nogthans op
geen hunner voorregten nayveriger dan op de uitwendige tekens van ontzag en
eerbied. Het mag eenigzins vreemd schynen, dat hunne bezorgdheid voor deeze
hulde, alleen aan de Deugd verschuldigd, doorgaans toeneemt naar gelange hun
regt daar op vermindert. Doch dit ontstaat hier uit, om dat zy zelve weeten en voelen,
dat zy voorwerpen van veragting of haat zyn, en dat die schynbaare betooningen
van ontzag en eerbied eenige verlichting schenken aan hunne heimlyke knaaging
en ongenoegen; hun misschien diets maakende, dat daar zo veelen bezorgd zyn
om hunne wenschen te voldoen, ja zelfs te voorkomen, door alle tekenen van
verknogtheid en diep ontzag, zy eenige deugd en verdiensten moeten bezitten. Dan welke ook hunne beweegredenen mogen weeze, deeze bezorgdheid en jalousy
is nauwkeurig in agtgenomen, en gevierd, door alle schrandere Persoonen, die het
ongeluk gehad hebben, van onder eigendunklyk heerschende Vorsten te moeten
leeven. Deeze zyn niet over 't hoofd gezien door Prinsen zelve, als zy van een
magtiger Oppervorst afhingen; en het strekte om hun op den Throon te houden, en
in 't bezit der Koninglyke magt te blyven, ondanks het grootste misbruik daar van
gemaakt, en in spyt hunner Mededingeren en vyanden. Hier van levert de
Geschiedenis ontelbaare voorbeelden op. Ik zal my thans vergenoegen met 'er twee
by te brengen, uit XENOPRON en JOSEPHUS ontleend: zy zullen het voorgestelde in
deeze Proeve ophelderen.
De eerstgemelde Schryver verhaalt ons, in zyne Grieksche Geschiedenis, dat
PHARNABAZUS, een der Landvoogden des Konings van Persie, de Landvoogdyschap
over Eolie schonk, aan ZENES van Dardanus. Toen PHARNABAZUS, by diens overlyden,
be lagt was wien hy tot opvolger zou benoemen, verscheen MARIA, de Weduwe van
ZENES, by hem, vergezeld van Krygsknegten, en voorzien van ryke geschenken,
niet alleen voor PHARNABAZUS, maar ook voor zyne Hofjuffrouwen en Hovelingen.
By haare aankomst, sprak zy hem in deezer voege aan. ‘Myn Egtgenoot, ô
PHARNABAZUS, was door u verbeeven, en heeft zo veel gelds ten uwen dienste van
't Volk geligt, dat hy ten allen tyde uwe gunst en bescherming waardig was. Indien
ik, derhalven, uwe belangen niet minder bezorgde, waarom zoudt gy dan de
Landvoogdy aan een ander opd aagen? Daarenboven, wanneer ik dezelve niet
bestuur tot uw genoegen, staat het altoos in uwe magt my van 't bewind te ontzetten,
en het eenen ander te
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schenken.’ - Dit gehoord hebbende, besloot hy de Weduwe met de Landvoogdye
te begunstigen. MARIA, Landvoogdesse geworden, bragt niet alleen dezelfde
schattingen op als haar Egtgenoot gedaan hadt; maar verzuimde geenzins, om, zo
dikwyls zy PRARNARAZUS bezogt, hem een ryk geschenk ter hand te stellen. Als by
in haare Landvoogdye kwam, ontving zy hem met uitbundiger tekenen van eer en
agting, en kostlyker onthaal, dan iemand der Onderbevelhebberen, hoe ryk en
magtig ook. Door dit gedrag deelde zy zo diep in de gunste van PHARNABAZUS, dat
hy haar niet alleen in het bestuur der Landvoogdye deedt blyven; maar ook zomtyds
(*)
zich van haaren raad bediende .
Ten aanziene van het andere voorbeeld, zal ik alleen opmerken, dat, niet
tegenstaande het geweldig en bloedgierig bestuur van HERODES, en den daar uit
met regt voortvloeijenden afkeer der Jooden van hem, hy nogthans, door
dienstbetooningen, inschiklykheden, en kostbaare geschenken, eerst aan M.
ANTONIUS (ondanks CLEOPATRA'S vyandschap), en vervolgens aan AUGUSTUS, in 't
bezit zyns Ryks bleef, en by de Romeinen, zo lang hy leefde, hoog geagt. Deeze
afgerigte vleijer bouwde, behalven andere buitenspoorige en bykans Godlooze
betooningen van agting, ontzag en eerbied, een heerlyk Theater, en stelde
Feestspelen in ter eere van AUGUSTUS, op welke alle ryklykheid en pragt in vollen
luister schitterden.
Ik heb niet ten oogmerke het voorzigtig beleid van MARIA te beoordeelen, of de
behendigheid van HERODES, als zyn gedrag dien naam mag draagen, toe te juichen;
doch het zal my vrystaan op te merken, dat, in alle Monarchaale Regeeringen,
byzondere Persoonen tot eerampten en gewigtige posten verheeven zyn door
dergelyke en dikwyls min onschadelyke slegter en snooder handelingen. Dit zou ik
door verscheide voorbeelden uit de Geschiedenis van alle Monarchyen in Europa
kunnen toonen. Dan dit zou myne Proeve te lang maaken.
Wat my betieft, ik heb altoos een' amptloozen en onafhanglyken leevensstand,
ja zelf het leeven als een vergeeten Burger, verkieslyker en dierbaarder gekeurd
voor een Man, dan de luisterrykste en voordeeligste hedieningen te bekleeden, als
deeze de bezolding ren van slaafsheid, ondeugd en eerloosheid. Allen, die op eene
andere wyze over dit stuk denken, en dermaate gedreeven worden door staat-en
eerzugt dat zy Groot in de Wereld willen weezen, hoe het ook gaa, en welke middelen
van dubbelhartigheid, verraad, overspel en andere dergelyke misdryven zy moeten
gebruiken om daar toe te geraaken; deezen verzend ik tot de Vaderlyke Lessen,
(†)
door een onlangs overleden Edelheer aan zyn Zoon gegeeven , en tot dat gedeelte
van F. BACON'S Lessen, 't welk die

(*)
(†)

XENOPHON ∊λληνιξων. Lib. III. Cap. I. §. 8. 9. 10. Ed. Wells.
Ongetwyseld Milord CHESTERFIELD.
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groote Wysgeer, doch slegte Burger en Staatsman, Faber Fortunae sive Doctrina
(*)
de Ambitu vitae, tytelt. Niettegenstaande het vernust en de geleerdheid deezes
laatstgenoemden, hebben wy alle reden om te denken, dat hy zyne eigene daar
voorgestelde regelen volgde, en hy kwam 'er in t einde zo mede uit, dat het jammer
is, dat niet allen, die, door dezelfde slaafsche, laage, en snoode handelwyzen, hun
Fortuin zoeken te maaken, dit zelfde loon huns arbeids genieten.
Alle die de effener en beter paden van braafheid, deftigheid en deugd zoeken te
bewandelen, zullen een veilig en uitmuntend Leidsman aantressen, in het onsterflyk
Werkje van CICERO, over de Pligten, waardig om niet alleen der jeugd vroegtyds in
handen gegeeven te worden; maar tevens waardig om het Handboek te weezen
van de verstandigste bejaarden.

De droefgeestige.
MYN HEEREN,

Het lust my u mynen ongelukkigen toestand eens aftemalen. Het hart wordt verligt
door het klagen; en ene bepaalde aandagt op enig onderwerp te oeffenen, is
misschien het enige middel dat my over is om gelukkig te zijn.
De Abt TRUBLET zegt, ‘alle menschen zyn bekwaam om ongelukkig te wezen,
maar allen zyn zy het niet om gelukkig te zyn.’ - De waarheid van dit zeggen
ondervind ik in myn persoon. Ik gevoele, dat ik bekwaam zou zyn om ongelukkig te
wezen, indien my maar de minste ramp overkwam; maar gelukkig kan ik niet zyn;
want anders zoude ik het wezen, daar ik alles bezitte om gelukkig te zyn, behalven
het lichamelyke gestel. Ongelukkig ben ik eigenlyk niet, ik hebbe weinig of gene
voorwerpen die my kwellen; maar gelukkig ben ik ook niet, want ik hebbe byna noit
vermaak of vreugd. Ik zie wel dat ik reden heb, den Hemel te danken voor de
zegeningen die my zyn te beurt gevallen; zegeningen, voorwaar! die men niet hoog
genoeg waarderen kan. Ik bezit gelds genoeg, om aangenaam en gemakkelyk te
leven. Ik geniet ene goede gezondheid, en tamelyke lichaamskragten. Ik heb ene
agtenswaardige Huisvrouw, die ik bemin, en die my bemint. Myn gewissen verwyt
my gene gruwelstukken. Ik kan niet zeggen, dat 'er iets is, t welk ik bepaaldelyk
begere. Ampten, roem, grote schatten, zyn voorwerpen die ik in den rang der
ydelheden stelle, en dat doet niet alleen myn verstand, maar ook myn hart. Wat
ontbreekt dan aan myn geluk? Ik heb het al gezegd; niets dan een gestel, vatbaar
voor geluk.

(*)

F. BACON, Scrmones Fideles, Cap. LX. p. 310.
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Aan myn gestel alleen, myn Heeren, schryf ik het toe, dat ik niet gelukkig ben. Myn
gestel is te onaandoenlyk, te droefgeestig, om vermaak te genieten. Evenwel, behoor
ik niet onder het nog rampzaliger getal der Miltzieken. Ik voele gene
hypochondriesche pynen of benauwdheden. Ik ben mede in enen staat van Apathie,
zo lang my niets onaangenaams bejegent; want daar ben ik uitstekend gevoelig
aan. De minste belediging brengt myn gantsche gestel in beweging; myn' tanden
knarssen, myn' leden beven; en zo ik niet my op het eerste ogenblik bedwinge, ben
ik geen meester meer van my zelven. Een voorgezien ongeluk pynigt my gantsche
maanden, voor het my bejegent of bejegenen kan, en maakt my rampzalig.
Gelukkiglyk zyn myne omstandigheden zodanig, dat my weinig van die kwellende
voorwerpen ontmoeten. Maar omtrent het vermaak ben ik onaandoenlyk. Zo het
twintigste deel van myn geluk een ander te beurt viel, hy zoude zyne blydschap niet
kunnen bedwingen. Myn Neef GAUDENS is in bekrompene omstandigheden geplaatst.
Een bankeroet heeft hem volslagen geruineerd. Hy heeft Schuldeischers, die hem
vervolgen. En al wat hy onderneemt, ter verbetering van zyn fortuin, valt verkeerd
uit. Evenwel, GAUDENS is vrolyk, blymoedig. Hy schrikt niet voor een onzeker en
hachlyk toekomende. Het gedenken aan zynen gewezenen en tegenwoordigen
staat veroorzaakt hem geen droefheid. Neen, hy zal al lachende zyne gevallen
vertellen, en zyne armoedige levenswys in zulk een daglicht stellen, dat zig niemant
onthouden kan van om zyne vertellingen te lachen. Gelukkige GAUDENS! In zyne
armoede is hy gelukkiger dan ik ben in alle myne gewenschte voordelen. Wat een
geluk is een vrolyk humeur! Een vrolyk humeur weegt alles op, rykdommen,
grootschbeden, vermakelykheden. Anderen haken naar pleizierpartyen; ik vinde
niets sinakelozer, niets lastiger. Ik zit liever alleen in myne kamer, dan ik my op 't
pragtigste hal bevinde. Wanneer anderen luidkeels lachen, en schreuwen van hun
vermaak, denk ik dikwyls, waar lachen die menschen om? Wat vermaak hebben
zy nu? Voor my, in alle die aardigheden, vind ik den meesten tyd niets dat my treft;
onder alle die pleizieren vind ik niets dat my aandoet. Evenwel, zal ik die vrolyke
menschen niet voor dwazen aanzien; ik weet te wel dat het met my, en niet met
hun, verkeerd gesteld is. Hun vrolyk en aandoenlyk gestel doet hun vele genoegens
smaken, daar het myne my van berooft. In plaats van gemelyk tegens hun te worden,
om dat zy me schynen zonder reden te lachen, benyd ik hun geluk, en wenschte
wel al die bedaarde en ernsthaftige wysheid, die ik my verbeelde te bezitten, voor
hunne vrolykheid, hoe onzinnig zy my ook voorkome, te ruilen. Wat kan men meer
zyn dan gelukkig? En het geluk hangt af van de menigte der vermaken die men
geniet. Vermaken, t is waar, geniet ik. Ik ben gevoelig voor de zedelyke vermaken.
Beminnen en bemind te worden, wel te doen, en my de vreugde voortestellen,
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die hy gevoelen moet aan wien ik ene weldaad bewezen heb, zyn dingen die my
aangenaam zyn. Een goed boek, ene fraije gedagte, strelen mynen geest. Dit zyn
vermaken, die ik dagelyks neme, en die my de eenzaamheid doen zoeken, en
verkiezen boven de gezelschappen. In de eenzaamheid vervee! ik my zelden, doch
meest altyd by de menschen. ‘Een zot, zegt de schryver, dien ik heb aangehaald,
een zot denkt, dat een man van verstand, die eenzaam leeft, zig verveelt.’ De zot
bedriegt zig. Maar met dit alles, had ik de vrolykheid van den zot, myne vermaken
zouden veel menigvuldiger, veel levendiger zyn. Gelukkig is de man, dien een bal,
dien een laf gesnap, dien het dagelyksch nieuws, vermaken kan. Hy kan ligtelyk zig
die genoegens verzorgen. Ik, integendeel, heb maar zelden vermaak. Zulke
gedagten, die my treffen, ontmoet men niet op ieder blad, in elk boek. En de
gezelschappen, ik herhaal het, hebben gemeenlyk voor my niets anders dan verdriet.
Ook bemerk ik genoeg, dat ik in de gezelschappen niet gezien ben, vooral ben ik
ongeschikt voor de verkering der Vrouwen. Dit, begryp ik, kan ook niet anders wezen.
Het is onmoogelyk, dat een man, die zig in een gezelschap verveelt, anderen
vermaken zoude. En hoe kan een droge suffaard de schone sexe vervrolyken, daar
hy geen smaak vindt in hare grootste vermaken, en dezelven veeltyds als kinderagtig
by zig zelven aanziet. Op deze wys ben ik verstoken van een der grootste vermaken
des levens, dat der zamenleving. En dit kwaad brengt weder een ander voort. Men
kan, zonder vrienden en begunstigers, in de wereld niet ver komen. Nu, vrienden
en begunstigers moet men zig door zynen aangenamen omgang verwerven. Ook
dit maakt my myne koele en droefgeestige gesteldheid onmogelyk. Zulk ene
gesteldheid, zegt men, is geschikt om grote denkbeelden voort te brengen. Ik gelove
van ja, maar het blyft gemeenlyk by denkbeelden. Om werkzaam te zyn, en iets
aantevatten, moet men ene zekere maat van vuur en leven bezitten, dat ons
voortdryft, en de ogen sluit voor al het hachlyke en onzekere dat 'er in den uitslag
steekt. Daarenboven komt men met myne gesteldheid zelden in de omstandigheden,
van iets groots te kunnen verrigten.
Gy ziet, Myne Heren, dat ik deze myne gesteldheid aanzie als enen groten
hinderpaal van myn geluk. Dus heb ik gedagt, of 'er geen middel zyn zoude om
dezelve te verbeteren. Onze lugtsgesteldheid gesteldheid, denk ik, doet 'er veel toe;
maar de levenswys niet minder. De koude en vogtigheid onzer lugt verdikt het bloed.
Ook zyn de noordsche volken veel koelder en droefgeestiger dan de zuidelyker,
gelyk de Franschen, de Italianen en Grieken; ten zy de levenswys der laatsten hierin
ene verandering veroorzaakt, zo als dit ten opzigt der Turken plaats heeft, die, in 't
midden der levendige Grieken, het peinsagtigste en droefgeestigste volk van den
aardbodem zyn. De spyzen zyn het ook voornamelyk, waardoor onze gesteldheid
bepaald wordt. Ik hebbe al gedagt, van op
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zyn Fransch, alleenlyk ligt verterende spyzen te gebruiken. Zeker, myn gestel luistert
veel naar het voedsel dat ik neem. Een halve vle ch Champagne wyn brengt een
vuur en leven in myne aderen. Altyd met een halven knip te lopen, kan niet gaan.
Maar, als ik my gewennen kon aan lugtig eten, zoude ik zekerlyk vrolyker en
levendiger wezen. Doch dan miste ik, zo lang ik onder de kuur was, een myner
grootste vermaken, dat van smakelyk te eten. Ik ben enigsins een Epikurist; de
vermaken der zinnen zyn my het allerkragtigst. Die op te offeren, om een vermaak
te kopen, dat my misschien evenwel ontgaan zou, is iets daar ik nog niet toe kan
besluiten. Gedurige gezelschappen te hebben. zou nog een ander middel wezen;
maar dat middel kost mynen smaak zo veel, en is my zo sterk tegen, dat ik 'er niet
toe komen kan van het te gebruiken. Dus geef ik byna de hoop op, van myn gestel,
en gevolglyk myne vatbaarheid voor 't geluk, te verbeteren. Ik moet dan blyven zo
als ik ben. Bedroefde troost! Maar wat gedaan? Weet gy enig ander middel, dan
die welken ik opgenoemd, doch onbruikbaar gevonden hebbe, zo zult gy, my dat
bekend makende, hem zeer verpligten, die zig noemt,
MYNE HEEREN,

UE. dienstwillige Dienaar,
MOROSUS,
O.O.

Verandering van Lugt zal Morosus niet baaten, hy zal dat gestel overal mede
draagen. Hy blyve des in zyne woonplaatze, onder zyne Bekenden, die, zyn humeur
kennende, nog al meer inschiklykheid voor hem zullen hebben dan Vreemden. Hy
moet zig geen bepaald Dieet voorschryven, dit zal hem eer gemelyker maaken, dan
verbeteren. Laat hy, zig wagtende voor buitenspoorigheden, eene ordentelyke Tafel
houden. Gezelschappen te vermyden, zou zyne gemelykheid doen toeneemen: hy
verkeere onder menschen van smaak, die op eene verstandige wyze vrolyk leeven,
zo goed en zo kwaad als hy kan; trapswyze zal hy er nog wel wat van overneemen.
Voorts eerbiedige hy de wegen der Voorzienigheid, en draage zyn lot geduldig;
veelligt zou hy, daar hy tog eenigzins een Epikurist is, met een gunstiger gestel voor
zyn beoogd geluk, inderdaad volstrekt ongelukkig worden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

405

Het schoon vooruitzicht van een' Christen.
Ik weet wien ik geloofd hebbe, en ik ben verzekert, dat hy magtig is myn
pand, by hem weggelegt, te bewaren tot dien dag.
PAULUS.

Nog maar een korte tyd, en 't Lichaam stort in 't graf:
Maar gy, myn ed'le Ziel, maar gy zult eeuwig leven!
Gy keert dan weêr tot hem die u het wezen gaf,
Om d'oorsprong van uw zyn den hoogsten lof te geven!
Verrukkend denkbeeld! ... ja, schoon gy 't hier niet beseft,
Gy zult den langen loop der Eeuwigheid verduuren.
Gy zult, als u Gods gunst van 't logge stof ontheft,
Op 's Hemels Majesteit met Hemelsche oogen tuuren!
Gy zult, met al den stoet, die 's Hoogsten's troon omringt,
Altoos vernieuwde stof tot lofgezangen vinden;
't Zy Goëls teedre min uw dankb'ren boezem dringt;
't Zy gy beneden vaart, op vleugelen der winden,
Om na te speuren, wat Gods groote wysheid schiep;
Het gansch Heeläl te zien, den samenhang der dingen,
Die zy, by 's tyds begin, uit niets ten voorschyn riep;
Dan doet het kleenste ding u hemeltoonen zingen!
Hier strekt al menigwerf het Lichaam u ten last;
Maar, wen ge henen vaart naar 't Ryk der hemelbogen,
Zult gy, met een gewaad 't welk uwen heilstaat past,
Als dat van 't Englenheir, voor eeuwig zyn omtoogen.
Dat dan het uur genaak', 't welk uwen band ontbind,
Dat u in 't hoog gewest der Eeuwigheid zal voeren! -
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Zie ginds Messias reeds, uw' gadeloozen vrind!
Uw rampstaat kon zyn hart, zyn teder hart beroeren;
Hy trad, uit enkle min, voor u, ten wreeden dood;
Hy heeft voor u het Ryk der Zaligheid verworven!
(Hier is myn stem te laag... dees Liefde is te groot...)
Op dat gy leven zoud, is 's waerelds Heer gestorven! Gestorven! ... maar, geen nood, myn ziel, uw Heiland leeft!
Hy is het naar gebied des fellen doods ontweeken,
Om in het Godspaleis (daar nog de Hel van beeft,)
Voor al den Hemelsstoet u eeuwig Vry te smeeken!
Volzalig uitzicht! hoe, hoe streelt gy myn gemoed!
Nu schroom ik 't woeden niet van 's Waerelds holle baaren.
Myn Scheepken zal, hoe 't dryve' of slinger langs dien vloed.
De haven myner rust toch veilig binnen vaaren!

J....
1779.

Aan den dood.
Doe nu vry alles bukken,
Voor uw gevreesden Schepter!
Het einde aller dagen
Zal 't eind zyn van uw woeden;
Dan zal het lieve leven
U, felle dood, verwinnen.
Triumf! de dood zal sterven!
J.....
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, ronsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Bedenkingen over het natuurlyk onwaarschynlyke in de
gebeurtenissen, op welken de Christlyke Godsdienst stuent.
Dat de Christlyke Godsdienst, vooral in deze laatste tyden, geweldige aanvallen
heeft moeten uitstaan, welken ook veelen van die Hemelsche leer verwyderd hebben,
weet een ieder. Ondertusschen zyn de meesten dier aanvallen, ten deele loutere
vitteryen op deze en geene gebeurtenissen, of plaatsen in de heilige Schriften; ten
deele zwaarigheden tegen deze of geene leerstukken; die grootlyks ontstaan uit de
bepaaldheid van het menschlyke verstand, of alleen zekere stellingen betreffen,
welken van veele Christenen zelven worden in twyffel getrokken of anders begrepen;
en ten deele onredelyke eisschen van betoogingen in zaaken, die uit haaren aart
geene volkomene betooning toelaaten, en reeds genoeg bewezen zyn, om eene
redelyke toestemming van den geest voorttebrengen; ten minsten in zo verre, dat
zy invloed hebben kunnen op ons hart, en ons gedrag regelen. Met dit alles, evenwel,
is 'er ééne bedenking, welke in den eersten opslag eenige zwaarigheid baart, en
ongetwyffeld by veelen van zeer groot gewigt zal zyn; te meer, omdat zy niet eenig
byzonder leerstuk, niet eene zekere plaats of enkeld gedeelte van de Christlyke
Openbaaring, maar het geheele, het gantschlyke zamenstel van onzen Godsdienst,
de geheele geschiedenis waarop die rust, betreft; en om deze reden zullen wy hier
eenige aanmerkingen opgeeven, tot wegneeming dezer bedenking.
De zwaarigheid, welke wy bedoelen, is eigenlyk gelegen in het natuurlyk
onwaarschynlyke der gebeurtenissen, die den grondslag van het Christendom
uitmaaken. Zeker, de geboorte des Zaligmaakers uit eene Maagd; zyne
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voortreffelykheid boven andere menschen, reeds in zyne kindschheid doorstraalende;
zyne wonderwerken, de wonderwerken zyner Apostelen; zyne opstanding, zyne
hemelvaart, dit alles zyn gebeurtenissen, die zo verre afwyken van het geen in de
wereld pleegt te geschieden, dat het verstand ongenegen is om geloof aan dezelven
te geeven. Wie onzer zou geloof verleenen aan een verhaal van diergelyke zaaken,
als in onze dagen voorgevallen? Voorzeker, niemant. Hoe veel te minder dan zyn
deze dingen geloofbaar, nu zy ons verhaald worden als over byna twee duizend
jaaren, in een ver van hier gelegen land, en in eenen tyd gebeurd, in den welken
eene algemeene ligtgelovigheid heerschte. De onwaarschynlykheid is dan, zegt
men, een grond tegen het Christendom.
Deze zwaarigheid, dunkt my, is niet geheel te veragten; en alle voorstanders van
het Christendom hebben dezelve zo wel gevoeld, dat zy, om die reden, ook hunne
poogingen verdubbeld hebben, ten einde de gebeurtenissen van het Christendom
des te onwrikbaarder te bewyzen; naar maate zy in zig zelven onwaarschynlyker
en dus ongeloof baarder zyn.
Maar, wanneer men de zaak wat nader inziet, en onderzoekt, tot welk een einde
deze ongeloof baar schynende gebeurtenissen, volgens de Euangelieleer, geschikt
zyn geweest, dan zal men eene oplossing van de zwaarigheid vinden, welke, naar
onze gedagte, voldoende is.
Tot hoedanig een einde waren de wonderwerken van Jesus en zyne Apostelen
geschikt? Het Euangelium geeft ons het antwoord op deze vraag. Zy moesten dienen
om de Godlyke zending van Jesus te bewyzen. Nu, om de Godlyke zending van
Jesus te bewyzen, waren gebeurtenissen noodig, welken van den gewoonen loop
der natuur afweeken. Zodra men veronderstelt, dat God eene buitengewoone
openbaaring wilde geeven, kan men het niet anders dan natuurlyk vinden, dat God
aan zyne gegeevene openbaaring getuigenis verleende; en dezulken, die met deze
openbaaring gelast waren, kenbaar maakte uit het overige gedeelte des
menschdoms.
Wat zoude het geweest zyn, indien Jesus in de wereld was gekomen gelyk alle
andere menschen, indien hy was opgevoed en geleefd had gelyk alle de overigen;
en
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deze groote waarheden, dat 'er eene' opstanding uit den dood, een leeven na dit
leeven, en daarin eene vergelding van het geen de menschen zouden gedaan
hebben, te wagten was; dat God de zonden vergeven wilde aan hun, die zig opregtlyk
bekeerden, gepredikt had, even als een Wysgeer, zonder blyken te geeven van
eene Godlyke zending? Zeker, zyne prediking zou niet meer hebben uitgewerkt dan
die van veele Heidensche wysgeeren, dan die van eenen Socrates. Men zoude
hem, mooglyk met goedkeuring, hebben aangehoord; doch zyne leer zou beschouwd
geworden zyn, louter als eene wysgeerige veronderstelling; of een zamenstel, niet
onwaarschynlyk misschien, maar egter altyd slegts eene menschlyke leer. Gantsch
anders is het geweest, nu Jesus zeggen en met daaden toonen kon, ik ben één
met God; God spreekt door my; wat ik u leer, wordt u van God geleerd; en nu de
Apostelen zeggen konden, die Jesus, dien wy u prediken, is Gods Zoon, door God
in de wereld gezonden om u zalig te maaken; dit heeft God getoond door de
wonderwerken, die Jesus gedaan heeft, en door hem uit den dood op te wekken
en ten hemel op te neemen; dit toont God nog door de wonderwerken, die wy in
Jesus naam voor uwe oogen doen. Dit gaf aan Jesus leer een geheel ander
voorkomen: zy was nu niet langer een vernuftig wysgeerig, doch feilbaar, en mooglyk
harssenschimmig, zamenstel, onderworpen aan bedenkingen en tegenwerpingen.
Neen! zy was nu eene onfeilbaare leer, oorspronglyk uit den boezem der eeuwige
waarheid; het waren geene wysgeeren, die slegts redeneeren, en zig dus bedriegen
konden; het was God zelf, die de menschen leerde.
Wilde nu God zulk een getuigenis aan Jesus en zyne Apostelen geeven, en hunne
leer dus door een onfeilbaar teken bekragtigen, het was noodzaaklyk, dat 'er
buitengewoone, bovenmenschlyke omstandigheden by de prediking van die leer,
plaats vonden; al wat niet boven den gewoonen loop der natuure was, kon hier niet
baaten. Een voorbeeldig gedrag kon stigten; eene verhevene wysheid, eene
zeldzaame doordringendheid van geest, konden de opmerkzaamheid opwekken;
maar volkomen te overreeden, gerust te stellen, allen twyffel, alle tegenspraak weg
te neemen, stond niet in hunne magt. De deugdzaamste mensch kan met het beste

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

410
hart en de treflykste voorneemens zig zelven bedriegen, en dus anderen in dwaaling
brengen; het grootste verstand kan dwaalen, en dwaalt maar al te ligt, wanneer het
oordeelen zal over, of liever gissen zal naar dingen, die afhangen van schikkingen
in de Godlyke regeering, en de inrigting der schepping, welke God alleen bekend
is. Zeker, wat ook de reden leeren moge omtrent 's menschen onsterflykheid, de
keurigste redeneeringen daaromtrent zyn loutere gevolgtrekkingen, uit deze en
geene gegeevene stukken; en wie zal alle de gaapingen aanwyzen, welken daarin
zyn kunnen? Hoe veele gegronde bedenkingen komen daar niet tegen op! hoe
twyffelagtig is niet de geheele zaak! en met hoe veel gronds hebben ook niet veele
Heidensche wysgeeren 'er voor en tegen geredeneerd! eene Godlyke beslissing
dan was hier omtrent noodig. En niet alleen hieromtrent; maar ook omtrent het
bestaan of niet bestaan van Ondergoden. Om de afgodery uit de wereld te verdryven
werd volstrekt eene Godlyke openbaaring vereischt. God alleen, de vermeende
opperste van alle Goden by de Heidenen, hy die de wereld gemaakt had, kon
beslissen, of hy de wereld gesteld had onder het bestier van mindere goden, gelyk
de verstandigsten uit de Heidenen dagten, dan niet. Maar om dit te beslissen, moest
God toonen, dat de leer van de valschheid van 't Ondergodendom van hem kwam;
en hoe kon dit anders geschieden, dan door middel van ongewoone, gevolglyk in
zig zelven onwaarschynlyke, en in den gemeenen loop ongeloofbaare voorvallen?
Daar is dan geen grond om het Christendom te verdenken, veel minder te
verwerpen, uit hoofde van de vreemde en in den gewoonen loop der natuur ongeloof
baare gebeurtenissen, welken plaats hadden by deszelfs oorsprong; dewyl die
gebeurtenissen volstrekt noodzaaklyk waren, zoude het Christendom geloof vinden
en aangenomen worden.
O.O.
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De moeielykheid der deugdsbetragting, niet strydig met Gods
wysheid en goedheid.
Meer maalen hoort men klaagen over de moeielykheden, welke met de getrouwe
deugdsbetragting vergezeld gaan; indien, zegt men, dezelve minder waren, of liever
in 't geheel geene plaatze hadden, het zedelyk kwaad zoude zo grooflyk niet
gepleegd, en het zedelyk goed zo schandlyk niet verwaarloosd worden; ja wat meer
is, het schynt zelfs bezwaarlyk deeze gesteldheid der zaaken met Gods wysheid
en goedheid in volmaakte overeenkomst te brengen.
Ik wil niet loochenen, dat de betragting van deugd en Godvrugt voor den mensch
van alle moeielykheden niet is vry te spreeken, hoewel dezelve door zommigen in
een te sterk licht dikwyls gesteld en te groot gemaakt worden; maar ik zal de
schynstrydigheid, welke daar uit tegen Gods wysheid en goedheid gebooren word,
geheel tragten weg te neemen.
Ten dien einde zal 't, vertrouwe ik, genoegzaam zyn aan te toonen, dat de redenen,
uit welke deeze moeielykheid in 't algemeen ontstaat, met Gods wysheid en goedheid
volmaakt wel strooken.
's Menschen vryheid is de eerste algemeene reden, welke de deugdsbetragting
met moeielykheden vergezeld doet gaan.
Indien derhalven dit vermoogen, of de voortbrenging van weezens, die zelfwerkers
zyn, met Gods oneindige wysheid en volmaakte goedheid niet onbestaanbaar is,
zo zal duidelyk blyken, dat het geene daar uit noodwendig voortvloeit, ook met
dezelve in overeenkomst gebragt kan worden.
De schepping en voortbrenging van vrywerkende weezens is zo verre af van
eenigermaate strydig te zyn met Gods wysheid en goedheid, dat niets meer noch
beter dan het scheppen en voortbrengen van zoodaanige weezens daarmede
overeenkomt: immers indien 'er geene schepzelen gevonden wierden, die het
vermoogen bezaten van zonder dwang te kiezen, en zig zelven tot deeze of geene
daaden te bepaalen, zoude alles noodlottig en aan eene volstrekte noodzaaklykheid
onderworpen zyn,
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het ware ook gedaan met regtvaardigheid, goedheid en gehoorzaamheid, met één
woord, deugd noch ondeugd, belooning noch straf konde 'er plaatze hebben.
Ook zouden verstandige schepzelen, ontbloot van vryheid, voor de genieting van
de zuiverste en hoogste gelukzaligheid bekwaam noch vatbaar gemaakt kunnen
worden: deeze ontstaat alleen, en kan uit geene andere bronwel voortvloeien, dan
uit de bewustheid, het inwendig gevoel en de overtuiging van onze weezenlyke
goedheid, braafheid en opregtheid, uit de vrywillige naavolginge van Gods zedelyke
volmaaktheden, en uit de deelagtigwording van Gods welgevallen, gunst en
goedkeuring.
Ondertusschen dit vermoogen van vryelyk te kiezen en te willen het geene
deugdzaam, goed en loflyk is, gaat in weezens van een eindlg doorzigt en beperkte
volmaaktheden, gelyk wy zyn, noodwendig gepaard met het vermoogen van anders
te kiezen en te willen, zo dikwyls als zinlyk vermaak ons eenen weg aanwyst, welke
tegen dien van pligt overgesteld is. Dit gevaar van mis te tasten noodzaakt ons
moeite aan te wenden om zulks voor te koomen.
Deeze is derhalven eene der redenen, die het getrouw en onvermoeid bewandelen
van de paden der deugd en godvrugt voor ons zomwylen moeielyk doet zyn, en
waardoor wy op dezelve kunnen struikelen of daar van geheel af vallen.
De tweede en wel de voornaamste reden, waarom de betragting van deugd en
godvrugt van alle moeielykheden niet is vry te spreeken, moet gesteld worden in
de driften, welke de menschen ingeplant, en de verzoekingen, waar aan zy bloot
gesteld zyn.
Indien derhalven deeze natuurlyke geaartheid en verordende omstandigheid,
waarin de menschen zig hier op aarde bevinden, dat is, met andere woorden, indien
de staat van beproeving, in welken zy door God geplaatst zyn, met deszelfs wysheid
en goedheid wederom blykt niet strydig te weezen, zo zal ook de moeielykheid der
deugdsbetragting, welke hier uit hoofdzaaklyk voortvloeit, daar meede in
overéénkomst gebragt kunnen worden.
Alle verstandige en met vryheid begaafde schepzelen zyn zekerlyk bekwaam en
vatbaar tot eene beproefde deugd en godvrugt; het is derhalven in zig zelve ten
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hoogsten billyk, goed en regtmaatig, dat deeze taak hun opgelegd, of die proef van
hun gevorderd worde. De natuur der zedelyke regeering, en het oogmerk onzer
schepping, schynt zulks met zig te brengen.
Indien wy nu onwraakbaare blyken van deugd en godvrugt geeven, of de gemelde
proef doen zullen, is 't noodig dat verzoekingen ons voorkoomen en moeielykheden
ons op den weg ontmoeten.
Het is het wederstaan en overwinnen van verzoekingen, het welk onze
deugdzaamheid en godvrugtigheid op de beste en sterkste wyze zien laat. Deeze
is de beproeving, tot welke onze Maaker ons geschikt heeft; dit de stryd, welken wy
stryden, de loopbaan die wy te loopen hebben. Drift en reden staan dikwyls tegen
elkander in ons slagveld. Wy kunnen ondertusschen geene, gelyk wy zeiden,
kragtiger blyken en betere proeven van onze zedelyke goedheid geeven, dan
wanneer in dusdaanige gelegenheid de reden de overwinning behaalt, en ieder drift,
welke kryg voert tegen de ziele, te ondergebragt wordt.
Gode te gehoorzaamen en deszelfs bevelen op te volgen, in zulke zaaken of
gevallen, in welke onze driften meedewerken, ten minsten geene tegenstribbeling
maaken, en in welke geene verzoekingen ons aan boord klampen, is een zeer
gemaklyke dienst, en van geene de minste uitsteekendheid. Regte gierigaards, by
voorbeeld, zullen de maatigheid allezins, zonder eenige moeite, betragten, en groote
verkwisters zullen gaarne anderen van hunnen overvloed iets meededeelen, doch
van welk eene zedelyke waarde zyn deeze daaden in menschen van zulke
geaartheden? ik weet daar aan niets van die natuur toe te schryven.
Daarentegen, wanneer wy, uit beginzel van gehoorzaamheid aan onzen Maaker,
onze geliefdkoosde driften opofferen, onze troetelzonden verzaaken, of ons van die
kwaade dingen zorgvuldig onthouden, waar toe wy eene byzondere en sterke
geneigdheid hebben, dan kan niemant twyfelen aan de goede gezindheid onzer
harten; in zulke omstandigheden word onze deugd beproefd, en van groote waarde
bevonden.
Het is ondertusschen altoos in onze magt het gezag der reden te handhaaven of
op ons te laaten werken; de heerschappy van zondige neigingen en diep ingewor-
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telde kwaade heblykheden kunnen wy tegenstaan; met één woord, wy zyn bekwaam
de verleidingen der voorwerpen van buiten, en de verzoekingen der driften van
binnen, geen gehoor te geeven, noch haare inspraaken op te volgen.
Ondeugd is nimmer in eenig geval het noodzaaklyke uitwerkzel van onze
natuurlyke geaartheid, of van de byzondere omstandigheid in welke wy geplaatst
zyn. Zoodaanig iets te beweeren zoude eene blykbaare tegenstrydigheid met zig
brengen; naardien alles, wat noodzaaklyk gedaan word, het denkbeeld van deugd
en ondeugd geheel wegneemt, of het weezen daarvan vernietigt; zedelyk goed en
kwaad is iets waar van wy zelve de werkers en uitvoerders zyn; het kan nooit in ons
op eene onweerstaanbaare wyze gewrogt worden. Wy pleegen alleenlyk ondeugd,
en maaken ons voor God strafbaar, wanneer wy zelve kwaalyk kiezen en handelen,
daar alle dingen, behoorlyk door ons in aanmerking genoomen zynde, wy anders
konden hebben verkoozen en gehandeld.
De menschen zelve alleen zyn dus te beschuldigen, wanneer zy de laagere
voldoeningen boven edeler geneugten verkiezen, wanneer zy eene groote en
onbeteugelde opvolging van zinlyke vermaaken den voorrang geeven boven de
zagte en zielstreelende aangenaamheden van zig deugdzaam en godvrugtig te
gedraagen; zy maaken zigzelven strafschuldig en elendig, voorwerpen van Gods
misnoegen, en van hunne eigene zo wel als van zyne afkeuring.
De meerdere of mindere sterkte van onze neigingen en driften, welke in onze
natuurlyke gesteldheden plaatze hebben; de grootere of geringere kragt der
verzoekingen en aanlokzelen, waar voor wy op deeze weereld en in onze byzondere
omstandigheden zyn onderhevig, zal in ons reeds gezegde geene verandering
maaken, noch eenige zwaarigheid baaren, wanneer wy slegts in aanmerkinge
neemen, gelyk wy met grond doen kunnen, dat de oneindig wyze en volmaakt goede
God, die weet wat maakzel wy zyn, en in welken staat wy ons geplaatst bevinden,
eene minder algemeene, eenpaarige en verhevene deugdsbetragting in gevallen
van grooter moeielykheden en minder zedelyke bekwaamheden, zo wel met zyne
gunst en goedkeuring beloonen en verwaardigen zal,
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als eene getrouwer, onverdeelder en uitsteekender volbrenging van onzen pligt en
omstandigheden van geringer gevaaren en meerdere zedelyke vermoogens; of dat
anderzins deszelfs bystand, en de toekoomende vergelding, ingerigt en uitgedeeld
zal worden overeenkomstig die verschillende gevallen.
Zulk eene handelwyze is ten minsten baarblyklyk, ten hoogsten regtmaatig en
billyk: God, derbalven, die de wysste en beste aller Weezens is, beschouwt ze ook
als zoodaanig, en Hy geen belang kunnende hebben om daar meede strydig te
werk te gaan, zal ongetwyfeld zeker alzoo zyn bestier en belooning over de zedelyke
weereld inrigten.
Daarenboven is het eene waarheid, die, ten aanzien van onze zedelyke, zo wel
als ten opzigte van onze natuurlyke vermoogens, door de ondervinding bevestigd
en bekragtigd word, dat dezelve onder het geduurig en regeimaatig gebruik, onder
de gestaadige en onvermoeide oeffening, steeds in kragt en sterkte toeneemen;
dus hoe geweldiger en heviger de verzoekingen zyn, en hoe meerder wy onze reden
ter overwinning daar van moeten aanwenden, des te grooter zal het vermoogen
van onze ziel daar door worden, en wy langs dien weg eigenaartig tot hooger trap
van deugd en gelukzaligheid opklimmen, dan wy anders zouden bereikt hebben.
Ik oordeele het gezegde genoegzaam om de moeielykheid der deugdsbetragting,
voor elk onpartydigen, met Gods wysheid en goedheid in volle overeenkomst gebragt
te zien.
A.V.

Verhaal van eene krampagtige sluiting van de onderkaak en een
opisthotonas, door clysteren met laudanum geneezen.
(*)
Door P. Wilmar .
Een Vrouw, in het Werkhuis, die, zedert eenigen tyd aan paralytique ongemakken
laboreerde, kreeg eensklaps een aanval van hevige Stuiptrekkingen, die

(*)

Zie deszelfs Cases and Remarks in Surgery, Lond, 1779, pag. 82.
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haar ter aarde nederwierpen, en waardoor ze belet wierd van te kunnen spreeken
en slikken. - Ik vond, toen ik de Lyderesse bezogte, dat de Onderkaak geheel
geslooten was. De Spieren, welke de Onderkaak aan de Bovenkaak brengen, waren
geheel styf, en zo hard als een plank. Het Hoofd was agterwaards geboogen, en
de Spieren van de Ruggegraad waren zo sterk t'zaamen getrokken, dat men den
Rug met geen mogelykheid konde voorwaards buigen.
Vermits de Lyderesse twee Voortanden in den Bovenkaak miste, zo bragte ik
haar, door deeze opening, twee lepels water in den mond. Zodra dit water in de
keel kwam, scheen het als of de Stuiptrekkingen wederom verheften, 't welk zo
lange aanhield, tot dat, door eene sterke convulsive beweeging van de Borst, het
water weder te rug gedreeven wierd. Voor het overige behield de Lyderesse haar
volkomen bewustheid, en vorderde het geen ze begeerde door tekenen, op eene
wyze, dat ze het mededoogen van de omstanders verwekte.
Terwyl ik geen hoop had, van haar iets door den mond by te brengen, zo begreep
ik, dat 'er geen ander middel over was, dan het geneesmiddel en het voedsel door
Clysteren te appliceeren. Diensvolgens liet ik haar driemaal 's daags een Lavement
van agt oncen Vleesnat zetten, en bovendien nog alle zeven à agt uuren een
Lavement, bestaande uit zes oncen water, met twee drachma Laudanum Liquid.
Sydenh. De Lyderesse bleef echter vier dagen in dienzelfden toestand, geduurende
welken tyd ze niet het geringste konde doorslikken. Ik liet de dosis van het opium
vermeerderen, en de getrokken spieren van het aangezigt met oly, waarin Campher
ontbonden was, wryven.
Den vyfden dag, kon de Lyderesse niet alleen spreeken, maar ook den mond een
weinig openen. - Den zevenden dag konde ze iets vogt doorslikken. Ik liet haar
vervolgens, driemaal 's daags, telkens twee drachma Laud. Liquid. Sydenh. door
middel van Clysteren, bybrengen. - De Lyderesse wierd dag aan dag beter, en
bevond zig, in weinig tyds, zo wel, als ze te vooren geweest was; ondertusschen
duurde het wel zes weeken, voor dat de Spieren van den Hals en Rugge haare
voorgaande buigzaamheid wederom gekregen hadden.
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Natuurlyke historie van den sneeuwvogel.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
De Sneeuwvogel, in 't Latyn Fringilla Albicans ook Nivalis Avis, in 't Fransch l'Ortolan
de Neigte, in 't Hoogduitsch Schneevogel, in 't Engelsch Sealark, in 't Zweedsch
Snoespurf, in 't Laplandsch Alaipy, in 't Deensch Sneckok, in 't Noorweegsch
Sne-efugl, in 't Groenlandsch Kopanoarsuch, geheeten, verkiest de bergen van
Spitsbergen, de Laplandsche Alpen, de Kusten van Hudsonsbay, en misschien nog
Noordlyker gelegene plaatzen, voor zyn liefste verblyf, geduurende het schoone
Jaarsaisoen, indien men, in zo guure lugtstreeken, anders van een schoon
Jaarsaisoen mag spreeken. Men weet van welk een invloed de lugtstreeken zyn op
de kleur van het Hair der Viervoetige Dieren, en op de Pluimadie der Vogelen, en
men behoeft zich, derhalven, niet te verwonderen, dat deeze Vogel, in den Winter,
wit is, gelyk LINNAEUS optekent, noch ook over de verscheidenheden, welke men in
deeze soort ontmoet, en welker geheel verschil bestaat in meer of min wit, zwart of
ros. Men bemerkt terstond dat de zamenvoegingen van deeze drie hoofdkleuren
geduurig moeten veranderen, naar gelange de Zomer-Pluimadie zich met die des
Winters verwisselt: en dat elke waargenomene zamenvoeging, voor een groot
gedeelte van den tyd der waarneeminge afhangt: dikwyls zal dezelve ook afhangen
van de maate van koude die deeze Vogels hebben doorgestaan: want men kan hun
een geheel jaar de Zomer-Pluimadie doen behouden, met ze, geduurende den
Winter, in een Kachel kamer, of een ander warm vertrek, op te sluiten.
In den Winter heeft het Mannetje, den Kop, den Hals, de Dekvederen der
Vleugelen, en 't geheele Benedenlyf, zo wit als Sneeuw, alleen op den Kop met een
ligt en als doorschynend ros mengzel, de Rug zwart, de Vleugel- en Staartpennen
half zwart en wit; in den Zomer verspreiden zich, over den Kop, den Hals, het
Onderlyf, en zelfs over den Rug, rosagtige
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streepen, meer of min donker van kleur; doch nooit zo donker als by het Wyfje, in
welke die kleur, om zo te spreeken, de heerschende is, en langwerpige streepen
vormt. Eenige zyn aan den Hals aschverwig, en aschkleurig met bruin gemengd op
den Rug; zy hebben een purperen kring rondzom de Oogen, en rood aan den Kop.
De kleur van den Bek is ook aan verandering onderworpen, nu eens geel, dan eens
aschverwig, aan het grondstuk, en bykans bestendig zwart aan de punt. In alle zyn
de Neusgaten rond, een weinig verheeven, en bedekt met kleine vederen; de Tong
is een weinig gevorkt, de Oogen zyn klein en zwart; deeze kleur hebben ook de
Pooten, doch nu eens donkerder, dan eens ligter.
De Sneeuwvogels verlaaten het Gebergte, waarin zy zich onthouden, wanneer
de vorst en de sneeuw hun het voedzel ontneemt; dit bestaat grootendeels uit de
vrugt eener soort van Berkenboomen, en eenige andere dergelyke gewassen. Als
men ze opgeslooten houdt, gewennen zy Haver te eeten, die zy behendig uitpluizen;
ook gebruiken zy groene Erweten, Gerst, Hennipzaad, enz. doch dit laatste doet ze
vet worden, en daar door ongemak krygen.
In den Voortyd keeren zy weder na het Sneeuw- en Ysgebergte; schoon zy niet
altoos denzelfden weg houden, ziet men ze doorgaans in Zweeden, in Saxen, in
Neder Silezie, in Poolen, in Rood Rusland, in Podolie, in Engeland, in het Landschap
Yorck. Zeer zeldzaam vertoonen zy zich in het Zuiden van Duitschland; in Zwitzerland
en Italie zyn ze bykans onbekend.
Ten tyde van hun overtocht, vertoonen zy zich aan de groote wegen, aazende
op 't kleine Graangewas en alles wat hun tot voedzel kan dienen, als dan worden
ze gevangen. Men zoekt ze om de zonderlingheid van hunne Pluimadie, en de
lekkerheid van hun vleesch; en geenzins om hun zang: want men hoort ze in den
opgeslooten staat nimmer zingen, en al hun bekende wildzang bestaat in een niets
betekenend getjilp, of een scherp geluid, gelykende naar dat van een Meerkol, 't
welk zy doen hooren als men ze wil aanraaken. Voorts moest men, om over deeze
byzonderheid regt te oordeelen, hun hooren in den paartyd, wanneer de stem der
Vogelen best is, en andere, dan de gewoone, toonen
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slaat. Men weet niets van derzelver broeden, noch van de plaatzen waar zy dit werk
verrigten: buiten twyfel doen zy het op de plaatzen van hun Zomerverblyf; doch men
vindt in de Laplandsche Alpen niet veele Waarneemers.
Deeze Vogels hebben geen vermaak in op takken te roesten, zy houden zich op
den grond, waar zy loopen en springen, gelyk onze Leeuwrikken, waar van zy de
gedaante, de houding, enz. hebben: doch van welke zy verschillen, door den Bek,
de Tong, en, gelyk wy gezien hebben, door de kleuren, het doen van groote reizen,
en het verblyf in de Sneeuwgebergten.
Men heeft opgemerkt, dat zy 's nagts niets of althans zeer weinig slaapen, en, zo
ras het daglicht begint aan te breeken, aan 't beweegen gaan. Dit is, misschien, de
rede waarom zy geduurende den Zomer zich gaarne onthouden op de hooge bergen
in 't Noorden, waar men in dat Jaarsaisoen geen nagt heeft, en zy dus geen oogenblik
van hun slaaploos leeven behoeven te verliezen. De langte van den Sneeuwvogel
is zes en een halve duim.

Brief van den heer Marc-Theodore Bourrit, Burger van Geneve,
aan den heer Graaf De Buffon, over den aangroei der ys-beddingen
in het Alpische Gebergte.
Myn Heer!
Hoe veel aangenaamer en dierbaarder wordt my de beoefening der Natuure, dewyl
ik daaraan het voordeel verschuldigd ben van myne waarneemingen door de inzigten
van uw doordringend vernuft bevestigd te zien, en dat myne moeilyke reistochten
beloond worden met de eer, welke gy dezelve aandoet, daar gy ze aanhaalt; eene
eer voor my veel streelender, dan die men my geschonken heeft met ze te doen
(*)
vertaalen ; doch ver-

(*)

Een Verhaal deezer Reize, 't welk den Leezeren der Reisbeschryvingen en Liefhebberen der
Natuurlyke Historie, eenen ryken voorraad van byzonderheden, elders te vergeefsch gezogt,
aanbiedt, is in den Jaare 1778, by de Drukkers deezes, YNTEMA en TIEBOEL, uitgegeeven.
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gun my, myn Heer, u te berigten, dat ik nog veel heb te voegen by de reeds bekende
bewyzen wegens den aangroei der Ys-beddingen in het Alpische Gebergte: alle
myne waarnemingen strekken om te bewyzen, dat die aangroei geene
veronderstelling is: zie hier nieuwe proeven, sterk genoeg om melding te verdienen.
1. De vermaarde Ys-zee van Montanvert te Chamouni, bepaalt Savoije en Piemont:
zeer wyduitgestrekt is die Yszee, men trekt dezelve niet zonder gevaar over: van
den eenen kant loopt ze uit op Mont-Blanc, en aan den anderen op de groote
Ys-bedding van Talefre, aan 't einde ziet men niets dan de schriklykste vertooningen,
door de Gidsen van Chamouni met rede een Hel van Ys geheeten. Welke,
ondertusschen, de tegenwoordige staat deezer Valeie zyn moge, het gaat vast dat
de Inwoonders van Chamouni, eenige eeuwen geleden, door dezelve gemeenschap
hadden met die van Val d'Aost, en dat zy, 's morgens ten vier uuren uitgaande, op
het uur der Misse te Cormayeur kwamen. Ik heb zelfs uit den Heer PACCARD, een
Heer van omtrent tachtig jaaren, Notaris te Chamouni, in wiens handen de oudste
bescheiden des lands zyn, verstaan, dat deeze Valei oudtyds zelfs tot Cormayeur
behoorde: eene benaaming ontleend van Courmajeure, om dat de Regters aldaar
hunne zittingen hielden, en de geschillen der Chamounards afdeeden: nu begaven
zy zich niet derwaards, dan dwars over Montanvert: tegenwoordig is de gemeenschap
met Cormajeur afgebrooken, en niet alleen de weg onbruikbaar geworden voor de
stoutmoedigste Menschen, maar zelfs voor de Wilde Geiten, die, naa dat het Ys
denzelven geslooten heeft, niet meer te Montanvert komen. De Chamounards
kunnen 'er niet heen trekken dan over Bon-home, waar Tarentaise begint, of door
Wallisserland, 't welk op twee dagen reizens te staan komt, eindelyk was deze zelfde
Valei van Montanvert, nu op 't hoogst dertig jaaren geleden, een Peru voor de
zoekers van Krystallen: tegenwoordig is de tak van eenen toen zo ryken en
winstgeevenden handel geheel vervallen, door den aangroei van Ys en
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de opeenstapeling van Sneeuw, overal bykans de rotzen bedekkende.
2. Wanneer ik, in myne eerste Reisbeschryving, de onderscheide Ys-beddingen,
die by de schoone Valei van Chamouni zyn, opgaf, telde ik 'er vyf, die des Bossons,
des Bois, d' Argentiere en Tourd: maar, zints dien tyd, is het tooneel van cieraad
veranderd, eene nieuwe heeft zich opgedaan, Tacona geheeten; deeze is
tegenwoordig de eerste, die men ontmoet; en reeds zo laag, dat zy de Ingezetenen
doet schroomen, voor eene geheele bedekking hunner daar by gelegene bezittingen.
3. De Heer PACCARD, hier boven gemeld, heeft my verzekerd, in 't geen veele
Chamounards my vermeldden, dat men, niet meer door Montanvert in Val d'Aost
kunnende komen, voor eenige jaaren nog derwaards ging, over den top van Tourd;
van deezen berg komen zy in een engte, Col Feret genaamd, een weg dien zy in
twaalf uuren gingen. Thans is deeze doorgang geheel geslooten.
4. Gy zult, myn Heer, in myne Beschryving der Bergen van Wallisserland en
Zwitzerland, gezien hebben, dat 'er in 't Zuiden van Wallisserland eene zeer groote
Ysvalei gelegen is, Chermotane geheeten, eene allerverschriklykste plaats.
Ondertusschen heb ik eene oude kaart van dat woeste Land beschouwd, waarop
verscheide wegen liepen dwars door deeze Ys-zee, en over die steilten: deeze kaart
is in handen van den Kapitein MIKELI THELUSFON, te Geneve, die eene zeer
aanzienlyke verzameling van Kaarten bezit.
5. Indien ik van de Ys-beddingen van Savoije en Wallisserland overga tot die in
het Canton Bern, zullen de bewyzen van derzelver aangroei nog sterker worden,
en eene meerdere maate van egtheid bekomen.
Aan het einde van de Valei Lauterbroun stonden, tegenwoordig, veertig jaaren
geleden, verscheide wooningen, veel verder op de Alpen gelegen dan thans die
van Myrre en Ghimmel: deeze wooningen zyn nu door 't Ys bedekt. Daaromstreeks
was een doorgang om in het bovenst gedeelte van Wallisserland te komen, thans
geheel weg; ook reken ik voor verlooren een doortocht, door welken POLIER DE
BOTTENS, Deken der Kerke van Lausanne, van Kandelsteig na Lauterbroun, ging:
althans weet ik zeker uit het geen my de Inwoonders van Kandelsteig gezegd
hebben, dat het Ys op die bergen zeer vermenigvuldigd is.
6. Maar het is bovenal in de Valei van Grindelwald,
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dat men een tastlyk bewys aantreft voor de vermeerdering der Ys-beddingen, die
van daar nederdaalen: zy waren, eenige eeuwen geleden, nog boven op de
bergtoppen bepaald, en de plaats, welke zy tegenwoordig beslaan, werd voorheen
sterk bebouwd. Dit is eene zo blykbaare waarheid, dat de Oeconomische Societeit
te Bern, tot een Prys voor het volgend jaar, beloofd heeft aan hem die de beste
bepaaling opgeeft van de tydperken, waarin het Ys, in die landen, de vrugtbaare
landstreeken bedekt heeft. - Hier by moet ik nog voegen, dat de Heer GROUNER
verklaart: ‘Hoe de oude bescheiden uitwyzen, dat de Valei de l'Aar, op den berg
Grinssel, thans met Ys opgevuld, in oude tyden bebouwd wierd.’ Ondertusschen is
die Valei een van de hoogste der Alpen: ik heb dezelve in één dag geheel
doorgegaan: de Zon schiet 'er haare straalen geduurende eenige uuren, en
vermindert het harde Ys, 't welk dezelve in 't geheel bedekt, niets.
7. 't Is niet alleen op eenige deelen van het Alpische Gebergte dat het Ys
vermeerdert; dit heeft plaats in derzelver geheele uitgestrektheid: veele voorbeelden
hier van zou ik kunnen ophaalen; ik bepaal my tot twee.
Ten Oosten van St. Gothard begint eene verzameling van zeer hooge bergtoppen;
bekend onder den naam van Mons Adula. Deeze toppen zyn in veele armen
verdeeld, welker tusschenruimten zo veele groote Ys-beddingen zyn, die een
allerverschriklykst vertoon opleveren; geen Mensch durft 'er ingaan, en de Wilde
Geiten zelfs houden 'er zich van verwyderd, en de Zon schynt te schroomen die
akelige streeken te verlichten: niet te min heeft men berigten, dat deeze Landen,
voor den Mensch verlooren, eertyds niet waren 't geen zy thans zyn: de Valei van
Rhinwald, by voorbeeld, van waar de Opper-Rhyn voortkomt, droeg in oude tyden
den naam van Vallée de Paradis: dewyl het een hoogst vermaaklyk Land was: een
overlevering van geslacht tot geslacht, onder de Inwoonderen deezer streeken
standgrypende; tegenwoordig is het bovenste gedeelte dier Valei het Paradys der
Wilde Geiten: dewyl het aan dezelve een ongenaakbaare vryplaats oplevert.
8. Eene zekere zaak, eene gebeurtenis, nog daadlyk in weezen, is, dat men geene
Landen in Europa vindt, waar men zo veele overblyfsels aantreft van Huizen en
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Kasteelen als by de Grisons; deeze ruïnen vertoonen zich tegenwoordig in het
gebergte, in verwoeste vlakten, zeer verre van de thans bewoonde Landstreeken
afgelegen. Nu is het geenzins waarschynlyk, dat de Menschen een Land, zo
schriklyk, en van alle menschlyke hulpbieding afgescheiden, zich ter woonstede
zouden gekoozen hebben: daarenboven zyn het de Gebouwen alleen niet, die ons
ruïnen vertoonen, 't zyn de bergen zelve die ze omringen: derzelver verwoesting,
de Sneeuw en het Ys, die deeze voor een groot gedeelte bedekken, getuigen, dat
de Menschen van daar verdreeven zyn, door de verandering der Lands en
Lugtsgesteltenisse.
9. Met dit alles wil ik geenzins zeggen dat deeze Ysen Sneeuw-verzamelingen,
in zekere saisoenen, en zelfs geduurende eenige Zomers, niet afneemen: dit gebeurt
door aanhoudende hitte en stormwinden; maar ik merk deeze vermindering slegts
aan, als vertraagingen van den algemeenen aangroei der Ys-beddingen. Ik bedoel
derzelver vermeerdering in 't verloop van een aanmerkelyk tydvak, zelfs van
verscheide eeuwen. - Daarenboven gebeurt het menigmaalen, dat, indien het
afneemen van het Ys op eenige plaatzen der Alpen merkbaar is, het toeneemen
op andere bespeurd wordt. Dit heeft thans met de daad plaats. De geweldige
Zuidewinden van het voorleden jaar hebben de Ys-bedding des Bossons doen
afneemen: maar nimmer is Buet zo zeer met Sneeuw overlaaden geworden als in
dat zelfde tydperk. De Heer BERENGER en myn Zoon, die deezen dit jaar beklommen
hebben, konden niet rusten op la Table du Chantre, deeze was te eenemaal onder
de sneeuw bedolven, benevens andere rotzen: zy gingen omtrent vier uuren lang
op de sneeuw, eer zy den top deezes Bergs bereikten.
Ten besluite zeg ik, met den Heer DE LUC. ‘Men kan den aangroei van alle de
Ys-beddingen der Alpen niet in twyfel trekken: derzelver bestaan is een bewys, dat,
in de voorgaande Eeuwen, de veelheid der gevallene Sneeuw in de Winters, de
veelheid der gesmoltene in de Zomers, te boven ging.’
Ik heb de eer van, met de diepste hoogagting, te zyn, en te blyven, enz.
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Kort berigt der lotgevallen van Eyles Irwin, Esq. op eene reize na
de Roode Zee, en de kusten van Arabie en Egypte, en op een tocht,
door de woestynen van Thebais; uit zyne brieven ontleend.
(Vervolg van Bladz. 384.)
De Heer IRWIN, met zyne Reisgenooten, alle noodige toerusting tot de reis gemaakt
hebbende, gingen scheep, om de Roode Zee in, en na Suez, te zeilen, 't welk maar
een korten dag reizens van Groot Cairo afligt. Het vaaren op de Roode Zee, weinig
bekend aan de Europeaanen, is zeer gevaarlyk door de rotzen en ondiepten; en
tegenwind hebbende, konden zy niet meer dan dertig mylen over één boeg zeilen.
Zy waren gewoon, omtrent zonne ondergang, land te maaken aan den eenen oever,
en dan weder af te steeken, om, met het aanbreeken van den dag, aan den overkant
te zyn.
Wanneer het Schip in deezervoege eenigen tyd gezeild hadt; bevonden zy zich,
met zonnen ondergang, op een mistigen avond, door den stroom, tusschen de
rotzen en ondiepten gevoerd, en in dreigend gevaar van 't zelfde ongeluk te
ondergaan, 't welk de Aurora, omtrent zes maanden geleden, overkwam; naa eenen
zeer bangen en haglyken nagt, en het doorstaan van verscheide tegenheden,
bergden zy zich in de haven van Yambo, welke zy 's morgens in 't gezigt kreegen.
Hier wenschten zy zichzelven geluk met het einde hunner doorgeworstelde
moeilykheden, dewyl zy gehoord hadden van de gastvryheid deezer plaatze, uit het
Scheepsvolk van het straksgemelde verongelukte Schip, die hunne behoudenis
aan de Inwoonders verschuldigd waren. Deeze haven lag in de nabuurschap van
Medina: en vermids de Adventure, te Mocha, een groote somme gelds ingescheept
hadt, een geschenk van den Nabob van Carnatie, aan den Tempel van Mecca,
twyfelden zy niet of zy zouden te Yambo een zeer heusch onthaal ontmoeten.
Toen nogthans de Heeren, met den Kapitein, door de vriendlykste noodiging van
den Vizier der Stad, aan land gelokt, en opgehouden waren in hunne onderhandelin-
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gen, over een Loots, om het Schip na Suez te brengen, weigerde de Vizier hun allen
bystand, tot dat hy van den Xerif van Mecca bevel ten hunnen opzigte zou ontvangen
hebben. De Kapitein kreeg last, om het Schip in de haven te brengen. Zy werden
bewaakt, en, onder voorwendzel van het gegeeven bevel over te zenden, schreef
de Kapitein aan den Officier, die zich aan boord bevondt, dat hy zyn best zou doen
om na Judda te komen, en het geval te melden aan de Kapiteins der Engelsche
Schepen, welke zich daar bevonden. Dit plan werd, egter, verydeld, door de
Arabieren, die het Schip, door de ondiepten belet, aanvielen; indien het Scheepsvolk
zich verdeedigd, gevuurd, en één Turk gedood hadt, was het uit geweest met allen,
die zich aan land bevonden. Eindelyk sloot men een verdrag. Zy gaven voor, het
oogmerk der Europeaanen te verdenken, vermoedende, dat zy kwamen om de
armoede en zwakheid des lands te verspieden: en de Vizier aan den Xerif van
Mecca geschreeven hebbende, om te mogen weeten, hoe in deeze zaak te handelen,
kwam men overeen, dat een Loots het Schip zou inbrengen, dat men het geschut
en alle de wapens zou overleveren, tot 'er antwoord kwam. De Heeren werden daar
op wat beter behandeld, en kreegen verlof, om weder aan boord te gaan.
De Xerif van Mecca is, even als de Paus van Rome, een Kerklyk en Wereldlyk
Vorst, waarschynlyk een Opvolger der oude Caliphs, en die de landen zyner
heerschappye van den Turk als leengoederen bezit. Bykans eene maand verliep
'er, zints hunne aankomst, eer men een brief van deezen Prins ontving; het vertrek
van het Schip vergunnende, mits men de Havenkosten betaalde, en dat de Vizier
de pakken, met de Heeren, die 'er de bezorging over hadden, in een daar toe
geschikte Boot, na Suez zou doen voeren. De Golf van Suez, welke de noordwestlyke
uithoek van de Roode Zee uitmaakt, was omtrent honderd vystig mylen van daar
gelegen; en de Vizier, die thans een air van gemaatigdheid aannam, zondt een
Nokidah, of Boot-Schipper, aan de Heeren, om met hem den prys te maaken. Zyn
eisch was verbaazend hoog: hy vroeg zeven honderd Dollars voor de huur van een
Boot, zonder dek, en een kleed voor hem zelven. Maar, zich gelukkig agtende, dat
zy weg konden geraaken, betaalden zy zes honderd en vyftig Dol-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

426
lars meer voor huur van het vaartuig, dan het waardig was: het meerendeel van
deeze som ging hoogst waarschynlyk in de beurs van den Vizier.
Eindelyk verkreegen de Engelschen, naa veele gezogte uitstellen, geschikt om
des te meer gelegenheids te bekomen om hun te bedriegen, vryheid, om van Yambo
te vertrekken. Het gezelschap, bestaande uit den Heer IRWIN, den Majoor ALEXANDER,
en den Luitenant ****, vergezeld van vier knegts, en IBRAHIM, een Arabieschen Tolk,
ging aan boord van den Boot. Deeze Boot, welken zy, van wegen den huurprys,
daar voor betaald, den naam van de Imposition gaven, verschafte aan die Heeren
geen meer ruimte, dan een vierkant van omtrent vyf voeten overkruis, gemaakt door
hunne kisten, zonder eenig beschutzel tegen de brandende middagzon, of den
zwaaren nagt-dauw. Hunne knegts, en het volk, tot den Boot behoorende, hadden
het overige gedeelte hoogstnoodig.
By den aanvang der reize, ontdekte de voorgemelde Luitenant, door het begaan
van veele buitenspoorigheden, dat de behandeling, hem te Yambo aangedaan, zyn
verstand beroerd hadt. Toen hy eerst in den Boot kwam, betuigde hy, voor
leevensgevaar bedugt te weezen, en verwylde het vertrek door na 't strand te vlugten,
van waar hy wederkeerde tot den Onderkoning, om hem zyne vrees te verstaan te
geeven. Hy werd weder aan boord gebragt, en alles aangewend om hem te doen
bedaaren, en de opgevatte vreeze te ontneemen; doch met zo weinig vrugts, dat
de Arabieren voor zyne dolzinnige gebaarden schrikten, en volstrekt weigerden de
reis voort te zetten, indien hy aan boord bleef. In dit uiterste waren zy genoodzaakt
den ongelukkigen Man na Yambo te rug te zenden, hem aan de zorg van den Heer
BACON, Kapitein van de Adventure over te geeven, en zy hadden naderhand het
genoegen om zyne herstelling te verneemen.
Na eene verdrietige reize van een maand langs de Arabiesche Kust, staken de
Scheepslieden, als zy aan de Golf van Suez kwamen, door den nagt begunstigd,
over, na den Egyptischen oever, koers zettende na de haven van Cosire, welke
omtrent halfweg tusschen Yambo en Suez ligt. Hier bevonden de Heeren, dat de
Boot oorspronglyk alleen na Cosire bestemd was, en dat de Vi-
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zier van Yambo, door een verbaazend vragtloon, voor den tocht na Suez, te
bedingen, hun dubbel bedroogen hadt; hun daarenboven bloot stellende aan een
veel langer en gevaarlyker reize te land, dan byaldien zy gebragt waren in de haven,
tot welke zy de vragt betaald hadden.
Cosire, op 26 gr. 20 min. Noorderbreedte gelegen, wordt beschreeven als de
zuidlykste haven, aan de Egyptische Kust, die zeer beroemd geweest, en nog
aanmerkelyk is, van wegen den uitvoer van Koorn na Arabie, 't welk, in Caravaanen,
van den Nyl wordt aangevoerd. De Stad is, nogthans, in een elendig vervallen staat,
en het omgelegen land is onvrugtbaar; het oog kan 'er geen begroeiden plek
ontdekken, en deeze woestyn is de voormuur van het beroemd en vrugtbaar
Opper-Egypte.
'Er was nu geen middel, dan te landen op de plaats werwaards men hun
heenvoerde, en eene Caravaan af te wagten, met welke zy na den Nyl konden
trekken. De nieuwigheid hunner Europeaansche Kleeding verwekte veel opzigts en
bezoeks; om 't een en ander te weeren, beslooten zy de losser kleeding der
Oosterlingen aan te neemen, welke ook beter met de lugtsgesteltenis strookte.
Staande hun verblyf aan deeze plaats, moesten zy steeds geschenken doen, welke
hunne nieuwe kennissen van hun aftroggelden, door beleefd- en onbeschoftheden,
daar zy zich groote denkbeelden van hunnen rykdom vormden, uit hoofde van de
pakkadie, welke zy met zich voerden. - Het verwylen van de aankomst der
Caravaane, by welks terug keeren zy na den Nyl voorhadden te trekken, gaf den
Arabieschen Shaik goede gelegenheid, om zyn voordeel te doen met hunne drift,
om de reis voort te zetten. Hy boodt hun aan, zo veele Kameelen te zullen leveren,
als zy noodig hadden voor zichzelve en hunne goederen: voor welken zy nogthans
dubbel geld zouden betaalen tot Ghinnah: dewyl deeze Dieren op dien tyd zeer
schaars te bekomen waren. Hier toe, nogthans, zouden zy verstaan hebben, hadt
de prys, dien hy vorderde, niet driemaal meer beloopen, dan dezelve, naar zyne
eigen berekening, doen moest. De tyding, dat 'er eene Caravaan kwam, maakte
een einde aan deeze onderhandeling; doch verschafte hem gelegenheid tot het
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ginnen van eene andere, te weeten het opschieten van twintig Dollars, welke hy
noodig hadt om Koffy te koopen; dit verzoek, 't welk hunne kunde van de Arabieren
hun leerde aanmerken, als eene bedeling van ter zyde, willigden zy in, uit hoofde
van de omstandigheden, waar in zy zich bevonden: en de bedrieglyke Shaik ontving
de Dollars, met veele betuigingen van dankerkentenissen, en beloften om hunne
reis te bevorderen.
Op den volgenden morgen kwam de Shaik, vergezeld van de voornaamste Arabieren,
te Cosire woonagtig, de Vreemdelingen een bezoek geeven, om te beproeven, wat
zy van hun, vóór hun vertrek, konden af knevelen: dewyl 'er twee honderd Kameelen
van de Caravaane, den voorgaanden avond, waren aangekomen. Toen de Heeren
beslooten, hem de geheele som te laaten opgeeven, die zy zouden moeten betaalen,
om na Ghinnah, met hun goederen, te vertrekken, kreegen zy de volgende rekening
Dollars
Aan de Regeering van Cosire, voor de 100
bescherming
Voor twaalf Kameelen, van Cosire na
Ghinnah

80

Voor twee Soldaaten tot een lyfwagt

10

Tot een geschenk aan den Shaik, voor
zyn gezelschap

15
_____
205

Men merke hier op, dat de gewoone huur van een Kameel, tot die reis, maar twee
Dollars was; zy betaalden, nogthans, terstond de geeischte som, tot groot genoegen
hunner bezoekers; al dit hun bezwaar op rekening des Viziers van Yambo stellende.
Het vermoeden van hun bedekten rykdom bewoog deezen Shaik, om die Reizigers
niet te laaten trekken, zonder hun nog meer af te perssen: want hy vervoegde zich
den volgenden morgen weder by hun, zeggende, met ronde woorden, dat 'er meer
gelds moest weezen. Hy stelde deezen eisch op rekening der Inwoonderen van de
Stad en het Land, die hem aangeweest waren om geschenken van de
vreemdelingen; het was hun ongeluk, dat dit volk hun aanmerkte als schatryke
Lieden, wier koffers gevuld waren met Goud, kostbaare Edelgesteenten, en ryke
Koopmanschappen, van welke zy gewoon waren belastingen te heffen. Het was
vrugtloos
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zich daar tegen te verzetten: de dienaars van den Shaik moesten het hunne nog
hebben: en hy verklaarde stellig, dat hy hun niet veilig na den Nyl kon laaten
vertrekken, tot hy bevel van den Bey van Cairo ontvangen hadt, zo hy het volk niet
te vrede stelde, met eene gift van vyf- en twintig Dollars. Wanneer men in deezen
eisch toestemde, verdweenen, op 't oogenblik, de donkere nevels, die het gelaad
van den Shaik bedekten, en hy beval, zeer wel in zyn schik, dat de Kameelen, die
voor de deur gereed stonden, de vragt zouden opneemen. Zo als zy weg reeden,
bevonden zy, in stede van twaalf, slegts tien Kameelen te hebben, en om allen
onderhoud daar over te vermyden, zondt hy zyn Zoon, om hun te vergezellen, daar
hy beloofd hadt het zelve te zullen doen. Naa vyf dagen reizens, door een zandige
woestyn, kwamen zy te Ghinnah, op den oever des Nyls, en namen den intrek in
een huis, voor hun gereed gemaakt.
Te Ghinnah bevonden Mr. IRWIN, en zyne Reisgenooten, dat zy in nog veel erger
handen, dan te Cosire, vervallen waren. Hun Waard, en de Vizier der Stad, spanden
zamen, en zogten door verscheide kunstenaaryen en verzonne bezwaaren, hun
het vaaren langs de rivier te beletten, en, tevens het geld met alle kostbaarheden,
welke zy by zich hadden, te ontneemen: deeze plaageryen moesten zy zich
getroosten; by ondervinding weetende, dat wederstand te bieden onder dit volk
nooit baat toebragt. Naa dat zy meer dan een week gevangen gehouden waren
door hun Waard, en blootgesteld aan openlyken roof, kwam 'er eenig volk in hun
vertrek; een van 't zelve, met een purperen mantel omhangen, verklaarde hen dat
hy de Hakeem, of Bestuurder der Stad, was, en last ontvangen hadt van den Shaik
UL ARAB, zyn Meester, om hun onder zyne bescherming te neemen, onderzoek te
doen op de beledigingen, hun aangedaan, en daar van een getrouw verhaal over
te zenden. Den volgenden dag verscheen deeze Hakeem, vergezeld van eenige
Soldaaten, en een Kameel, en bragt de Heeren, met hunne goederen, na een oude
Haram, in een ander gedeelte der Stad, voor welks deur hy eene wagt stelde. Binnen
weinig dagen verlooren zy nogthans deezen eerlyken Overheidspersoon, dewyl
een ander hem den voet ligtte; en de Reizigers
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vonden zich, op nieuw, blootgesteld aan de inhaaligheid zyns Opvolgers, die, voor
eenige geschenken, welke hy van ter zyde verzogt, hun beloofde aan zyn Meester
den Shaik te zullen schryven, om verlof, van te land na Groot Cairo te trekken; dewyl
het vaaren op den Nyl onveilig was, door de inlandsche onlusten. Eindelyk werden
zy gelukkig ontslaagen van die knevelaaryen, door de lang verwagtte aankomst van
deezen Arabieschen Prins, van wiens character en bedryven Mr. IRWIN de volgende
beschryving geeft.
ISMAN ABU ALLY, de Groote Saik der Arabieren, (want dus vertaalen wy Shaik Ul
Arab) was een dik man, wat meer dan vyf voeten lang, en telde, zo wy verstonden,
reeds meer dan vyf- en zeventig jaaren. Zyn oogen waren graauw, zyn kleur was
fris; doch zyn zeer dikke en ligt geele baard, gaf hem een zonderling en jeugdig
voorkomen. Dit gelaad, 't welk het meeste niet beloofde, zou afkeer verwekt hebben,
indien de goedertierenheid, die hem ten ooge uitschittert, het hart der aanschouwers
niet gerust stelde. Ook kan de ruwheid van zyn stem, die sterk en wanluidend is,
de schoonheid zyner gevoelens, welke dezelve ongeschikt voortbrengt, niet
schaaden: dewyl de gepastheid der woorden het gebrek van den toon ruim vergoedt.
Hy is zeer vlug en vaardig voor een man van die zwaarlyvigheid en jaaren: en hy
betoont zo veel leevendigheids, dat hy, zo de tyd hem de tanden niet ontnomen
hadt, voor twintig jaaren jonger zou kunnen doorgaan. Uitgenomen de Viziers van
Yambo en Ghinnah, wier schelmagtigheid wy maar al te zeer ondervonden, hadden
wy duslang met de heffe des volks te doen gehad. Thans mogt het ons gebeuren
den beschaafden en den eerlyken Man aan te treffen, in den Persoon, dien deeze
hoedanigheden voegden, in den Opperbestuurder.
Wy vonden ras reden, dat wy van de braafheid des Shaiks ons geen te hooge
denkbeelden gevormd hadden. Zyn brandend ongeduld, om, ten onzen behoeve,
onderzoek te doen op het gedrag zyner Dienaaren, kon nauwlyks beteugeld worden,
door de welvoeglykheid, die het voortzetten van zaaken, geduurende het ontbyt,
verboodt. Maar dit was niet gedaan, of hy wendde het gesprek terstond op het stuk,
waar in wy zo veel belangs hadden. Hy beklaagde zich over de behande-
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ling, ons aangedaan, en alleen door zyn afweezen ver oorzaakt; hy voer hevig uit
tegen zyne Dienaars, die hy besloot, op de voorbeeldlykste wyze, te straffen. Naa
het beantwoorden van eenige weinige vraagen, strekkende om bevestigd te worden
in het verhaal, hem reeds, wegens ons wedervaaren, gedaan, betuigde hy, dat hy
zyne te rugkomst na Ghinnah, om onzent wil, verhaast hadt: hoe zyn voorneemen
was, ons strikt regt te laaten toekomen tegen onze verdrukkers, en ons onder vry
geleide, na Cairo te zenden. Ten blyk zyner opregtheid beval hy, dat ALLY, Broeder
van den afgezetten MAHOMET, voor hem zou gebragt worden. Hy was reeds in
hegtenis genomen, en wagtte buiten, om ondervraagd te worden. Met deezen knaap
kwam SAUKER, een der schurken, die de hand geleend hadt om ons te plunderen,
en, uit eigen beweeging, de goederen hem in 't verdeelen van den buit te beurt
gevallen, wederbragt. Hy lag ze voor de voeten van den Shaik neder, en verklaarde,
met de grootste onbeschaamdheid, ze alleen genomen te hebben, om ze voor de
dieven in huis te bewaaren: dat de waarheid hier van bleek, uit de zorg, voor onzen
eigendom gedraagen. Schoon zyn misdaad handtastlyk bleek, was deeze stap
genoegzaam, om hem voor straffe te beveiligen, in een land, waar de wedergeeving
alles is wat de vervolger kan eischen, en het regt zich doorgaans met geldboeten
vergenoegt. Doch de slegtberaadene ALLY kwam 'er zo gemaklyk niet af. Hy lochende
voluit, ons van geld of eenige kostbaarheden beroofd te hebben, en verzette zich,
met veel ophefs, tegen de onregtmaatigheid der beschuldiging; de Shaik verhief
zyn stem, en twaalf Abysinische Slaaven greepen terstond den schuldigen, en
voerden hem uit het vertrek. Toen wy over den knaap verlegen waren, en by ons
zelven dagten over de gevolgen van dit vatten, werd hy weder in onze
tegenwoordigheid gebragt, gebonden aan handen en voeten, met een keten om
zyn hals, by welke men hem vast hieldt. Hy stondt op het punt om stokslagen te
ontvangen, toon hy, op zyn knieën, de misdaad beleedt, en beloofde alles, wat hy
ons ontvreemd hadt, weder te zullen geeven. De Shaik stond gereed om hem de
beoogde straffe aan te doen; doch, door tusschenspraak der omstanderen, met
welken wy ons verzoek paarden, kreeg
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hy voor tegenwoordig ontslag: en werd na huis gebragt, om de goederen voor den
dag te zoeken. Onze zegepraal was volkomen. Een onzer oude vyanden hadt voor
zyn misdryf geboet, op eene wyze, die allen wraaklust koelde. De ander was voor
onze voeten vernederd. Hy leefde nog: doch alleen om voor ons te bukken, en zyne
veiligheid aan ons te danken te hebben.
Binnen omtrent een half uur kwam ALLY weder, en bragt eenige der minst kostbaare
goederen. Nederig verzoekende, tot morgen uitstel te mogen hebben, om de rest
te brengen, en het geld, 't welk hy ons ontstoolen hadt. Dit werd hem, op ons verzoek,
toegestaan, en de gevangene, in zyn eigen huis, onder een sterke wagt, bewaard.
Verscheide der Hovelingen van den Shaik waren, staande dit onderzoek, gekomen,
en onder deezen zyn Neef, den voormaaligen Hakeem. Wy ontdekten dat deeze
laatste in ongenade vervallen was, en weder in genade zogt te komen, door zynen
Opperheer te verstaan te geeven, hoe veel verpligtings wy aan hem hadden voor
de zorge over onze Persoonen. Ter beantwoording, schudde de goede oude Man
alleen het hoofd; en maakte zich van deeze zaak af, door te verklaaren, dat hy ons,
tegen 's morgens ten zeven uuren, op den naastkomenden dag, verwagtte, wanneer
hy den vollen Geregtsraad zou spannen, om onze beledigers te straffen. Hy liet ons
vertrekken, met nieuwe verzekeringen van zyne bescherming: en tot waarborge
van 't geen wy van hem mogten verhoopen, beval hy onze knegten, de herkreegene
goederen, in zegepraal, voor ons na huis te draagen.
Wy ontbeeten vroegtydig, en vervoegden ons, ten zeven uuren, aan het Huis van
den Shaik. Het Geregtshof was reeds vergaderd, op een open plein, voor het Huis,
door een hooge muur, voor de morgenzon, beschut. Hier vonden wy den Shaik,
omringd door zyne Grooten, terwyl een aantal soldaaten en oppassers, op eenigen
afstand, geschaard stonden, Tapyten werden in de tusschenruimte, voor ons,
gespreid. Op dezelve vlyden wy ons neder, na den Shaik gegroet te hebben, en
wagtten den uitslag van deeze regtspleeging in stilte af. Aan de rechte hand van
den Shaik zat zyn Neef, dien
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hy, zo ons berigt werd, tot zyn Opvolger benoemd hadt.
Even voor wy intraden, hadt ALLY een zwaare vragt stokslagen gekregen: om dat
hy zich op nieuw wederhoorig aangesteld hadt. De Hakeem was na zyn huis
gezonden, om de gestoolene goederen te zoeken. Dit veroorzaakte eene vertraaging
in den Geregtshandel: dan die stilte werd afgebrooken door het schielyk inkomen
van den Vizier, die, tot onze groote verwondering, op eene ledige zitplaats naast
den Neef van den Shaik, ging zitten. Deeze veelvertrouwende houding hadden wy
niet verwagt, en vervulde ons met geen gunstige vooruitzigten, wegens den uitslag
onzer regtsvordering: doch wy bleeven niet lang in twyfel hangen. Hy was, zonder
dat zyn Opperheer het bemerkte, binnen gekomen, en sprak zeer gemeenzaam
met die digt by hem waren, wanneer de Shaik, zich omkeerende, hem, op een
(*)
ernstigen toon, vroeg na de Shauls en andere goederen, welke hy van de Engelsche
Heeren ontvangen hadt? Deeze vraag veranderde geheel en al de houding van
deezen vrolyken Hoveling. Hy hadt waarschynlyk rekening gemaakt, dat alles, wat
hy tegen ons gedaan hadt, bedekt zou blyven, naa dat hy, door gezag, de
beschaldiging van ABDUL RUSSAR stuitte, en wist geen uitvlugt te bedenken. Alle
vrolykheid ontvlood zyn gelaad, zyn leden beefden, zyn tong stamelde, als hy, te
zyner verschooning, inbragt, niets te weeten van 't geen waar mede men hem
beschuldigde. Wy schaamden ons over de laagheid eens Mans van zyn rang; maar
de wraak van den Shaik klom ten hoogsten toppunt, op het hooren deezer valsheid.
De beevende en zidderende houding des schuldigen bewees zyne misdaad, en de
Shaik voer, zonder eenig verder blyk daar van op te speuren, voort. Nauwlyks kon
hy, door toorn vervoerd, last geeven, om den Vizier te vatten en te slaan. Een aantal
slaaven schoot terstond uit de menigte toe, om het welgevallen van hunnen Heer
te volvoeren.

(*)

Shaul is eene keurlyke wolle stoffe, in het Oosten zeer hoog geschat. Onze Leezers kunnen
daar van, en van de Schaapen, die de wol daar toe opleveren, een verslag vinden, in het
Nouwkeurig Berigt van het Koningryk Thibet, door den Heer J. STEWART, in de Hedend. Vaderl.
Letteroef. VII Deel, bl. 557.
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De verbaasde Staatsdienaar kon zyne ooren bezwaarlyk gelooven, of zich diets
maaken, dat het alles geen spel was; doch hy werd van het tegendeel oogenbliklyk
overtuigd. De Geregtsdienaars sloegen geweldige handen aan zyn persoon, rukten
hem van zyn plaats, en voerden, op eene ruwe wyze, hem weg, in spyt van zyn
schreeuwen en vrugtloozen wederstand. Dit gedrag diende alleen om den Shaik
des te meer te verbitteren. Zyne oogen brandden van eene edele verontwaardiging,
die zyn hart vervulde; zyne kragten konden bezwaarlyk, de kragt zyner
gemoedsaandoeningen verdraagen: hy stondt, met moeite, van zyne plaats op, en
herhaalde zyne bevelen, met een stem, die alle de omstanders deedt beeven.
Terstond werd hy omringd door eene menigte zyner Hovelingen, die zyne handen
kusten, zyne knieën omarmden, en vergiffenis voor den Vizier verzogten. De Edelen
voelden zich niet door dezelfde drift, als hun Monarch, gedreeven, en waren alleen
bedagt om een Man, die tot hunnen stand behoorde, te verontschuldigen, schoon
ten koste van eer en regtvaardigheid.
Ik moet bekennen, dat ik zeer verlegen was over den hachlyken toestand van
een Man, die nooit eenig daadlyk geweld aan ons gepleegd hadt, en wiens grootste
misdryf bestondt in het aanneemen van geschenken, op zyne belofte van
bescherming, daar hy toeliet, dat wy beroofd wierden door onzen ongastvryen Waard
en diens medestanders. Dit waren, nogthans, misdaaden van de zwaarste natuur,
in 't oog van den braaven ouden Shaik. Wanneer wy IBRAHIM last gaven, om te
pleiten voor het onbeledigend gedrag des Viziers, ten onzen opzigte, wilde hy na
geen verdeediging, voor een schelm, luisteren, die de eer van zyn Land zo weinig
ter harte nam, dat hy zyn character bevlekte, door de mishandeling van Vreemden,
by oogluiking, te vergunnen. Hy kon dit te minder dulden in een zyner eigene
Bedienden, en voegde 'er nevens, dat hy alleen, op ons aanhouden, de welverdiende
straffe van deeze boosheid wilde kwytschelden. Deeze vernedering moest, egter,
de Vizier ondergaan, dat hy voor ons gebragt wierd, ontbloot van alle cieraaden
zyner waardigheid, met de handen op den rug gebonden, en met een keten om den
hals. In deeze jammerlyke gestalte werd hem voorgesteld, welk
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eene verpligting hy aan onze tusschenspraak hadt; de lyfwagt bragt hem na huis,
om al het onregtmaatig verkreegene te zoeken en te voorschyn te brengen, als het
eenig middel tot zyn behoud.
Wy ontdekten een algemeen gemor onder de Grooten, over de eer, ons, in dit
geval, aangedaan. De smaad, die een van hunnen rang moest lyden, verwekte
geen vriendelyke gevoelens ten onzen aanziene, en men keek ons met dreigende
oogen aan. Van den anderen kant deedt de Shaik, tot hun, een ernstige en treffende
redenvoering, over de Eer huns volks; voer heftig uit tegen het character van den
afweezigen Staatsdienaar, en waarschuwde hun, in 't vervolg, zich te onthouden
van zulke onregtmaatige handelingen, omtrent Christenen en Vreemdelingen. Hier
op zag hy ons vriendlyk aan, en verzekerde ons, op nieuw, van zyne bescherming.
Hy schreef het aangedaane ongelyk toe, aan het pligtverzuim des Hakeem's van
Ghinnah, die, als een onwaardig dienaar, op zyn post geslaapen hadt. Te dier
oorzaake was hy van zyn Ampt verlaaten, en een zyner eigene slaaven gezonden,
om deeze post, tot zyne aankomst, waar te neemen. Niets ontbrak 'er nu aan onze
volkomene genoegdoening, dan het herkrygen van het verloorene, 't welk hy zou
te wege brengen, en onze reis na Cairo, die hy zwoer dat wy zouden volbrengen,
zonder dat een hair van ons hoofd eenig leed geschiedde.
Onze onkunde van de Arabiesche taal verpligtte ons, onzen Tolk te verzoeken,
tot het afleggen eener dankbetuiging voor deeze gunstbewyzen. En dit bespaarde
ons teffens de verlegenheid, om zulks, naar eisch, te verrigten. Wy bedienden ons
van deeze gunstige omstandigheid, die, voor het meerendeel, aan onzen Beschermer
overliet eene dankbaarheid na te gaan, welke wy met woorden zeer schaars zouden
hebben uitgedrukt.
Toen kwam een boode met twee Shauls, en myn Kaas, van den Vizier. Van de
andere Shaul, hadt hy, zo hy zeide, afstand gedaan, en de Pistoolen aan ALLY
gegeeven. Hier op werd de ongelukkige ALLY weder voor het Geregtshof gebragt,
en, op het ontkennen van de onvangst, weder met stokslagen geteisterd. Behalven
de wedergegeevene stukken, was 'er nog een zil-
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veren vat, een paar gouden kniegespen, en veel linnen, niet wedergebragt; om niet
te spreeken van het geld, 't welk zy ons, onder veelerhande voorwendzels, hadden
afgetroggeld. Doch men verklaarde ons, dat deeze, in de verdeeling, MAHOMET ten
deel gevallen waren; zyn Gezin wilde zyn dood bybrengen als eene verschooning.
De Shaik wilde hier aan het oor niet leenen, hy noemde het een valsche uitvlugt;
en verklaarde, dat wy door die Familie geen schade zouden lyden, al zou men de
goederen verkoopen, en indien het daar voor inkomende niet genoeg was, om ons
schadeloos te stellen, dan zouden ALLY en de overigen als slaaven verkogt worden,
om het te kortschietende goed te maaken.
't Was nu onze tyd om tusschen beide te treeden. De zaak was veel verder
gebragt, dan wy bedoeld hadden; staatkunde zo wel als menschlievenheid raadde
ons een einde aan al deeze regtsvorderingen te maaken. Ons voornaam oogmerk
was, onder behoorelyk geleide, van Ghinnah te gaan. Onze beroovers waren
gekastyd, en het dagt ons raadzaamer, eenige schade te lyden, dan gevaar te
loopen van hier opgehouden te worden, door het zoeken van een volkomen verhaal.
Te deezer oorzaake leenden wy het oor aan de bemiddeling van den Hakeem en
zommigen der Hovelingen, die ons verzogten, allen verderen eisch te staaken,
behalven de tachtig Dollars van de nog openstaande schuld, die uit het verkoopen
der Kameelen van ALLY zouden kunnen gevonden worden. Ons berusten in dien
voorslag, verwierf ons de agting van allen, daar tegenwoordig, en de waardige Shaik
maakte ons deeze pligtpleeging, dat hy zich verwonderen moest over onze
edelmoedigheid, schoon betoond ten koste van het character zyns Volks. De Leezer
zal, misschien, met ons overeenstemmen, dat wy deeze beschuldiging niet
behoefden te erkennen; dewyl zulk een Man, als wy hier voor ons hadden,
genoegzaam was om zyn Volk van zulk een blaam te bevryden.
Het Geregtshof scheidde, en wy vertrokken, niet weinig in onzen schik over deeze
bediening des Geregts. De straffe, den rooveren, in andere Landen, aangedaan,
belet, naar 't algemeen gevoelen, derzelver aanwas. Maar, wanneer wy agtgeeven,
op de veelvuldige rooveryen, in Engeland gepleegd, is het twyfelagtig of de
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strengheid der straffe aan het bedoelde einde beantwoordt.
Tot een teken onzer hoogagting, schikten wy, t'huis gekomen zynde, eenige
dingen tot een geschenk, die wy dagten dat het aangenaamste zouden weezen aan
iemand van zyne denkwyze, en zonden ze, door IBRAHIM, aan den Shaik. Zy
bestonden in een paar fyne Shauls, een Indisch Carpet, en een Palampore, een
fraaije Zabel, en een paar Pistoolen. De Zabel en de Pistoolen zondt hy te rug,
schoon deeze zeker de meeste waarde hadden, en bedankte voor het andere; 't
welk hy, te onzer gedagtenis, zou bewaaren. Desgelyks zeide hy aan IBRAHIM, dat
hy een Koopman last gegeeven hadt om ons Kameelen, tot onze reis, te verzorgen:
dewyl de Rivier te gevaarlyk was om langs te trekken.
Korten tyd daar naa is deeze goede oude Shaik onthoofd, in een dier
omwentelingen, waar aan Egypte toen ingewikkeld was; doch zulke voorvallen zyn
gemeen in Africa en Asia.

Kermisbespiegeling.
Wat drok geloop! Wat suisend gewoel! Wat hotzend gery, zie en hoor ik aen alle
kanten der Stad! De vreugd en 't gejuich betreeden alle de wyken! De gansche Stad
gaet te feest! Alle prangende zorgen zyn uit het angstig harte gebannen! De bleeke
kommer is van 't betrokken aengezicht geweeken, en heeft voor onbeschroomde
gerustheid en gulle vriendelykheid de plaets geruimd! 't Is Kermis! Jong en oud, ryk
en arm wenden, elk om 't eerst, alle hunne poogingen aen, om deeze zo reikhalzend
verbeide dagen naer hun genoegen te besteeden. Laet ons dan ook eens het
openbaer Tooneel dier blydschap bezoeken, en de onderscheiden bedryven der
Feestvierenden opmerken.
Wat talryke en kostbaere koopwaeren zyn hier in eene geschikte orde voor het
nieuwsgierig en alöm weidend oog ten toon gespreid! Hier zie ik eene kraem met
de prachtigste stoffen pryken! Ginds lokt my eene andere uit door alles, wat de kunst
in heerlyk gewerkte Stukken van goud, zilver, en andere metaelen kan voortbrengen!
Nu werd ik weder opgehouden door eene ruime verzameling van allerleie schoone
werktuigen; starrekundige verrekykers, luchtpompen, elektrizeermachinen;
miskroskoopen; alles, wat eenen minnaer der proefondervindelyke wysbegeerte,
in zyne onvermoeide, leerzuchtige en nutte waerneemingen, kan behalpzaem
weezen en licht byzetten, word hier den zelven te koop
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aengebooden. Schilder- en Prentkunst wenken my insgelyks om myne aendacht
op haer te vestigen: menig aengenaem oogenblik kan men in derzelver verlustigende
beschouwing' slyten. De weidsche mode heeft voor de Jufferschap ook alle haere
sieraeden ontbloot. Elk kan nu zyne begeerte voldoen. 'Er mangelt niets om de
menigvuldig uitgedachte behoeftens te vervullen. Dat ik myn gezicht van al deezen
luister eens aftrekke, om de zich verdringende menigte te beschouwen.
Wat aental lieden van den eersten rang, die men anders slechts in kerken en
koetzen te zien krygt, vermaeken zich thans met eene openbaere wandeling. Nu
mag het ons gebeuren de Jonge aenzienelyke schoonheden van naby te bezichtigen.
Wat bevallige zwier! Wat losse en aengenaeme houding! wat edele vrymoedigheid
hebben eene welbestierde opvoeding, en de verkeering der waereld, haer bygezet!
Laet eene ryke en keurige klederdragt, aenminnige Jongvrouwen! uwe lieve
aentreklykheden nog meerder glans byzetten; doch dat die nimmer de paelen der
welvoeglykheid te buiten gae, noch een belagchelyk en gedrochtelyk kapsel de
zelve ontluistere! Welk een bly en zichtbaer genoegen ontglipt het oog van dien
stoet weluitgedoschte minnaeren, die haer geleiden! Elk beyvert zich om haer door
een geestig en schertzend gesprek te vermaeken. Allen rondom hen zynde
voorwerpen doen zy daertoe dienstig weezen. Hoe vriendelyk en uitnoodigend
werden deeze wandelaers door de kooplieden en koopvrouwen begroet. Ider van
hun wacht vast met een twyfelend verlangen om hen tot kalanten te krygen; de een
ziet somtyds, met bedrukte en nydige oogen, dat zynen buurman dit geluk te beurt
valt. Te groote winzucht, of neeringloosheid doet menigwerf het knaegendst verdriet
in hun ontstaen. Verrascht nu, hoflyke en ontgloeide minnaers! deeze voorwerpen
uwer vuurige begeertens met een aengenaem geschenk! Dat uwe kiesche smaek
in eene goede keuze uitblinke, en het fyn gevoel uwer hartvriendinnen daer door
aengenaem gestreeld werde!
Dat elk wyke voor dit naderend Gezelschap! Daer geboorte, rang, noch middelen
het van zyne medeburgeren kan onderscheiden, doet het zulks door zynen te
verregaenden pronk. Hier wil een minnaer, hoe zeer belaeden met schulden, in
verkwisting' voor de ryken niet onderdoen. Schoon elk dagelyks deszelfs deur om
betaeling afloopt; hoewel zyne vrienden, terwyl hy zich in de grootste bekrompenheid
bevond, hem met geldschietingen gered hebben; wil hy liever, nu hy aen de winnende
hand is, zyne penningen in allerhande onnoodige snuisteryen, Keizerlyk verspillen,
dan zynen vrienden, met een dankbaar hart, het geleende wedergeeven. De zucht,
om eene ydele vertooning te maeken, laet zyne wezenlyke behoeftens onvoldaen,
en heeft alle grootmoedigheid uit zyne laege ziel verbannen.
De eenvoudige Landman, meest gewoon te verkeeren op zyne akkers en weiden,
by zyn vee, en op markten, wel door tlryke
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koopers, doch van geene prael bezocht, heeft zich ook, ter vermaekneeming,
stadwaerds begeeven, en zich onder de menigte gemengd. Hy word door al den
luister verbysterd. Met een' wydgaependen mond blyft hy by elke kostbaere kraem
staen. Hy verlustigt zich met zyn byhebbend gezelschap in alle die voor hem vremde
voorwerpen; het gebruik van veelen dier goederen is hem onbekend; hy speurt dit
by zich zelven na; wondere denkbeelden doen zich in zyne ziele op, welken hy
zynen makkeren mededeelt, en hen veeltyds in een schaterend gelach doen
uitbarsten.
Thans lust het my de plaets te betreeden, waer de algemeene vreugd, door eene
menigte Tooneelen van allerleie soort, ten top word gevoerd. Wat verveelend
geschreeuw! wat snorkend gezwets treft myn ruisschend gehoor! Welke kakelbonte
figuur zie ik daer allerhande potsen aenrechten! Haer onbesuisd geloop over het
Tooneel, de vleschjes, die zy in de hand houd, en nu aen deezen dan den gindsen
hock, onder eenen luchtigen sprong, overreikt, doen my dezelve voor eens
Kwakzalvers nar kennen. Laet ik eens wat nader toegaen, en de staetige
redenvoering van zynen meester, in eene scharlaken roode met goud geborduurde
kleding uitgedoscht, aendachtig hooren. Gelukkige streeken, die dees Lyfarts van
haere Keizerlyke en Koninglyke Majesteiten doortrekt! De bleeke kwaelen, de
knaegende pynen, hoe ingeworteld en verouderd, vlieden weg op zyn gezicht. De
gezondheid treed voor hem uit, en frisheid, sterkte, genoegen en blydschap volgen
zyne schreden. Hoe daveren de aenzienelykste Europeesche steden van zynen
lof! Welke bewonderenswaerdige, en nooit gehoorde, kuuren heeft hy alöm
uitgevoerd! Weg Geneesheeren, die eene menigte van Jaeren op de beroemdste
Hoogeschoolen, zo van Genees- als Heelkunst, doorgebragt, en by eene
onvermoeide studie eene langduurige ondervinding gevoegd hebt! Tien, ja twintig
uwer geordenneerde vleschjes zyn naeuwelyks in staet om ééne kwael uitteroejen;
maer een eenig vleschje van deezen Tovermeester is genoegzaem om tien ja twintig
ziektens met wortel en tak uitterukken. Komt dan vrinden! besteed hier een' zeer
geringen prys; neemt éen vleschje, en geeft allen Dokters en Apothekers den zak.
Hoe dringt daer eene talryke menigte, om by dien Koordedansser en
Marionetspeler binnen te raeken! Schoon de aenschouwer zich over de
buigzaemheid, radheid en vlugheid van den Springer, door eene geduurige oefening
van kindsbeen af verkreegen, moet verwonderen; kan echter deze vertooning, zo
vol gevaers, en die veeltyds, onder het begluuren, een' killen schrik aenjaegt, en
het hoofd doet omkeeren, eene gevoelige en regt denkende ziel wel een waer en
zuiver genoegen geeven? Laet de herinnering daer van, wanneer de nieuwsgierigheid
voldaen is, wel ééne aengenaeme en streelende gedachte na? Moeten de plompe
vertooningen, de boersche, laege, laste en walgelyke tael van veele Marionetten,
in stede van vermaek, geene ysselyke verveeling, geen verontwaerdigenden afkeer
in een kiesch en kunstminnend gemoed
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veroorzaeken? Straks zal ik my liever in gindsen Schouwburg laeten vinden, waer
dichtkunst, welspreekendheid, schilder- en speelkunst my het zielstreelendst en
(*)
wezenlykst vermaek zullen verschaffen; waer een Koninglyke slaef my door zyne
deugd zal verrukken, terwyl de doodelykste haet, en de gegrondste afkeer voor
zielendwang en mishandeling van zynen evenmensch, door zo genoemde Kristenen,
in my zullen ontstaen! Schoon gy, leerzaem Schouwtooneel, somtyds door eene
kwaede bestiering van uw nuttig en zuiver oogmerk word verstoken door het
vertoonen van deugdkwetzende stukken, moet men dit aen uwe instelling niet wyten.
Word derhalven eens van dergelyke gebreken gekuischt, opdat men niet meêr een
banvonnis tegen u uitspreeke, noch gy, by openbaere bekendmaeking, als eene
gevaerelyke besmetting geweerd worde! Dat in 't gemeen de Kunsten en
Weetenschappen in myn Vaderland de overhand mogen krygen, en tot den grond
van verkeering' in de uitspannings gezelschappen verstrekken! Welk een uitsteekend
genoegen zou dit voor den Kunst- en Weetenschaps-minnaer wezen! Daer hy thans,
in veele steden van Nederland, genoodzaekt is om zich met boeken en denken
alleen te vermaeken, en wanneer hy nu en dan eens op een gezelschap verschynt,
waer een Kaertspeler, en geen man van smaek getrokken word, zich zelven en
anderen ysselyk moet verveelen, omdat hy die geliefkoosde blaedjes niet kan
hanteeren, zou hy met driftig verlangen reikhalzen naer zulk een' keurigen vrienderei
van Kunst- en Weetenschapslievenden, waer hy zyne ziel aen de betoverendste
aendoeningen zou kunnen overgeeven.
Laege stervelingen! die u verbeeld den Kermistyd niet genoegelyk door te brengen,
als gy u niet in de ongebondendste en vuilste wellusten baed; en dronkenschap,
twist en vechteryën u geenen verachtelyken rol doen speelen; gy zyt der
bespiegelinge onwaerdig. Leert eens, dat de redelyke mensch een geoorloofd
vermaek mag neemen, maer dat al zulke buitenspoorigheden hem met een redeloos
Dier gelyk stellen, en in de oogen der Godheid doen walgelyk zyn.
L. STOPPENDAAL F.Z.

Nywegen, den 19 July, 1780.

Bedenkingen over de koopziekte.
Het is zeker, dat, even als het menschlyke lichaam aan veele ziekten onderhevig
is, zo ook de geest verkeerde neigingen, tastbaare dwaasheden, hebben kan, welken
hem even zo schade-

(*)

Monzongo, of de Koninglyke Slaef, Treuispel van den Heere. N.S. VAN WINTER.
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lyk zyn als de ziekten het lichaam. Eene van deze neigingen, van deze dwaasheden
is de Koopzugt of Koopziekte, veelen menschen eigen; welke hen aanzet, tot het
koopen van eene menigte dingen, welken han volstrekt nutloos zyn; en die hen,
hoewel anders mooglyk verre verwyderd van verkwisting, ja somtyds zelfs spaarzaam
zo niet gierig, aandryft, tot het doen van zogenaamde koopjes, welken, schoon verre
beneden de waardy, nogthans altyd te duur zyn, dewyl het goed niet gebruikt wordt,
en dus het uitgeschoten geld langen tyd renteloos blyft liggen. Want, veronderstellen
wy eens, iemant heeft, een koopje aan een kabinet, dat ƒ 150 waard is, en voor 't
welke hy maar ƒ 100 betaalt; doch dat hy eerst over 20 jaaren gebruiken zal; zo
behoeft men voor renten 3 ten honderd to rekenen, en de man heeft het kabinet ƒ
10 te duur; behalven dat het, door het staan en ouderwetsch worden, mooglyk in
innerlyke waarde nog de helft vermindert. Zo vindt men veele menschen, die kamers
en zolders opgepropt hebben van tafels, stoelen, kabinetten, ledikanten, bedden,
spiegels, koffers met stoffen, linnens, lakens, en diergelyken, waar aan zy, al
bereikten zy de jaaren van Methusalem, hun leeven lang genoeg zouden hebben,
en die evenwel geene gelegenheid zullen laaten voorbygaan, om, zo als zy zig
verbeelden, een koopje te doen. Menschen van welken het jammer is, dat zy niet
tot de uitdraagery opgebragt zyn; dewyl zy dan met waarheid koopjes zouden kunnen
doen, alzo 'er dan mooglykheid wezen zoude, iets op de gedaane koopjes te winnen.
Het denkbeeld van een koopje te doen, en daar by dat het goed, met te blyven
liggen, geen brood eet, gelyk men zegt, beweegt veele menschen om te koopen,
en dikwyls duurder te koopen, dan zelfs op dien tyd het goed waard is. Zo ziet men
dikwyls op publieke verkoopingen van huisraad, en diergelyken, het oude half
versletene goed duurder gaan, dan het nieuw zynde gekost heeft; alleen maar,
omdat de menschen, onkundig van den waaren prys der goederen, en nu en dan
op een erfnuis een koopje hebbende gedaan, of zien doen, zig verbeelden, dat men,
om koopjes te doen, daar, en niet in de winkels, koopen moet. Men biedt a - daar
tegen elkanderen op, jaagt het goed verre boven zyne waarde; en een iegelyk,
hoewel, dikwyls, voor twintig of meer ten honderd bedrogen, treedt nogthans
triomfeerend naar huis; om met uitgelatene blydschap te vertellen, wat koopje zy
gedaan hebben.
Zo lang nog deze Koopzugt zig op kleinigheden bepaalt, gelyk dit meest zo met
de Vrouwen is, die gemeenlyk maar koopjes van stoelen, tafels, linten, kanten, en
diergelyken doen, is het wel eene belachlyke en schadelyke dwaasheid; maar 't
wordt zelden, of zy moet tot het aller uiterste gedreven worden, zo bederflyk, dat zy
de ruine der menschen na zig sleept. Dan, het geen erger is, veele Mans zyn aan
dezelfde dwaasheid verslaafd,
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en doen koopjes van huizen, landeryen, koopmanschappen, die hen, binnen weinige
jaaren, met hun huisgezin ruïneeren. Dit soort van dwaasheid is van erger natuur,
doch daarom niet minder gemeen. De voorbeelden van zulke koopers zyn zo weinig
zeldzaam, dat het ongelukkige getal der geenen, die zig geruïneerd hebben, wel
half uit dwaaze koopers bestaat. Vooral is het kwanselen, zo als men het noemt,
een allerschadelykst ding, en in den grond niet anders dan eene koopziekte; welke
by het aangaan des koops denken doet, dat men zeer goeden koop aangaat,
wanneer men dan naderhand dat goed moede wordt, en het daarom weder verkoopt,
of het verkoopt om geld te hebben, tot betaaling van een nieuw koopje van
denzelfden aart. Het kwanselen is op den duur altyd schadelyk, dewyl men, wanneer
men iets kwyt wil wezen, zonder daar toe de bekwaame gelegenheid aftewagten,
het gemeenlyk zeer goed koop, en dus met verlies, moet verkoopen. Vooral is het
kwanselen in vaste goederen zeer schadelyk; dewyl men altyd de kosten, die op
het koopen en verkoopen loopen, en, in zulke gevallen, vooral uit hoofde van het
geen aan 't Land moet betaald worden, zeer zwaar zyn, onfeilhaar verliezen moet.
Maar hoe is het mooglyk, daar de dwaasheid dezer Koopzugt zo tastbaar is, dat
zo veele menschen daar aan vast kunnen wezen? Hoe kan eenig mensch zig
verbeelden, dat hy zig waarlyk bevoordeelt, wanneer hy goederen koopt, wel
goedkoop, maar evenwel, dewyl hy ze niet gebruiken zal, en ze niet weder denkt
te verkoopen, altyd te duur? Hoe kan een kwanselaar, die een huis koopt, dat
misschien vertimmert, en over een jaar verkoopt, veeltyds met verlies, altyd met
verlies der onkosten, om weder een ander huis te koopen, dat misschien ook te
verbouwen, en wederom over een jaar ook te verkoopen; hoe kan zulk een man
denken, zig geen nadeel te doen? Want een iegelyk begrypt, dat ik hier niet spreek
van enkelde gevallen; wanneer men naamlyk het goed, na het gekogt te hebben,
met eene winst verkoopt, groot genoeg om de onkosten van 't koopen, 't verkoopen,
en van den nieuwen koop, die in de plaats moet gedaan worden, ryklyk goed te
maaken. In één woord, hoe kan men zo dwaaslyk koopen, hoe zo kwanselen, zonder
volslagen zot te zyn.
Deze vraag zoude onoploslyk wezen, indien dit slag van menschen waarlyk uit
winzugt zo handelde. - Dan moesten zy volslagen zot zyn. Maar, in weerwil van al
hun stofsen op hunne koopjes, weeten zy gemeenlyk wel, dat zy eene verkeerde
koopmanschap doen; doch gaan evenwel voort; niet om zig te verryken, maar uit
hoofde van eene geneigdheid tot koopen, die wel te regt eene Koopziekte genoemd
wordt, welker zy zelven niet weeten. Het doen van koopjes is alleen maar een
voorwendzel, waar mede zy anderen, en sommigen ook zig zelven, zoeken te
verblinden; en om het verwyt, dat zy gekke koopen gedaan hebben, van hunne
halzen te schuiven. Dit zelfs geeft veelen
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eene soort van gerustheid, die wel bewust zyn, dit hun koopen eene dwaasheid is;
doch, dat evenwel niet kunnende laaten, zig zelven met die gedagte zoeken te vrede
te stellen; dat 'er evenwel niet veel verlies op loopen kan, dewyl zy een koopje
gedaan hebben. De mensch is in veele gevallen genegen zig te bedriegen. Het
geen hem onaangenaam is, zoekt hy aan zynen geest te onttrekken; om die reden
vestigt hy zyne aandagt op andere voorwerpen, en, door aan die eene sterke aandagt
te verleenen, verdooft hy in zynen geest de voorstelling van het geen hem
onaangenaam is.
Doch waar uit ontstaat dan deze koopziekte? Uit niets anders, dan uit eene
innerlyke zugt naar verandering; eene zugt welke allen menschen, schoon den
eenen meer dan den anderen, eigen en als aangeboren is. 't Is ook niet moeilyk,
reden te geeven van die zugt; zy ligt in onze natuur. Wy begeeren allen eenen staat
van volmaakt geluk, van de grootste vermaaken. Wy verlangen allen, zonder
tusschenpoozing, van 't eene vermaak tot het andere overtegaan, zonder dat 'er
zig eenig oogemegen, eenige smert, onder menge. Wy wenschen allen, dat de
vermaaken, die wy werklyk genieten, den hoogsten trap van aandoening
voortbrengen. Nu, geen staat des leevens kan zulk een geluk opleveren; geen
vermaak is in zig zelf volmaakt; dat is te zeggen geen vermaak brengt de allersterkste
aandoening te wege, en is volkomen ongestoord. Dit ontsteekt de begeeite naar
nieuwe vermaaken; niet zo zeer, omdat wy denken, door dezelven tot een volmaakt
geluk te zullen komen, en dat die nieuwe vermaaken in zig zelven van al het
onvolkomene der anderen zullen vry wezen; maar om, door het vermeerderen van
't getal onzer vermaaken, derzelver gebreklykheid te vergoeden; en om dat wy ons
van 't genot van een nieuw vermaak, ten minsten het vermaak der nieuwigheid,
belooven. PRIOR beschryft deze onvergenoegdheid en zugt naar nieuwigheden,
welke den mensch eigen is, zeer fraai:
Against our peace we arm our will,
Amidst our plenty something still
For horses, houses, pictures, planting,
To thee, to me, to him, is wanting.
That cruel something unpossesd'
Corrodes and leavens all the rest;
That something, if we could obtain,
Would soon create a future pain.

Dat is:

Wy wapenen onzen wil tegen onze rust. In 't midden van onzen overvloed
is 'er altyd iets, dat u, dat my, dat hom, naar paar-
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den, huizen, schilderyen, buitenplaatsen, doet verlangen. Dit wreede iets,
eer het verkregen wordt, maakt al het overige hitter; dat iets, indien wy
het konden verkrygen, zou ook weldra eene nieuwe smert voortbrengen.
Die menschen, welken aan deze Koopziekte onderhevig zyn, belooven zig, by
ieder nieuw souk, 't welk zy koopen, eenige nieuwe bezigheden, die hunnen geesten
werk verschaffen zullen. Zyn het huizen, zy maaken ontwerpen om te vertimmeren,
te verfraijen, te meubileeren; zyn het buitenplaatsen, om te planten, te verbeteren;
zyn het landeryen, om het zo aanteleggen, dat derzelver inkomsten vergroot worden.
Dit dryst hen tot koopen. Hebben zy gekogt, zyn de huizen vertimmerd, verfraaid,
gemeubileerd; zyn de buitenplaatsen verbeterd, de boomen geplant; zyn de
landeryen bebouwd; zy vinden niets meer te doen, en hun geest verlangt naar nieuw
werk. Doet zig dan gelegenheid op tot nieuwe koopen, zy zyn 'er gereed toe; en
zouden zy dan de kans zig laaten ontsnappen om een koopje te doen? Neen; veel
liever het oude verkogt, al is het met eenig verlies, indien tot het doen des nieuwen
koops hun anders de penningen ontbreeken. Zo gaat het; de ongenoegzaamheid
van alle onze genietingen dryft ons gestadig naar iets nieuws; wy hebben tot het
voedsel onzer zielen even zo zeer verandering van bezigheden van nooden, als tot
het voedsel onzer lichaamen verandering van spyzen. En hoe meer de menschen
zonder bezigheden zyn, hoe meer ledigen tyd, en gevolglyk hoe meer gelegenheid,
om zig te verveelen, zy hebben; des te meer haaken zy naar verandering; des te
meer hebben zy geduurig iets nieuws van nooden. En dit is de reden, waarom men
onder leeglopers, en vrouwen, die in haar huishouden geene gestadige en drukke
bezigheden hebben, het meest koopzieke menschen vindt.
De mensch blyft altyd een kind; dat is te zeggen, hy behoudt altyd die algemeene
beginselen, welken hem in zyne kindschheid werkzaam maaken. Toen haakte hy
steeds naar iets nieuws; hy moest geduurig nieuwe poppen, nieuwe kleederen
hebben. Groot geworden verandert hy niet van beginselen, op zyn best verandert
hy van voorwerpen. In plaats van houten paarden, van ratels, van hansworsten,
moet hy equipages, huizen, buitenplaatsen, somtyds nog daar by titels, ridderorders,
hebben; maar ook, die equipages, die huizen, die buitenplaatsen, die titels, die
ridderorders, na, op het oogenblik dat zy verkregen worden, op zynen geest den
zelfden geweldigen indruk van vieugdryke vervoering, als een nieuwe pop, een
nieuw kleed, op den geest van een kind, gemaakt te hebben, zyn welhaast
onvoldoend; 'er wordt iets nieuws vereischt, om den kwynenden geest, uit zyne
kwellende werkloosheid en leevenlooze onverschilligheid, optewekken.
O.O.
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De kinderen en de salamander.
Eene Fabel.
(Uit het Hoogduitsch.)
‘Een Sa'amander! Een Salamander!’ riep een Jongeknaap. Alle Jongens die het
hoorden schooten toe, om den Salamander te zien. ‘Hy moet gedood,’ zeiden
eenigen, ‘het is een venynig Dier.’ - ‘Neen,’ verklaarden anderen, ‘wy zullen alleen
beproeven, of hy in 't Vuur kan leeven.’ - Terstond brengt men vuur en hout. De
Salamander werd deerlyk gepynigd. - ‘Laat af, laat af,’ zoo schreeuwde het Dier te
midden van de smerte, ‘noch het een, noch het ander, dat men u van my gezegd
heeft, is waarheid. Ik kan niet in het vuur leeven, ik ben niet venynig. Ziet welke
blaaren het vuur op myn lyf maakt.’ - De Kinderen, nog eenigen tyd met branden
en blaaken aanhoudende, zeiden; ‘Laaten wy het arme Dier niet meer plaagen, ziet
hoe het van pyn krimpt.’ - Doch anderen riepen, ‘Maar het moet gedood; het is
venynig, onze Vaders hebben het ons gezegd.’ De Salamander, den geest geevende,
sprak: ‘De Hemel vergeeve u het geloof, 't welk' gy in uwe Vaders stelt.’

Aan een meisje.
Ai, Zeg, bevallig Meisje,
Wat denkt gy, zyn die oogen,
Die vurige schit'rende oogen
U door Natuur gegeven
Om geilheid meê te ontvonken?
Of vormde ze u dat mondje
Dus lieflyk, om den wellust
Zoo dartel aan te lokken?
Gaf ze al, gaf ze al die schoonheid
U eeniglyk, om de ondeugd,
De Zielbedervende ondeugd,
Zoo willig meê te dienen?
Ach, Meisje! gy bedriegt u;
Gy moetl, met zo veel schoonheid,
De hagelblanke Deugden
Alleen tot siersel strekken:
Dan zuit gy van der Maagdjes,
Van de allerschoonste Maagdjes,
Het allerschoonste wezen!

J.....

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

446

Luchtsgesteldheid te Amsterdam, juli, 1780
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In het uittreksel myner Waarneemingen van 1779. in 't Tafeltjen op p. 180, heb
ik deze drukfeilen ontdekt.
Staat

laagste Barom. Sept. 1779. 29: 5½ moet zyn 29: 7- - Oct. - - 6½ - - - 5½
gemidd. - Sept. - - 041 - - - 1041

In de tafel van December 1779, den 15 's morg. Th. 44 moet zyn 41.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
De Godsdienst eene bronwel van vreugde.
Broeders, zyt blyde.
2 KORINTH. XIII. 11.
Indien ooit eenig voorwerp, door de verkeerdheid der menschen, mismaakt is
geworden, zo is het dat, het welk het minst behoord had mismaakt te worden, ik
meen, de Godsdienst. Gegeeven om den mensch, in dit, en het toekomende leeven,
het grootste geluk, dat mooglyk was, aantebrengen, heeft men dat Hemelsch
geschenk onteerd, door het veeleer tot verderf van 't menschdom aantewenden.
Onder voorwendsel van het te eeren, van het in zyne zuiverheid te willen bewaaren,
heeft men elkanderen gehaat, gevloekt, vervolgd, en het aardryk met menschen
bloed geverwd. Men heeft den Godsdienst gegeeven, om den mensch in vreugde
zyne dagen te doen volbrengen, en den staat van volmaakte blydschap te doen
naderen, ontluisterd, door hem naargeestig, zig zelven kwellend, en eenen vyand
van vreugde te maaken. Wanneer ik die als biezen gebogene hoofden, die
betrokkene aangezigten, die verwaarloosde kleeding, welke niet anders dan rouw
en droefheid schynt aantekondigen, beschouw; wanneer ik die teemende spraak,
die afgemeetene woorden, die zugtingen, welken uit een treurend hart voortkomen,
hoor; nog meer, wanneer ik het oog werp op die kloosters, die Kluizenaars-Cellen,
waar zig de menschlyke natuur verzaakt, waar zig het bygeloof en de dwepery
foltert; wanneer ik die boetelingen aanschouw, die de Godheid meenen te vereeren,
wanneer zy zig zelven op eene yslyke wyze pynigen, en stroomen bloeds langs
hunne opgeretene ruggen doen vlieten: dan vraag ik, of dat de Godsdienst, of dat
de Christlyke Godsdienst,
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dan of het veeleer eene vermomming en eene mismaaking van den Godsdienst is.
En wanneer ik dan de reden en de openbaaring raadpleeg, bevind ik, dat een
Godsdienst, die den mensch buiten noodzaak doet lyden, geen Godsdienst, maar
een rampzalig Bygeloof is.
De Godsdienst beveelt den mensch blyde te zyn; dit is de groote en heuglyke
waarheid, welke wy heden wilden betoogen. Wat zeg ik, de Godsdienst beveelt den
mensch blyde te zyn? Dit is niet genoeg gezegd; zonder blydschap kan 'er geen
Godsdienst wezen: dit is het geen wy uit de natuur van den Godsdienst zelven zullen
tragten te doen zien.
Wat is Godsdienst? Niemant, voorwaar, kan ons hier beter van onderrigten, dan
de Insteller van den Godsdienst zelf. Gy zult den Heer uwen God lief hebben, met
geheel uw hart, met geheel uw verstand en alle uwe kragten, dit is het groote gebod;
en het tweede, aan dezen gelyk, is, Gy zult uwen naasten lief hebben als u zelven.
Aan deze twee geboden hangt de gantsche Wet en de Profeeten. Zie daar, de
gantsche Wet en de Profeeten, dat is te zeggen, de gantsche Godsdienst bestaat
in liefde.
Maar nu, wat is de liefde anders dan eene genoeglyke aandoening, dan een staat
van blydschap. Spreekt, gevoelige zielen, edele menschenvrienden! Wat gevoelt
gy, wanneer gy bemint; wanneer gy u streelt met het gezigt van het geluk uwer
medemenschen; wanneer uwe weldaaden gelukkigen maaken? Spreekt tederhartige
moeders! Wat gevoelt gy, wanneer uwe lieve kinderen zig in uwe armen werpen?
- Maar wat houden wy ons op met te bewyzen het geen ieder gevoelig hart daaglyks
gevoelt?
Het vermaak, dat wy gevoelen, by het beschouwen van een voorwerp, is liefde.
God lief te hebben is dan, hem met vermaak te beschouwen; dat is te zeggen, in
de natuur de spooren en bewyzen van zyn aanwezen en van zyne volmaaktheden
te ontdekken. En welk eene aangenaame, welk eene verrukkende beschouwing is
deze niet: ‘Deze wereld, waar toe ik behoor, die my zo onnoemlyk veele en groote
vermaaken aanbrengt, is het werk van een oneindig Wezen; dat die wereld gemaakt
heeft en onderhoudt, tot geluk van my en alle schepselen. Aleen om gelukkigen te
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maaken heeft de Godheid geschapen. Zy is oneindig goed. Zy bedoelt dan myn
grootste geluk. Zy is ook oneindig wys. Zy zal dan ook myn grootste geluk daar
stellen. Ik kan my dan gerust nederleggen, en my bevelen in de hand van zulk een
Wezen!’ - Moet zulk eene gedagte geene blydschap voortbrengen?
Maar wat eene nog oneindig grootere blydschap moet de Christen niet uit de
beschouwing der Godheid trekken! ‘Ik ben in de hand van een oneindig Wezen, dat
myn geluk bedoelt, bevordert, en voorzeker daar stellen zal. Maar dat geluk is niet
bepaald binnen de nauwe perken van dit leeven. Neen, eene eeuwigheid, eene
oneindige duuring van geluk, van een alles overstygend geluk, is my beschoren,
en zal my niet ontgaan. Dit is zo zeker, als dat Christus gestorven, opgestaan en
ten hemel gevaaren is. En dat weet ik zo zeker, als ik eenige geschiedkundige daad
weet. Christus heeft het leeven en de onsterflykheid aan den dag gebragt. Christus
heeft my verzekerd, dat God my myne zonden, waar van ik berouw heb en my
bekeer, vergeeven zal, en dat 'er niets is, 't welk hem wederhouden zal, my eeuwig,
eeuwig, gelukkig te maaken: ô! Wat eene verruklyke gedagte voor mynen geest!’ Moet zulk eene gedagte geene blydschap voortbrengen?
Indien wy in de beschouwing der Godheid geen genoegen, geene blydschap
gevoelen, kunnen wy de Godheid niet beminnen, gevolglyk wy hebben dan geenen
Godsdienst. De blydschap is gevolglyk onafscheidbaar van den Godsdienst. ô! Hoe
verkeerd handelen dan dezulken, die het Opperwezen altyd van de ontzaglyke, de
vreeslyke zyde beschouwen; die God altyd afschilderen als met vlammenden vuure
wraak doende! Niet, dat wy eenen Prediker van 't Euangelie verbinden willen, om
altyd van vrede, vrede! te spreeken, en als ware het, de Godheid alleen te doen
beminnen en niet vreezen. Neen, dat men verharden Godloozen de Godlyke
regtvaardigheid voor oogen houde; dat men hun de vlamme der helle schildere, de
weeklagten der verdoemden doe hooren; en dus, door den schrik des Heeren,
hunne zielen van het verderf tragte te redden. Ongevoelig voor de bekoorlykheden
van den Godsdienst, verzonken in zonden en in 't stof, zyn zy onvatbaar
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voor de liefde Gods, dien zy onmooglyk als beminlyk kunnen beschouwen, zo lang
zy zyne wetten, die hunne lusten bepaalen, haaten, zo lang men hun geenen afschrik
van hun gedrag, door hun daar van de gevolgen te doen zien, inboezemt. Dat men
den zulken dan eenen regtvaardigen, eenen ontzaglyken God predike, doch ook
tevens eenen liefderyken verzoenbaaren God. God, zelfs in zyne regtvaardigheid,
als oneindig goed en wys te vertoonen, is de regte weg, om hem, zelfs voor zondaars,
beminlyk te maaken. Gods regtvaardigheid, hoe vreeslyk zy ook schyne, is inderdaad
niet anders dan goedheid, maar eene met wysheid gepaarde goedheid. Dit behoort
men vooral te prediken, dat is, het niet blootlyk te zeggen, maar het te bewyzen,
het te doen beseffen, het te doen gevoelen.
Het geen ons de reden, dat is de natuur der zaak, in dit opzigt zegt, leert ons ook
de openbaaring. Indien ik alle de plaatsen wilde aanhaalen, waar den Christen
bevolen wordt blyde te zyn, zoude ik meer dan eene bladzyde daar mede vullen
kunnen. Het is genoeg, de schriften der Apostelen te leezen, om daar op honderd
plaatsen den Godsdienst als de bronwel eener geduurige en hemelsche blydschap,
en de blydschap met den Godsdienst in een onverbreekbaar verband vertoond te
zien. Wil men egter eene bewysplaats, wy geeven deze twee gezegden van PAULUS,
Broeders, zyt blyde; en op eene andere plaats, verblydt u in den Heer ten allen tyde,
(*)
wederom zegge ik u, verblydt u .
Ondertusschen moet men zig niet verbeelden, dat de blydschap van den
Godsdienst eene dwaaze, buitenspoorige, zondige dartelheid zy. Vermaak als
vermaak is den mensch altyd geoorloofd; mits het niet buiten de maat gaa; mits het
een vermaak zy, 't welk een redelyk wezen past. Onder voorwendsel, dat de
Godsdienst ons beveelt blyde te zyn, zig aan een leeven van verstrooijing, van
ledigheid, overtegeeven, niets anders te zoeken dan tydverdryven, en niet te denken
aan de verpligtingen, waar in ieder volgens zyne betrekkingen in de maatschappy
is; in de keuze der vermaaken op niets anders te zien dan op ons genoegen, zonder
agt te geeven op de gevolgen, ten opzigte van ons zelven of van an-

(*)

2 Cor. XIII. 11. Philipp. IV. 4.
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deren; zou het oogmerk van den Godsdienst hinderlyk wezen; en wy zouden ons,
door als redenlooze dieren alle schynvermaaken natejaagen van de waare
vermaaken en de mooglykheid van ten allen tyde blyde te zyn, berooven. Hoe kan
men verwagten van eenen God, die zo wel wys als goed is, en die zyne redelyke
schepsels als redelyke schepsels wil regeeren, dat hy zulken gelukkig maaken zal,
die met alle hunne kragten arbeiden om zig zelven rampzalig te maaken? En zig,
zonder keus, zonder maat, aan de vermaaken over te geeven, is, zig van de beste
vermaaken te berooven, om geringeren te koopen.
Daar is inderdaad geen soort van wezenlyk vermaak, dat ons de Godsdienst
verbiedt, mits het zo gebruikt worde, dat het ons algemeene geluk niet stoore. De
zinlyke vermaaken, de grofsten van die zelfs, zyn ons veroorloofd; mits wy, in
derzelver genot, maat en tyd i 't oog houden.
Dit is het, dat ons, en de reden, en de openbaaring, gebieden. Wy hebben 't reeds
gezegd, geene maat, geene keus te houden in het genot der vermaaken, is ons van
het waare genot des geluks te berooven. En de Godsdienst, ons waare geluk
behartigende, beveelt ons deze omzigtigheid op het ernstigst. Werkt uwe zaligheid
uit in vreezen en beeven, is een gebod van den Godsdienst: maar een gebod dat
geenzins met dit strydt, zyt blyde; verblydt u in den Heer ten allen tyd; wederom zeg
ik u, verblydt u; mits men het eerste zo verstaa, dat daar de omzigtigste,
beschroomdste keus in het genot der vermaaken voorgeschreven wordt. Werkt uwe
zaligheid uit in vreezen en beeven, dat is, vreest, beeft, dat gy misschien, vervoerd
door de bekooring van het een of ander schadelyk en verboden vermaak, dat zoeken
moogt, en dus u zelven beroover van die blydschap, welke het wezen van den
Godsdienst uitmaakt en van denzelven onafscheidbaar is.
Maar, zal men zeggen, indien wy ons ten allen tyde verblyden moeten, wat zal
'er dan worden van dat berouw over onze zonden, het welk het beginsel is van alle
waare bekeering? Zal de Christen zig dan niet bedroeven over zyne zonden en
onvolmaaktheden? Miste dan DAVID het wezen van den Godsdienst, toen hem de
Profeet zyne gruwlyke zonde van overspel en moord on-
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der 't oog bragt, en hy uitriep, ik heb gezondigd tegen den Heer? Miste PETRUS het
wezen van den Godsdienst, toen hy, op 't kraaijen van den haan, het vriendlyke
verwyt van zyne zonde in 't aanminnig gelaat zyns Heeren las, en, uitgegaan zynde,
bitterlyk weende? Miste PAULUS het wezen van den Godsdienst, toen hy kermde
over zyne onvolmaaktheid, over het gevoel van de verdorvenheid, die in hem
woonde, en, vol smert, uitriep: Ach my, elendig mensch! Wie zal my verlossen van
het lichaam dezes doods? Neen, neen! eene bedroefdheid tot bekeering, eene
droefheid naar God, die eene onberouwlyke bekeering werkt tot zaligheid, zulk eene
droefheid kan zeer wel met de waare blydschap van den Godsdienst bestaan.
Wanneer wy ons waarlyk in den Godsdienst gewoon zyn te verblyden, moet onze
blydschap worden opgeschort en gestoord, wanneer de Godsdienst van onze
onvolmaaktheden, van onze zonden, aanstoot lydt. ‘Ach my! dat ik wederom
gezondigd heb, dat ik wederom zulk eene proeve van myne onvolmaaktheid heb
ondervonden! Ik weet, God wil my gelukkig, eeuwig gelukkig maaken. Maar als ik
door myne zonden tegens Gods oogmerk aan werk, hoe zal, hoe kan hy my dan
zalig maaken? Ik word geroepen, om volmaakt te zyn, gelyk God volmaakt is; en,
helaas! ik heb wederom aan myne onvolmaaktheid gearbeid. Dit grieft my; myne
ziel zugt en kermt op het gezigt van myne verdorvenheid. Maar evenwel, ik wil niet
wanhoopen. God is barmhartig; by hem is vergifnis. Dit weet ik, en dit beurt my op;
dit maakt my wederom blyde. Ik vertrouw op zyne genade, en wil my zelfs verheugen
over het gevoel, dat ik heb van myne droefheid, die ik tragten zal te doen dienen
om eene onberouwlyke bekeering ter zaligheid uittewerken.’
Wanneer de Godsdienst ons beveelt, blyde te zyn ten allen tyde, kan hier mede
geen onophoudlyk gevoel van blydschap gemeend worden. Dit zou de menschlyke
natuur vernietigen, in stede van dezelve te volmaaken; en dit is het oogmerk van
den Godsdienst niet. Hoe! zoude men geene aandoening van droefheid mogen
hebben, wanneer ons één van die yslyke rampen bejegent, die van het leeven des
menschen op den aardbodem onafscheidbaar zyn? Hoe, zoude een Jacob niet over
zynen
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Josef mogen treuren, wanneer men hem den bebloeden rok zyns geliefden zoons
vertoont? Zoude een David niet zynen Jonathan, een Abraham niet zyne Sara
mogen beweenen? Zoude een rampzalige, aan zyn ziekbed als gekluisterd, om
geene verligting in zyne smert, geen nooddruftige om een stuk broods, mogen
zugten? Zekerlyk ja: maar in het midden van eene billyke droefheid, kan zig de geest
nogthans in God verblyden, en, met eene verrukking van vreugde, verlossing van
hem verwagten. De blydschap van den Godsdienst is die innige, die zoete, die stille
vergenoegdheid van den geest, die vrede des gemoeds, welke alle verstand te
boven gaat. Het is eene geruste en aangenaame onderwerping aan alle de
bedeelingen der Voorzienigheid; een geduurig gevoel van groote en heerlyke
genoegens, welken men der Godheid dank weet; eene streelende hoop, van in een
beter leeven tot nog grootere genoegens te komen. Het is een vast, een onwrikbaar
vertrouwen, dat, alles wel gewikt en gewogen zynde, men ten laatsten eene zeer
veel grootere maat van genoegens, dan van ongenoegens, zal genoten hebben;
dat het lyden van den tegenwoordigen tyd ras voorbygaat, en gevolgd worden zal
van eene onuitspreeklyke heerlykheid. Het is deze gemoedsgesteldheid, welke
eenen PAULUS zeggen deed, ik elendig mensch! wie zal my verlossen uit het lichaam
(*)
dezes doods? Ik danke God door Jesus Christus onzen Heer .
Hoe gelukkig is de mensch, die deze blydschap heeft! Zy is een balsem des
leevens, die het gevoel der smerten vermindert, en dat der geneugten vergroot. Ja,
zonder haar geniet men slegts ten halve de uitgezogtste vermaaken. Wat zyn
maaltyden, feesten, gezangen, dans en spel, wat zyn de leevendigste wellusten,
wanneer het gemoed die kalmte mist, welke het van andere zorgen bevrydt, en
toelaat op die geneugten zyne aandagt te vestigen? Wat is voor den mensch zonder
Godsdienst, zonder hoop op een toekomend leeven, het genot van alle de vermaaken
der Wereld? Niets anders, dan eene kortstondige verstrooijing, die zyne aandagt
voor eenige oogenblikken aftrekt van het gezigt zyner elende, en die, na het genot,
in zynen geest, vergeleken met het akelige Niet, waar heen hy, wiens hoop al-

(*)

Rom. VII. 24, 25.
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leen in dit leeven is, voortylt, alleen strekken kan, om hem dat Niet des te akeliger
te doen voorkomen. Voor zulk een mensch zyn alle de vermaaken niets anders,
dan zy voor eenen gevangenen zyn, die binnen weinige dagen de uitvoering van
zyn doodvonnis verwagt. Maar de mensch, die een beter leeven te gemoet ziet, by
welken die hoop de beweegveer zyner handelingen is; deze, de vermaaken, niet
als kortstondige, ras voorbygaande, en dus ydele geneugten, maar als voorboden,
als voorbereidselen, van eeuwigduurige, bestendige, en dus wezenlyke geneugten
beschouwende, geniet oneindig meer. Wanneer zulk een mensch de natuur in haare
heerlykheid beschouwt, denkt hy aan de heerlykheid der nieuwe en volmaakte
hemelen en aarde, die hy verwagt. Wanneer de welluidendheid van zang en spel
zyne ooren streelt, denkt hy aan de gezangen der Engelen, waar in hy eens hoopt
te deelen. Wanneer hy zyne verstandlyke vermogens volmaakt, en van kennis tot
kennis komt, beschouwt hy die kennis als eenen werklyken aanvang van die
uitgebreide kennis, tot dewelke hy komen zal, wanneer wat ten deele was te niet
gedaan zal wezen, en hy God zien zal gelyk hy is. Wanneer hy, eindelyk, zynen
zeedlyken aandoeningen den teugel viert, en het geluk rondom zig verspreidt, denkt
hy aan die kringen van volzaligen, welken niets dan geluk kennen. Wie, die deze
hoop heeft, zoude zig niet verblyden; wie niet ten allen tyde blyde zyn? Zulk eene
hoop, zulke voorstellingen, zyn in haar zelven loutere voorstellingen van vreugde.
Wanneer 't gemoed, door felle driften ontroerd, vooral, wanneer het door droefheid
en ongenoegen nedergeslagen is, kan het, gelyk wy reeds aanmerkten, geen genot
van het goede, van de vermaaken hebben. In zulk een geval is de aandagt, zo niet
geheel op het kwellend voorwerp gevestigd, ten minsten verdeeld. Het genot word
elk oogenblik afgebroken door het tusschenkomend denkbeeld van het kwellend
ongenoegen.
Men beschouwe maar den onvergenoegden, den bedroefden, in den gemeenen
omgang. Met hoe weinig aandoening deelt hy in de vermaaken der anderen! Maar
hoe volledig is het genot van den blygeestigen!
Ach! hoe zyn zy te beklaagen, die onvoldaan zyn over zig zelven, en onvergenoegd
met hunnen staat in de we-
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reld! Wat waar genoegen is 'er voor hun te vinden! Maar ook, wat denkbeeld moet
men van den Godsdienst van zulke lieden maaken, die, misnoegd met de schikkingen
der oneindige Wysheid, niets dan onvolmaaktheden en wanorder in de wereld zien,
en zig verongelykt agten door de eeuwige Regtvaardigheid? Helaas! indien 'er geen
waare Godsdienst zonder blydschap zyn kan, wat Godsdienst hebben dan zulke
menschen?
Doch hier uit moeten anderen geene nadeelige en mistroostige gevolgen omtrent
hunnen Godsdienst trekken. Een even blygeestig gemoed is niet allen gegeeven.
Zulken dan, die koelzinnig van gestel, met weinig aandoening gevoelen, moeten
niet vrezen, dat zy God niet lief hebben, om dat zy geene groote maat van blydschap
gevoelen. Even gelyk in andere dingen de eene mensch sterker door vreugde of
droefheid aangedaan wordt dan de andere; schoon de eerste een niet minder groot
en duidlyk bezef hebbe van de redenen tot vreugde of tot droefheid; zo is de een
meer vatbaar voor sterke aandoeningen van blydschap, dan de ander, op het
beschouwen der voordeelen en beloften van den Godsdienst, al is de overtuiging
van deszelfs heilrykheid en beminlykheid niet sterker dan by den anderen.
Ondertusschen is het egter een groot voordeel, een tot vrolykheid genegen gestel
ontvangen te hebben; een voordeel, dat de mensch het leeven in allerlei opzigten
grootlyks veraangenaamt. Maar dit is een geschenk van de natuur, of liever van de
wyze Voorzienigheid; en de opregte Godvrugtige mensch heeft grond van te hoopen,
dat dit gebrek in een ander leeven, wanneer wy andere zintuigen hebben zullen,
door eene grootere gevoeligheid vergoed zal worden.
Wy eindigen met aantemerken, dat de beste weg, om voor den Godsdienst
vrienden te winnen, is, denzelven als allerbeminlykst, als eene onuitputbaare bronwel
van blydschap, voor te stellen, alle naargeestigheid daar van uittesluiten, en de
Godzaligheid af te schilderen, als hebbende de belofien van dit en van het
toekomende leeven.
O.O.
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Verhaal van eene zonderlinge belemmering in de ademhaaling;
beneffens een verslag van het geen men by de ontleeding ontdekt
heeft.
Door S.H. Jackson, Geneesheer te Londen.
(Medical Commentaries, Vol. VI. Part. II.)
J.K. een gehuwde Vrouw, van 42 Jaaren, wierd den 2den April in het Koninglyke
Hospitaal te Edinburg gebragt. De Lyderesse had drie jaaren te vooren een
moeijelyke ademhaaling gekreegen, vergezeld met een pyn in den omtrek van de
Maag en de linker zyde, onmiddelyk onder de korte Ribben: dit ongemak duurde
drie maanden lang, als wanneer het onder het gebruik van geneesmiddelen
verdween.
De Lyderesse bleef, tot omtrent een half jaar, vóór dat zy in 't Hospitaal kwam,
volmaakt wel; doch op dien tyd ontdekte zy eene Aamborstigheid, welke trapswyze
toenam, en vergezeld was met eene drukking omtrent de praecordia, doch zonder
pyn in de linker zyde. Deeze belette ademhaaling wierd, geduurende tweemaanden,
van tyd tot tyd, erger, waar by zig eindelyk nog voegde eene agtereenvolgende
opstooting van winden uit de Maag, welke een schreeuwend geluid maakten. Op
dien tyd, toen zy in 't Hospitaal wierd toegelaaten, waren de toevallen zeer hevig.
Zy klaagde nu dikwils over pynen, op onderscheide plaatsen van de Thorax; dan
in den omtrek van de Lever, of in dat gedeelte van het Diaphragma, 't welk met
dezelve vereenigd is; byzonderlyk gevoelde zy deeze pyn by het opstooten der
winden, of wanneer zy eenige drukking op die plaats maakte: zomwylen was de
pyn in de linker zyde, en wederom op andere tyden in den rug; waarschynlyk by de
aanhegting van het Diaphragma: ook had de Lyderesse daarby zwaare
hartkloppingen.
Het opstooten van winden was zeer menigvuldig, en verminderde gemeenlyk de
dyspnaea, 'er bleef egter, eenigen tyd na den aanval, een aanval van stikking te
rug.
By de ademhaaling was bestendig een schreeuwend ge-
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luid, en wel het meest, wanneer het opstooten der winden begon. Alle ontsteltenissen
belemmerden de spraak, en vermeerderden het opgeeven van winden: zy gevoelde
eene vernaauwing in de Borst, en een t'zamentrekking in de Keel, voornaamentlyk
wanneer zy zig bukte. De Onderbuik was gespannen, dog zonder eenigé fluctuatie,
en geleek dus zeer veel naa eene tympanites. - Haar aangezigt was gemeenlyk
bloozende, en zy klaagde zomwylen over eene hitte in de Maag, en in de palmen
der handen; zy was dikwyls met Hoofdpyn gekweld geweest, doch had nimmer
eenige hysterike Toevallen gehad: haar pols was schielyker dan natuurlyk, en niet
zelden 120 slagen in een minuut. De Tong was zuiver, de Stoelgang gemeenlyk
traag: de Eetlust ongestadig, en de Dorst was met zeer groot: drie jaaren geleeden,
had zy eens de menses ontdekt. De eenigste oorzaak, waaraan de Lyderesse naar
ongemak toeschreef, was, dat zy in een zeer bedompd huis gewoond, en zeer veel
ongemak had uitgestaan.
Na dat zy eenige weeken in het Hospitaal was geweest, en men haar niet alleen
verscheiden maalen had doen aderlaaten; maar ook den AEther en de China had
laaten gebruiken, verliet zy, in eenen merklyk beteren staat, het gemelde Hospitaal
weder.
Het bloed, (op dat ik dit nog aanmerke,) was altoos met een dikke huid bedekt.
Twee a drie weeken daarna had ik gelegenheid, haar, in haar eigen wooning, te
zien, en vond haar in eenen zeer slegten toestand, zynde de bovengenoemde
ongemakken in eenen nog veel heviger graad wederom gekomen. De ademhaaling
was toen de volgende.
By de inademing gevoelde zy in het voorste gedeelte der nek eenen tegenstand
aan het indringen der lugt, en men hoorde, ter zelver tyd, een onaangenaam
schreeuwend geluid, waarvan men bezwaarlyk eenige beschryving kan geeven:
daarenboven gevoelde de Lyderesse, by de inademing, een uitzetting, of opzwelling
van de Maag, 't welk zeer aanmerklyk was, wanneer zy geen Keurslyf aan had.
Wanneer de inademing byna geschied was, konde zy verstaanbaare woorden
uitbrengen, hoewel voor zeer korten tyd, doordien zy, by de daarop volgende
uitademing, een groote menigte winden, uit de Maag
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opgaf. Zy bemerkte geene opstyging van winden, uit de darmen, niettegenstaande
de Buik opgezet was.
Vermits de aderlaatingen te vooren van dienst waren geweest, en de Lyderesse
zelf daarna verlangende was, zo liet ik haar twaalf oncen bloed, op den arm,
aftappen, 't welk egter weinig verligting aanbragt, en gevolglyk ook niet herhaald
werd. - Zy nam, geduurende een week, menigvuldige doses van een gelyke
hoeveelheid Laud. Liquid. en Sp. Corn. Cerv. doch zonder minste verbetering,
niettegenstaande het een soort van ongevoeligheid veroorzaakte. Spaansche Vliegen
wierden, met denzelfden uitslag, op de Maag gelegd.
Naa dat alle deeze middelen vrugteloos waren gebezigd, begon ik te vermoeden,
dat 'er een gebrek in de organen zelve plaats had, en twyfelde, uit dien hoofde, dat
ik de Lyderesse eenige verligting zoude kunnen aanbrengen. Haare kragten
begonnen oogschynlyk te verminderen: zy konde, uit hoofde van de moeijelyke
ademhaaling, niet slaapen, en stierf binnen weinig dagen, gantsch uitgeteerd.
Ik kreeg gelegenheid, het Ligchaam te openen, en vond de organen, tot de
respiratie behoorende, in den volgenden toestand.
De opening van, en de passage door, de Larynx, beneden deszelfs ventriculi, of
holligheden, waren zo tegennatuurlyk vernauwd, dat 'er slegts een smalle spleet
open was, en waardoor men met veel moeite een Engelsche Schelling konde
brengen.
Deeze vernauwing scheen alleen door de verdikking van de membrana, welke
de Larynx bekleed, veroorzaakt te zyn, zynde dezelve zo sterk, dat ik veel kragt
moeste aanwenden, om de punt van de vinger door de bovengemelde spleet te
brengen. De randen van de ventriculi waren ook dikker als natuurlyk, en geene der
Spieren, die tot deszelfs beweeging dienden, konden duidelyk onderkend worden.
De trochaea was natuurlyk, maar de Longen waren geheel t'zamen gevallen en
zonder lugt, bevattende alleen een weinig lymphatik vogt; zo dat deszelfs omtrek
merklyk minder, en dus de thorax voor een groot gedeelte ledig was. De bovenste
oppervlakte van het Diaphragma was een weinig ontstoken, voornamentlyk ter
plaatse waar het zig met het mediastinum vereenigt.
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De glandula thyroidea was ook aanmerkelyk grooter dan natuurlyk, zynde verdeeld
in twee Kwabben, waarvan op ieder zyde van de trochea zich een bevond. Daar
was, voor 't overige, geen teken van ontsteeking, nog in de Larynx, en glandula
thyroidea, nog in de trochea.

Beschryving van een werktuig, geschikt om de schepen op eene
nieuwe wyze te stuuren, dat hieromtrent veel voordeels schynt te
belooven.
Myn Heeren!
‘Meermaelen de vryheid genomen hebbende, UEdn. eene of andere verbetering
van in gebruik zynde Werktuigen, door onze vernuftige Nabuuren uitgedagt, mede
te deelen, in hoope dat dezelve, in uw veel geleezen wordend Maendwerk geplaetst,
de oplettendheid der Natie mogte gaende maeken, om zodanige voorgestelde
verbeteringen te onderzoeken, en, in gevallen van goedkeuring, over te neemen;
waeg ik het anderwerf UEdn. een stukje van die natuur te zenden. Het behelst eene
nieuwe vinding, betreffende het stuuren der Schepen, medegedeeld in the Gentleman
's Magazine, for September 1779. Een zeer kundig Scheepsbouwer heeft my betuigd,
dat hy 'er zeer goede gedagten van had, en de proeve van dit Werktuig eenen ieder
gerust zou durven aenraeden. Dit heeft my genoopt het Engelsche berigt in 't
Nederduitsch over te brengen, en myne vertaeling UEdn. onder 't oog te laeten
komen, met verzoek, om dezelve, ten algemeenen nutte, in uw Maendwerk te
plaetzen; te meer, daer deeze uitvinding, door ieder Eigenaer of Reeder van
Schepen, ter proefneeminge, ligtlyk werkstellig gemaekt kan worden.’
Ik hebbe de Eere te zyn met veel agting

Myn Heeren!
UEDW. Dienaar
MECHANICUS.

Rotterdam, 24. January, 1780.
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De gewoone wyze om Schepen te stuuren zyn, toe heden toe, aen zeer veele
ongemakken onderhevig geweest. - De roerpen of helmstok is, door deszelfs lengte,
niet alleen hinderlyk, maer belet tevens de Zeelieden in verscheide noodige
verrigtingen; voornamentlyk op Schepen of vaertuigen, daer dezelve geplaetst is
op het boven of half dek, alwaer de helft van de ruimte 'er door word ingenoomen.
Op groote Schepen word de roerpen op zig zelve niet voldoende geoordeeld, dewyl
stierreeps, blokken en taelies, als noodzaekelyke medehelpers daer by gevoegd
worden. Op Koopvaerdy Schepen is de constapels kamer gemeenelyk zoo opgevuld,
dat de roerpen nauwlyks plaets heeft om over en weder te kunnen gaen; en indien
dezelve, by eenig ongeluk, aen zyne stuurreeps of blokken schade bekomt, of
gebrekkig word, dan is het eene lastige en moeielykel zaek andere inderzelver
plaets te stellen: ook kan het verloop van tyd, tot de herstelling benoodigd, dikwils
gevaerlyk worden, en zeer nadeelige gevolgen hebben. - De plaets die de roerpen,
met zyn stuurreeps, in de Konstapels kamer beslaet, is een verlies voor den
Koopman, uit hoofde van 't gemis der Vragt; om welke reden men gewoonlyk
onderstaet dit vertrek, zelfs tot groot gevaer, zo vol te stuuwen als men durft. Dit
ongeval komt men door de hier beoogde manier van stuuren voor; de Koopman
heeft als dan deeze plaets volkomen tot zyn-gebruik, zonder gevaer; en de balken
onder het Kajuits dek zouden dan daerenboven konnen onderstut worden; dat zelfs
eene noodzaekelyke voorzorg voor gewapende Schepen is, om het gewigt van het
geschut, 't geen gewoonlyk aldaer het zwaerste gevoerd word, te kunnen draegen.
Voor Oorlogschepen is de roerpen, waer die ook geplaetst mag zyn, 't zy in de
Konstapels kamer, Kajuit, of op het dek, eene groote belemmering; en het
geëvenreedigde voordeel, door deszelfs verplaetzing verkreegen, zal ieder Zeeman
ligt in 't oog vallen.
In hoe verre het werktuig, hier voorgedraegen, de nu opgetelde ongemakken zal
uit den weg ruimen, en tot het gemak zoo wel als tot de veiligheid van de
bootsgezellen en het Schip toebrengen, laeten wy verder
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over aen den Oordeelkundigen Zeeman. Wy kunnen des aengaende alleen, als
eene soort van proefneeming, berigten, dat het met goed gevolg gebruikt is, op een
Schip van 400 Vat, op de West-Indiën vaerende; geduurende vier agtereenvolgende
jaeren; in welk tydsverloop dit Schip vyf Reizen gedaen, en menigen hevigen storm
uitgestaen heeft. Het zelve verloor zyne masten, het roer brak, gelyk ook de
boegspriet, zynde in de Caribische Eilanden, geduurende den Orcaen van 1776.
Des niet tegenstaende is het werktuig, zoo als het 'er in den aenvang op gesteld
was, tot dit uur volmaekt en in zyn geheel gebleeven, zonder ooit op eenig oogenblik
gemist te hebben.
De Afbeeldingen 1 en 2 opde Plaet zullen een algemeen denkbeeld van het
geheele werktuig geeven, dat maer uit zeer weinig deelen bestaet. Schepen zyn
onderscheidentlyk gebouwd; eenige hebben de agtersteven genoegzaem regt op
en neder; anderen aenmerkelyk agter overhellende; het stuurend werktuig is zoo
ingerigt, dat het gelykerwyze op alle Schepen kan toegepast worden. In die welker
agtersteven veel overhelt, en waer door (uit dien hoofde, of om andere redenen,)
de ruimte agter het roer niet voldoende is voor den Cirkelboog, om vry van de steven
te kunnen heen en weder draeijen, word (het quadrant) de Cirkelboog B (Fig 3.)
gebruikt; hebbende te tanden aen de binnen zyde van het boogstuk. Het word
nedergelaeten op of over den kop van het roer, byna gelyk met den bovenkant van
het gat voor de roerpen (Fig. 1.); en daer ter plaetse zeer stevig vastgewigt zynde,
verstrekt het zelve voor een hoep of band aen den kop van 't roer.
De Cirkelboog is zoo gesteld, dat die een regthoek met de agtersteven maekt,
en een gelyk middelpunt met het roer hebbe. - Het rondsel (i) en de Spil (b) zyn
evenwydig aen de agtersteven geplaetst, en gemaekt om op den Cirkelboog te
werken, door het Stuurrad (a), geplaetst op het boveneinde van de Spil, evenwydig
aen het vlak van den Cirkelboog, en omgedraeid door den Roerganger. De meerdere
kragt aldus verkreegen, boven die van de roerpen, enz. is klaerblykelyk aen een
ieder, die ervaeren is in Wiskundige rekeningen.
Alle ongemakken, te verwagten door het ryzen van het roer, zyn door het
zamenstel van dit werktuig voor
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gekoomen. Gemerkt de Spil en het Stuurrad juist evenwydig zyn aen de agtersteven
en gevolgelyk aen het roer, en daer de Cirkelboog mede regthoekig aen het zelve
is, zoo gaet alles gemakkelyk op en neder tot aen het uiterste punt, dat het roer met
mogelykheid kan opryzen.
Het Raemwerk, dat de Spil ondersteunt, als het op het bovendek staet, is zoo
ingerigt, (als blykt uit de Plaet Fig. 1 en 2,) dat 'er plaets gelaeten worde, indien t'
eeniger tyd een roerpen nodig geagt word, om daer onder gevoerd te konnen worden.
En dezelfde voorzorg is gebruikt, als de Spil tusschendeks staet; om als dan eene
roerpen te kunnen voeren, 't zy in de Kajuit of Konstapels kamer.
Volgens de oude manier van stuuren met eene roerpen, Stuurreer en en Stuurrad,
word de werking van den Roerganger niet onmiddelyk aen 't roer medegedeeld;
dewyl het touw, min of meer slap zynde, eerst sterk moet aengehaeld zyn, voor dat
'er eenige uitwerking van de roerpen kan verkreegen worden; maer in dit werktuig
is de werking oogenbliklyk medegedeeld, zoo dra de Roerganger zyne hand 'er
maer even aenslaet.
Door de werking van de roerpen word het roer van de agtersteven afgeschooven;
en 'er is derhalven eene drukking zoo wel op het zelve als op de vingerlingen en
roerhaeks; maer de Cirkelboog en het Rondsel, zoo als wy die geplaetst hebben,
werken tot medehulp van alle; zynde als een stutsel en ondersteuning voor het roer
in alle standen; zy houden des de beweeging der roerhaeks in de vingerlingen regt,
gelyk, en regelmaetig; en maeken dus inderdaed een tweede en nog sterker verband
of spanning.
Wanneer het werktuig voor het roer, en de Cirkelboog in de Kajuit geplaetst word,
beslaet het zelve maer 2½ of 3 voeten ruimte van het roer af; zelfs in Schepen van
500 vat; en naar evenredigheid minder in kleinder Schepen. - Het kan netjes gemaekt
worden, in de gedaente van een Kajuits-Tafel; en van het zelfde gebruik en gemak
zyn, als eenige andere tafels. - Maer in Schepen daer de agtersteven weinig valt of
byna regtstandig is, zoo dat 'er ruimte genoeg zy agter het roer, om den Cirkelboog
A (Fig. 3.) met zyn rondsel vry van de steven te stellen, beslaet het zeer weinig
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OVERWYZINGEN NAER DE PLAET.

Fig. 1. Vertoont het (Quadrant) of den Cirkelboog, geplaetst met zyn boogstuk agter het
roer.
Fig. 2. den Cirkelboog, met zyn boogstuk, voor het roer.
a. het Stuurrad, het welk hier vlak of horizontael werkt.
b. de Spil.
c.d.e.f het Ra e m.
g. de Wyzer, en n, n, de kleine schyfjes, daer de touwen overloopen, die den wyzer beweegen
of bestieren; deze Wyzer dient om te zien, hoe en hoe veel het roer overgaet.
h. het Quadrant of den Cirkelboog.
i. het Rondsel.
k. den kop van 't Roer.
l. het gat voor de Roerpen.
m. de plaets voor de Pan of Pot van de Spil.
Fig. 3. Vertoont het Werktuig van ter zyde, en deszelfs onderscheiden gedeelten.
A. den Cirkelboog; met zyne tanden, op den buitenkant van het boogstuk.
B. den Cirkelboog, met zyne tanden, van binnen in het boogstuk.
C. de Pan of Pot voor de Spil.
D. het Stopstuk voor de Pot.
E. de Wig, of Schuyf, om de Pot vast te zetten.
F. het Roudsel.
G. de Spil.
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plaets. En men kan den geheelen toestel, op de eene of andere wyze, op alle
Schepen plaetzen, na eene voorafgaende waerschouwing van twaelf of veertien
dagen, tot zeer geringe kosten; die de geectrojeerden denken, dat in ééne reis ten
volle goed gemaekt zullen zyn.
Op deeze manier eene klaere beschryving van dit werktuig gegeeven hebbende,
wyzen wy verder die geenen, welken 'er meer onmiddelyk belang in mogten hebben,
naer de geoctroijeerden, de Heeren JOLLY en BEATTY, in Bishopsgatestreet, te
London; alwaer modellen van het zelve te zien zyn, en voldoening op iedere
byzonderheid daer toe betrekkelyk verkreegen kan worden.
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Verhaal van het deerlyk lot eene Europische caravane, op de
landengte van Suez, op den 16 juny des jaars 1779, overgekomen;
en 't geen den heer de St. Germain, daar by bejegende.
(Uit een Brief van Parys, gedagtekend 8 Feb. 1780.)
Geheel Europa nam deel in het ongeluk, eene Europische Caravene, in de woestyne
van Egypte, den zestienden van Juny, des jongst afgeloopen Jaars, overgekomen:
schoon wy ees geen recht bescheid ontvingen, dan met de aankomst van den Heer
DE ST. GERMAIN, te Parys, die alleen, door een nauwlyks geloofbaar geluk, het
elendigst lot, 't welk immer een Reiziger trof, ontkwam.
De Heer DE ST. GERMAIN, en zyn Broeder, de Heer DE CHILLY, de een Bevelhebber
te Daka, en de ander Bevelhebber te Cassimbazar, twee gewigtige factoryen op
Bengale, door de Engelschen krygsgevangenen gemaakt, kreegen, op hun woord
van eer, verlof om na Frankryk te gaan: en geen Schip vindende, om hun, over de
Kaap der Goede Hoope, na Europa, te voeren, traden zy aan boord van een Deensch
Schip, om na Suez, in de Roode Zee te zeilen, in hoope, dat zy gemaklyk de
landengte, welke die Zee van de Middellandsche Zee afscheidt, zouden overtrekken,
en zich dan te Alexandrie na Marseille te Scheep begeeven.
Naa eene gevaarlyke reize, kwamen zy, den vier- en twintigsten van May, des
Jaars 1779, te Suez, met verscheide Engelschen en Franschen, die als Reizigers
met het zelfde Schip voeren. Zy waren niet geland, of de Deensche Kapitein schreef
aan de Fransche Kooplieden te Cairo, dat zy eene Caravane zouden bezorgen, dat
is, de noodige Kameelen om de Koopmanschappen uit het Schip, op verscheide
millioenen gewaardeerd, over te voeren.
Egypte wordt geregeerd, of liever, verdrukt, door zestien Beys, of Heeren. De
Porte heeft 'er niets dan eene enkele schaduw van gezag, waar mede een Bassa
bekleed is, dien de Beys als een gevangenen in het kasteel van Cairo opgeslooten
houden. Dewyl MURAT-LEY,
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de magtigste deezer zestien Dwingelanden, afweezig was, HASLEM BEY, een zyner
Broederen beoorlogende, vervoegde men zich tot IBRAHIM-BEY: hy beloofde alle
bescherming te zullen verleenen, zyn eigen volk en kameelen aanbiedende, om de
goederen over te voeren. Deeze voorslag werd, zonder den minsten twyfel,
aangenomen: maar ongelukkig deedt de rykheid der Caravane, door zyne gierigheid
nog verre boven de waarde geschat, in hem de begeerte ontstaan om ze te
plunderen: ten dien einde beraamde hy met de Arabieren van Tort, (wegens hunne
wreedheid en plunderzugt berugt,) eene allersnoodste zamenzweering.
De kameelen gingen den vyftienden van Juny van Suez. De Reizigers vertrokken
's avonds ten zes uuren; de nagt liep, zonder eenig ongeval, ten einde; doch, met
het aanbreeken van den dag werd de Caravane in 't midden eener engte, door twee
ketens van bergen gevormd, omzet van omtrent twaalf honderd Arabieren. Zy
schooten eerst drie keeren, en vielen daar op met de sabel in de vuist op de
Europeaanen, die de Caravane vergezelden; deeze werden verstrooid, gevangen
genomen, van alles, tot het hemd toe, uitgeschud, en dus naakt de woestyn
ingedreeven. De Kameeldryvers wendden, op het eerste schot, ongetwyfeld het
afgesprooke teken, hunne kameelen om, en dreeven ze zelve, niet zonder eenigen
wederstand, maar met drift, in de Stad Tort, aan de Arabieren toebehoorende, naa
vier dagen onder de wallen van Suez doorgebragt te hebben.
De Europeaanen, verminkt, uitgeschud, en nog vervolgd door de Roovers,
verdeelden zich, by toeval, in twee partyen. De eene sloeg den weg na Suez op,
welke Stad slegts acht mylen van daar lag; de andere, bestaande uit de Persoonen,
die in den voortocht geweest waren, konden door de Arabieren niet heen breeken,
om Suez te bereiken, zy zetten koers na Cairo, twee- en twintig mylen van daar;
doch zy moesten, om de wreede hand der Arabieren te ontgaan, omwegen neemen,
die den weg zeer veel langer maakten. Ongelukkig bevonden zich de Heeren DE
ST. GERMAIN, en DE CHILLY, onder deezen hoop: dezelve bestondt, behalven hun,
uit een Neger, hun toebehoorende, (de andere waren den weg na Suez opgegaan,)
uit de Heeren BARRINGTON en JENKINS, Engelschen, uit VENDELWELDEN, Kapitein van
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het Deensche Schip, uit een Armenier, PAULUS geheeten, de Tolk van 't Schip, en
uit twee bedelende Arabieren, in 't geheel negen Persoonen.
't Is onmogelyk eene voldoende beschryving te geeven van de schriklyke
pynigingen en doodlyke angsten, onder welken acht deezer ongelukkige Vlugtelingen
bezweeken, en die de Heer DE ST. GERMAIN niet dan wonderdaadig ontkwam.
Op den geheelen aardbol is geen brandender lugtstreek dan de woestyne van
Egypte: de wind, die 'er waait, is als een verteerend vuur, nooit valt 'er regen; geen
drup waters is 'er te krygen; in de uitgestrektheid van dertig mylen groeit geen plant;
en het zand, bykans gloeiend, door de schroeiende hitte der zonne, is doormengd
met kleine hoekige keisteentjes, die door het vel heen booren, en als glas in de huid
gaan: de nagten vallen, in deeze streeken, zo koud als de dagen heet, en wanneer
een Mensch de smoorende heete dampen des daags ontworsteld is, kan hy, zonder
welgedekt te zyn, de snerpende koude des nagts bykans niet wederstaan.
't Was in deeze jammerlyke woestyn, dat de Heer DE ST. GERMAIN, met zyne
ongelukkige Togtgenooten, drie dagen en vier nagten, tegen alle de
verschriklykheden des doods, moest worstelen, zonder eeten of drinken, verdroogd
van dorst, geschroeid door de zon, volstrekt naakt, blootgesteld aan de beeten van
vliegen en insecten, welker steeken alle verbeelding van pyn te boven gaat;
twintigmaal in een uur van vermoeienis nedervallende, en weder opstaande, door
de smert die de steekende keisteentjes allerwegen in het lichaam verwekten: dikwyls
op handen en voeten voortkruipende; en ten laatsten geheel afgemat, als met een
geheele zweer over 't lichaam, dat niets dan vel en been was, kwam hy, al zyn eigen
water opgedronken hebbende, met verschroeide tong en lippen, beneveld van
gezigt, doof aan 't gehoor, en buiten staat om te spreeken, verscheide keeren door
een geweldige koorts en vlaagen van krankhoofdigheid, van beroerte en slaapzugt,
aangevallen, wonderdaadig by het Landverblyf der Beys niet verre van Cairo. Het
drukkendst van alle zyne rampspoeden, het wreedste van alle zyne pynigingen, dat
hem meermaalen deedt wenschen om den dood, tegen welken hy worstelde, was,
dat hy alle zyne Togtgenooten zag
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sneeven. De Heer BARRINGTON was het eerste slachtoffer. De Heeren JENKINS en
VENDELWELDEN volgden; de Neger, de Armenische Tolk, en een der bedelende
Arabieren, schoon sterk en aan de hette der Lugtstreeke gewoon, sneuvelden als
de rest. Dan het treffendst van alle de akelige tooneelen voor den Heer DE ST.
GERMAIN was, en geen aandoenlyk hart kan het zich zonder killen schrik
vertegenwoordigen, dat hy zyn Broeder aanschouwde, afgemat, door hette en dorst
geprangd, op twee- en twintig plaatzen door eene sabel gewond, hem smeekende,
dat hy hem zou verlaaten, om voor zyne eigene veiligheid te zorgen; in het uiterste
gebragt, om deezen voor zyne oogen te zien sterven, of hem in de woestyn te laaten,
en de weinige kragten, hem nog overgebleeven, te gebruiken, om hem, waar 't
mogelyk, eenigen bystand toe te schikken. - - Hy koos het laatste. De veelvuldig
uitgestaane moeilykheden deeden hun hoopen, dat zy welhaast een einde aan
hunne elenden zouden zien. Het gezigt van zyns Broeders gevaar deedt hem zyne
kragten verdubbelen; doch al zyn zorg was vrugtloos. Zy waren op eenen nog te
grooten afstand van Cairo, en het volk van den Bey, 't welk hy hadt overgehaald,
om in de woestyn te gaan, en zyn Broeder, met den bedelenden Arabier, op te
zoeken, kon geen van beiden vinden; en troffen alleen de lyken aan der andere
Europeaanen. En de Heer DE CHILLY werd, of het slachtoffer van de veelvuldige
pynen, die hy moest uitstaan, of hy werd in slaverny weg gevoerd, indien hy nog zo
gelukkig geweest is, dat eenige Arabieren zyn leeven gespaard hebben.
De Heer DE ST. GERMAIN dus alle zyne Reisgenooten, behalven deeze twee,
hebbende zien sterven, bereikte eindelyk, alleen, naakt, en op den oever des doods,
het landverblyf van den Bey. De bystand, hem daar betoond, stuitte den voortgang
der ongesteltenissen, die hem hadden aangegreepen; en naa dat hy te Cairo in de
wyk der Franken gebragt was, hadt hy zyn leeven te danken aan de kunde van den
Heer GRASSE, een Fransch Geneesheer, en de pryswaardige zorge van de Heeren
MAGALON en OLIVE, Kooplieden van Marseille, die hem in hun huis namen.
De Franschen waren de eenigsten niet, die toonden medelyden te hebben met
zyne ongelukken. Verscheide
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Engelschen, die met hem van Bengale na Suez zeilden, en inzonderheid de Heer
ROSS, die in de Engelsche Factory het bevel voerde, terwyl hy in de Fransche het
bewind hadt, gaven hem de doorslaandste blyken van hunne deelneeming in zyn
lot. Veel moeite hadt hy, om de aanbiedingen van allerlei aart, hem gedaan, af te
slaan: daar hy verkoos zich aan de Fransche Kooplieden te Cairo te houden.
De Heer DE ST. GERMAIN, gelukkig hersteld zynde, beproefde, maar te vergeessch,
alle middelen om wedergifte te krygen van omtrent 300,000 Livres aan goederen
en koopmanschappen, die hem in de Caravane toebehoorden: doch in het verlies
zyner goederen moest hy zich troosten met de gedagten, dat hy het geluk hadt van,
op eenmaal, alle dreigende doodsgevaaren ontkomen te weezen: blootgesteld aan
honger, dorst, brandende hette over dag, verstyvende koude by nagt,
onverbeeldelyke vermoeienis, het steeken der insecten, het vuur en zwaard der
Arabieren, de smert van het zien sneeven zyner Togtgenooten, de onmogelykheid
om zyn Broeder te hulp te komen, en eindelyk, aan eene langduurige en gevaarlyke
ziekte, het gevolg van alle die uitgestaane elenden!
Men leere uit dit schriklyk voorval, alzins waardig beschreeven en in de gedagtenis
bewaard te worden, als een schildery opleverende van de grootste gevaaren, welke
een Reiziger kan ondergaan, hoe men, in het doortrekken der Landengte van Suez,
bedagt moet weezen, en op de wreedheid der Arabieren, en op de trouwloosheid
der Beys, die Egypte dwinglandisch beheerschen.

De wandeling.
De schoonheid van dezen avondstond wenkt my, om het eentoonig gewoel der Stad
te verlaten, en, buiten den kreits harer muuren, cene frissche lucht in te ademen. Ik spoede my naar buiten; nog weinig tyds, en de Zon zal zich in het zout verliezen.
- ô Welk een kalmte, welk een stilte is hier rondöm my! Werwaarts ik myne oogen
wende, zie ik verrukkende Tafreelen. Aan de eene zyde zie ik eene verbazende
waterruimte, welker oppervlakte geen rimpeltje ver-
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toont; hier en daar een scheepje, dat zich beweegloos in den vloed spiegelt. Aan
den anderen kant zie ik een bekoorlyk landschap. Hier laat zich de nedrige woning
eens vlytigen landmans beschouwen. Ginds verheft zich boven de toppen der olmen
een statige toren, wiens grootsheid 't vermogen van zynen bezitter vertoont. - Hier
voor my, op deze velden, liggen de overvloedgevende Koeien, en groeten den
ondergaanden dag met een heesch geloei. - Agter my om, - maar ik zal my op deze
hoogte nederzetten, ik kon my geen schooner plaats ter verkwikkinge verkiezen. Agter my zie ik de, door de nederdalende Zon, vergulde hoogten der Stad. Hoe
heerlyk werkt het licht op dien kant van het verschiet! - Nooit zie ik u in myne
eenzame wandelingen, o myne Moederstad! of ik denk aan dien luistervollen dag,
op welken ik de banier der vryheid van uwe Poort zag waaïen. - Aandoenlyke dag,
uw gedagtenisse verlevendigt nog altoos in myne ziele dat tedere gevoel van vreugde
en dankbaarheid, dat uw aanzyn my deed ervaren. - Beur vry uw hoofd stoutmoedig
ten golven uit, ô Vlissingen! gy waart het, die den eersten steen aan het fondament
der vryheid gelegt hebt. Gy waart het, die, door éénen schoot, de kluisters der
dwingelandye verbroken, het Geweld buiten gedreven, en den schrik onder uwe
vyanden verspreid hebt. - Dat het u bestendig welgaâ, ô Vlissingen! - Dat de
dapperheid eeuwig binnen uwe muuren woone! - Maar zacht wat hoor ik? - 'Er klimt
een gezang uit de lage woninge, die aan den voet van dit Duin ligt. - Het is de stem
van Pius, den braven Landman. Grys geworden onder een gestadigen akkerbouw,
geniet hy nu een gerusten en kommerlozen ouderdom. - Thans zit hy voor de deur
zyner hutte en zingt, terwyl zyn ziel al de kragt van zyn gezang gevoelt;
(*)

Gy geeft, dat de uitgang van den morgen
en van den Avond juich:
En dat men u, voor al uw zorgen,
ootmoedig dank betuig:

(*)

Ps. 65.
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Wel verre van door het vooröordeel beneveld te zyn, stelt zyne verstandige Godsvrugt
deze gezangen verre boven de laffe rymelary van den ouden Datheen. Zyn verstand
leert hem, dat eenvouwigheid nimmer laagheid zyn kan; dat de verhevenste liederen,
door het vernuft der stervelingen voortgebragt, immer te laag zyn om den lof der
Godheid te voldingen. - ô Pius! dagten alle Landlieden zoo als gy denkt, en had het
vooröordeel minder vermogen op de harten der menschen; hoe veele zaligheden
zouden zich dan ontdekken, die nu der maatschappije onbekend zyn! - Leef gerust
brave man! sinaak de genoegens der deugd en die van den Godsdienst! en, zoo
het vergenoegen immer op onzen aardbol in vollen nadruk kan woonen, uwe nedrige
hut is een aangenamer verblyf voor die dogter des Hemels, dan het rusteloos Paleis
van een' Koning. - Maar - daar daalt, ja, daar daalt zy, de alkoestrende Zon. Ik zie
slegts de helft meer van heuren omtrek. - Met welk eene majesteit verdwynt zy van
uit onze oogen! zie, daar in het westen die vlammende wolkjes! zie dien gloênden
zigteinder! - Zulk een pragtige vertooning kan aan onze verbeeldinge een flaauw
Tafieel schetsen, van den luister der onzichtbare waereld, van het Paleis des
ongeschapenen. - ô Hoe heerlyk moet het bovenmaansche zyn! hoe glansryk het
gewest van den Hemel! - Daar is zy verdweenen, de zon! Wie weet, hoe reeds de
natuur, aan de andere zyde van onzen aardbol, haar toejuicht! op heure komste
toch, stemt het gansche geschapendom een eenparig loflied aan. - Welk een
vuurkloot verheft zich ginds over de Stad? - 't Is de Maan. Met welk eene stille
statigheid treedt zy te voorschyn; zy schynt met heur geleend licht den gloed der
Zonne te trotsen. - hoe feestlyk word alles rondöm my! de allengskens hooger
klimmende maan verzilvert de glazen der lusthuizen, die zich hier en daar opdoen.
Ginds lacht zy door het geboomte, terwyl de schaduwen op den grond met heur
schynsel spelen. - Hier zie ik het hoogsel van een somber licht, dat trap voor trap
afdeinst, tot het zich in het diepe verliest. - Hoe onbestendig is alles! hoe schielyk
worden de tooneelen afgewisseld! - Een oogenblik, en ik zag de Vorstinne des
daags; een oogenblik en hare Zuster voort reeds het gebied over dit halfrond. -
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Niets toch, in de zichtbare waereld, niets, of het draagt ook het zegelmerk der
onbestendigheid. - Wie der stervelingen kan op een bestendig lot roemen? een
rusteloos gety, een gestadige ebbe en vloed van vreugde en droefheid doet zich
op aan onze oogen, doet zich op aan ons hart. Nu lacht eens de zon der voorspoed,
maar zie daar de lucht ylings betrokken, en wy bevinden ons in een dikke donkerheid.
- Gelukkig! wiens ziel, niet verhard als een steen, maar geschikt is om zich naar
alles te buigen. Word hy door de hand des geluks gestreeld, hy is dankbaar en blyft
nederig. Stormt het ongeluk over hem; hy onderwerpt zich aan den wil der
Voorzienigheid. Hoe zyn lot hem slingere, hy blyft altoos groot. - Geef my,
goedgunstige Hemel, altyd zulke heldhaftige begrippen te vormen! - Een waaragtige
ondergeschiktheid aan de hand der alwyze Voorzienigheid geeft ons, in het
drukkendste onheil, een wezenlyken troost. - Ongevoelig ontglipt my de tyd; het
gestarnte kleed des Hemels schittert over de gantsche landstreek. Welk een aandagt
wekkende stilte heerscht hier! - De zagtkens rollende zeebaren, over het strand,
vermeerderen dien staatlyken indruk. - Hoe veel gevoelt myn ziel nu! - 't Ontbreekt
myn verstand aan woorden, om myne denkbeelden in een behoorlyke kragt
uittedrukken. - Hoe gelukkig is hy, die, verre van 't gewoel der steden, zyne dagen,
op het aangename land, als een zagte beek mag zien heen vloeïen! - In den vroegen
morgen, zoude ik mynen lofzang met dien der geheele natuur, aanheffen. Het stille
statige boschje, der ernstige overdenkinge gewyd, zou my vaak in de schaduwe
zyner takken zien wandelen. En gy, voortreffelyke zoonen der natuur, gy
agtingwaardige Dichters, zoudt my menigmaal in die wandelingen verzellen; want,
schoon de natuur slegts eene flaauwe straal van den Goddelyken gloed der
Dichtkunde in mynen boezem schoot; zy gaf my eene gevoelige ziel. - Verhevene
stervelingen! met dankbaarheid gedenk ik aan de oogenblikken, waarin uwe
gezangen mynen geest, buiten zynen engen kring, tot voor den throon der Godheid
voerden. - Groote en reeds zalige VOET! altoos zullen uwe gezangen bronnen der
vertroostinge zyn. Menigmaal klom myn ziel, op den klank uwer Cyther, door de
verba-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

472
zende ruimten des uitspansels, tot in de gewesten des Heils. - met u, met honderd
anderen uwer brave Kunstgenooten, zou zich myn geest in de eenzaamheid
verlustigen. - Dikwyls zou de liefde eener heusche en tedere gade, my de kreuk
van den ernst uit het voorhoofd stryken, de vrolykheid en het genoegen uit myne
oogen doen schitteren. - Ach! waart gy het, ô Fillis! ô deugdsaame Fillis, die de hand
des Hemels my tot Echtgenoot toeschikte! dit zou myn geluk voltooijen. - Ach! waart
gy de myne, - voor Eeuwig de myne! - ô Hoe dikwyls zouden wy, by het aanbreken
des vroegen Lenteuchtends, boschwaard gaan, om de natuur in hare ontwakinge
te verrassen! hoe zouden de toonen der gewiekte woudzangeren, eene aangename
weemoedigheid in onze zielen storten, en ons aanzetten, om, op eene verhevener
wyze, den Vader der Scheppinge hulde te bieden. - Ja, dierbare Fillis! ja, duizend
zaligheden, alleen voor tedere en aandoenelyke zielen te smaken, zouden wy
genieten. - Maar ach! dit geluk is niet dan een bloot Tafreel van myne verbeeldinge,
een hersenschim, waarvan ik 't bestaan nimmer zien zal! - Denaderende nacht noopt
my huiswaart te keren, en deze plaatse der ruste te verlaten. Vaarwel, ô bekoorlyk
landschap! uwe schoonheid hield myne ziel geboeid. - Ik verlaat u; doch in den
stillen nacht, als de stervelingen in de armen van den kragtherstellenden slaap
zinken, zal ik aan u en aan myne zielstreelende droomen gedenken. Dan zal myn
stil vertrek de getuige zyn van het genoegen, dat ik in uwe beschouwinge genoot.
- Vaarwel, ô bekoorelyk oord! zoo de Vader der menschen my ooit een verblyf op
het geruste land geeft, dan zullen al de vermogens van mynen geest zich vereenigen,
om uwe schoonheden met de sterkste verwen aftemalen!
J. BELLAMI.

1780.
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Aanmerkingen over het doel der dichtkunde.
(Ontleend uit de Essays on Poetry and Music as they affect the mind, by JAMES
BFATTIE, L.LD Professor of Moral Philosophy and Logic in the Marechal College and
University of Aberdeen.)
De regels van elke nutte Kunst kunnen in twee soorten verdeeld worden. Deeze
zyn nodig tot het bereiken van het Einde, 't geen de Kunstenaar zich voorstelt, en
draagen daarom den naam van Wezenlyke Regels: terwyl andere, die men Cierof Kunst Regels heet, alleen steunen op de handelwyze, gehouden door eenig groot
Kunstenaar, dien het de gewoonte geworden is na te volgen. De laatste kan men
leeren uit lessen van dien Kunstenaar, of door het beschouwen van zyne
werkstukken; de eerste kunnen, volgens de beginzels der Rede en der Wysbegeerte,
nagespeurd worden.
Deeze twee soorten van Regelen, hoe verschillende ook, zyn dikwyls door
Kunstregtende Schryvers onderééngemengd, zonder eenig weezenlyk nadeel der
Kunste, of eenig groot ongemak voor den Kunstenaar of zynen Leerling. Want het
gebeurt menigmaal, dat gewoonte en Wysbegeerte overeenstemmen, en dat een
Kunstenaar de wet in zyne Kunst voorschryft, welker beginzels zo juist zyn, als zyn
Werk zelve heerlyk. Dit is byzonder het lot geweest der DICHTKUNDE. HOMERUS, dien
wy aanmerken als den Vader deezer Kunste, om dat wy tot geen ouder ons kunnen
beroepen, heeft, in het opstellen zyner twee Dichtstukken, een zeer uitvoerig en
niet min redelyk plan gevolgd: en ARISTOTELES hadt, toen hy als Wysgeer over de
Dichtkunst schreef, niets meer te doen, dan de beginzels deezer Stukken aan te
wyzen. Wat die groote Oordeelkundige over dit onderwerp heeft nagelaaten, toont,
dat men zich over HOMERUS, niet min als Wysgeer, dan als Dichter, moet
verwonderen: hy bezat niet alleen eene verbaazend sterke verbeeldingskragt, en
al het vermogen om zich wonder wel uit te drukken; maar tevens een zeer beklonken
oordeel, 't welk zich een edel Einde voorstelde, en teffens in staat was om de beste
middelen, ter bereiking van dat Einde, te kiezen.
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Eene Kunst, in deezer voege, op Rede steunende, kon niet missen duurzaam te
weezen. De eigenaartigheid der vinding van HOMERUS hebben de Geleerden, in alle
eeuwen, erkend: alle wezenlyke verbeteringen, welke byzondere takken der
Dichtkunde, zints zynen tyd, ontvingen, steunden op zyne beginzels; en Dichters
die nimmer den naam van deezen Vader der Dichteren hoorden noemen, wierden
enkel door hun eigen gezond Verstand aangezet, om dat zelfde pad, 't geen hy, op
dien eigensten inwendigen Leidsman afgaande, insloeg, te betreeden. Van hier is
de Dichtkunde, niettegenstaande de oogschynlyke los- en onbedwongenheid,
volkomen redelyk en regelmaatig, en niets kan strikter wysgeerig zyn, dan dat
gedeelte der Oordeelkunde behoort te weezen, 't geen de algemeene kenmerken
ontvouwt, die Dichtkundige Opstellen van alle andere onderscheiden.
Of myne volgende Aanmerkingen eenigermaate deeze Stelling zullen
regtvaardigen, laat ik aan den Leezer over. Ik bedoel in dezelve geen anderen lof,
dan dat ik eenvoudig gesprooken, en gemeenzaam onderweezen heb: ik wraak alle
wonderspreukige denkbeelden en versynde Theorien, die, in de daad, een grootsch
vertoon maaken, en met weinig moeite kunnen uitgedagt worden; doch geenzins
strekken om kennis te verspreiden, of het menschlyk verstand te verlichten: en die
in stukken van smaak, waar over het Menschdom nu twee duizend jaaren bezig
geweest is, zeer onvoeglyk schynen.
Tot het opstellen dezer Aanmerkingen ben ik gekomen, door een gesprek, nu
eenige jaaren geleden, gehouden; waar in ik de vryheid nam, om een gevoelen voor
te stellen, verschillende van dat der overigen; doch steunende, gelyk ik toen dagt,
en nog denk, op debeste gronden en de voldingenste redenen. Men beweerde tegen
my, dat de Smaak grillig en de Oordeelkunde veranderlyk was; dat de Regels der
Dichtkunste, door ARISTOTELES voorgeschreeven, gegrond zynde op de handelwyze
van SOPHOCLES en HOMERUS gehouden, niet toegepast moesten worden op de
Dichtstukken van andere Eeuwen en van andere Volken. Ik stond dit toe, in zo verre
deeze Regels alleen plaatslyk, en voor een zekeren tyd, geschikt waren; doch hield
staande, dat veele deezer Regelen, op de Natuur gegrond, onveranderlyk
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dezelfde bleeven, en niet geschonden konden worden, zonder zulk eene
onvoeglykheid te begaan, als, schoon door veelen over 't hoosd gezien, altoos het
grootste gedeelte der Leezeren zou stooten, en het algemeen Einde der Dichterlyke
opstellen dwarsbomen; en dat het niet min ongerymd zou wezen voor een' Dichter,
de Weezenlyke Regels van zyne Kunst te overtreeden, en zich zelven te
regtvaardigen, door zich van de regtbank van ARISTOTELES te beroepen, dan voor
een Werktuigkundigen, een werktuig te vervaardigen, strydig met de wetten der
Beweeging, en zich te verontschuldigen, door het gezag van den Ridder NEWTON
te wraaken.
Wanneer wy staande houden, dat elke Kunst, die iets beduidt, een Einde moet
bedoelen, herhaalen wy niets meer dan een vanzelfs blykbaar voorstel: en, wanneer
wy zeggen, dat de Weezenlyke of onvermydelyke Regels eener Kunste de zodanige
zyn, die strekken ter bereiking van het Einde, 't welk de Kunstenaar zich voorstelt,
herhaalen wy eene bepaaling, die alleen door vitlust kan betwist worden. Eer wy,
derhalven iets, ten opzigte van de Weezenlyke Regelen der Dicht - Kunste, kunnen
bepaalen, moeten wy een denkbeeld vormen van het Einde, door dezelven bedoeld.
Het zal nauwlyks eenigen twyfel lyden, of het ééne Einde der Dichtkunste, by
derzelver eerste invoering, en door alle tydperken haarer bevorderinge heen, is
geweest te BEHAAGEN en VERMAAK TE VERSCHAFFEN. Indien de Menschen zich eerst
daar van bedienden, om hunne aanbidding van hooger en onzigtbaare Weezens
uit te drukken, om hunne dankbaarheid aan de weldoeners van het Menschdom,
hunne bewondering van zedelyke, verstandelyke of lichaamelyke uitmuntenheid,
of, in 't algemeen, hunne liefde tot het geen aangenaam is, in hunne eigene soort,
of in andere deelen der Natuure, te kennen te geeven, moeten zy verondersteld
worden hun best gedaan te hebben om hunne Gedichten behaagelyk te maaken:
dewyl zy, onverziens, onovereenkomstig zouden geweest zyn met de oorzaak die
ze deedt gebooren worden, en met de gevoelens, welke zy zogten op te wekken.
Of, indien wy met HORATIUS gelooven, dat de Dichtkunst eerst gebruikt wierd als
een voertuig, om de beginzels van Staatsbestuur en Beschaafdheid in de
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(*)

gemoederen der Wilden te brengen , zullen wy nog moeten toestaan, dat eene
voornaame zaak in het opstellen bedoeld moet geweest zyn, daar aan genoegzaame
bekoorelykheid by te zetten, om het hart der anders oplettende Toehoorderen
gevangen te neemen. In laateren tyde heeft de rechtschaapen Dichter, schoon hy
in de keuze zyner Stoffe nimmer het Nut uit het oog verloor, nogthans, door die
schikking aan zyne gedagten te geeven, (en het is die schikking of vorm welke het
Dichterlyk schryven voornaamlyk van alle andere schryvers onderscheidt,) het
Behaagen van het Menschdom voornaamlyk bedoeld. In de daad, wy kunnen niet
begrypen, hoe de Menschen, zonder dit te beoogen, zich ooit zouden bevlytigd
hebben op Kunsten, zo weinig noodzaaklyk tot het leeven, en met dit alles zo
moeielyk als de Muzyk, de Schilderkunst en de Dichtkunde. Vast gaat het, dat een
Dichtstuk, de gewigtigste waarheden behelzende, slegts koel zou ontvangen worden,
als het ontbloot was van de bevalligheden der klanken, der vinding, en der taale,
alleen geschikt om Vermaak te geeven.
Maar is het Einde deezer Kunste niet, zo wel te Onderwyzen als te Vermaaken?
Verzen, die alleen vermaaken, zonder nut te wege te brengen, - wat zyn ze anders
dan klinkende beuzelingen? En, indien een Dichtstuk behaagde, en teffens, in stede
van te verbeteren, het gemoed bedierf, zou het dan niet mogen aangemerkt worden,
als een vergift, dubbel gevaarlyk en verfoeilyk van wegen de aantrekkelyke
hoedanigheden? - Dit alles is waarheid, en, nogthans, is Vermaak te schenken
ongetwyfeld het onmiddelyk doel van alle die kunstenaaryen, welke de Dichtwerken
van alle andere Op-

(*)

De eer van het Menschdom beschaafd te hebben, wordt door de Dichters aan de Dichtkonst
toegeschreeven. HORAT. Art. Poet. vs 391. - de Redenaars kennen die eere toe aan de
Redenkonst. CICERO de Orat. Lib. 1. § 33. - anderen schenken ze aan de Wysbegeerte.
CICERO de Orat. Lib. 1. §. 36 37. en Tusc. Quaest. Lib. V. §. 5. Het is waarschynlyk eene
zaak trapswyze toegegaan, het uitwerkzel van verscheide zamenwerkende oorzaaken, en
eer voortkomende uit gunstige toevallen, of de byzondere schikking des Hemeis, dan door
de kunst en bestemming der Menschen.
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stellen onderscheidt, - van de zamenstemming der toonen, den maatklank, den
bloemryken styl, de ingewikkelde en met alle verscheidenheid opgecierde fabel:
want ik geloof, men zal erkennen, dat eene eenvoudige Verhandeling, van alle
deeze schoonheden onvoorzien, meer leerings kan behelzen dan eenig Dichtstuk
in de wereld. Gelyk het schryven het schilderen overtreft, en het spreeken het zingen,
uit hoofde der meerdere nutheid, zo kan eene Verhandeling, die heilzaame
onderrigtingen voorstelt, schoon in een ouwerwetschen styl, om de nutheid,
voortreffelyker weezen dan eenig stuk in HOMERUS of VIRGILIUS: maar zulk eene
Verhandeling heeft niets meer van het Dichterlyke, dan de spraak heeft van het
welluidende der zangkunste, of een schrift van een schilderstuk: terwyl een
aangenaam geschreeven werkje Dichterlyk kan weezen, hoewel het weinig of geene
leering bevat. Te onderwyzen, is een Einde, gemeen aan alles wat goed geschreeven
is, aan alle Dichtwerken, aan alle Geschiedenissen, aan alle gezonde Wysbegeerte.
Dan het voornaam Einde der twee laatstgemelden bestaat in te onderwyzen; en
wanneer dit ééne Einde bereikt is, zullen wy erkennen, dat de Wysgeer en de
Geschiedschryver zich wel gekweeten hebben; doch de Dichter moet veel doen
alleen om te vermaaken: mist hy hier in, hy moge uit andere oorzaaken lof verdienen,
maar als Dichter heeft hy niets uitgevoerd. Doch bevlytigen zich de
Geschiedschryvers en Wysgeeren niet, zo wel als de Dichters, om hunne werken
den Leezer behaagelyk te maaken? Zy doen het in 't algemeen: doch deezen
behaagen, op dat zy mogen onderwyzen: geenen onderwyzen, op dat zy te
kragtdaadiger mogen behaagen. Behaaglyke, schoon niets onderwyzende,
Dichtkunde moge een ligtvaardig gemoed voldoen; en zelfs wat strekt om het hart
te bederven, mag kwalyk gestelde zielen streelen; doch de rechtaarte Dichter schryft
niet voor wispeltuurigen, voor de verdiensteloozen, noch voor eenige party, maar
voor het Menschdom: en, wanneer hy beooge den algemeenen smaak te voldoen,
moet hy zich dikwyls van Onderwys bedienen, als een der kunsten, die deeze soort
van Vermaak verschaffe.
De noodzaaklykheid hier van ontstaat uit eene omstandigheid der Menschlyke
Natuure, die voor den Mensch
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‘tevens zyn roem en schande is’ (gelyk ERASMUS, naar POPE's oordeel, voor de
Priesterheid was:) te weeten, dat het Menschlyk hart als het niet vernederd is door
Drift of Vooroordeel, nooit miste de zyde van Waarheid en Deugd te kiezen. - Eene
bedroevende aanmerking, als dezelve ons opleidt om den vernederenden invloed
van Drift en Vooroordeel te overweegen; maar eene allertroostrykste, als zy ons
het oog doet vestigen op de oorspronglyke waardigheid en rechtheid van 's Menschen
ziel. Deugd te begunstigen, Waarheid te spreeken, en genoegen te scheppen in de
zodanigen die het doen, is den Mensch natuurlyk eigen: anders te handelen, vordert
eene averechtsche pooging, doet geweld aan de natuur, en behelst altoos eenig
kwaad oogmerk in den daader. Het eerste is, even als eene voortgaande beweeging,
gemaklyk en bevallig: het laatste zo moeilyk en onbevallig als zyd- of agterwaards
te gaan. Het een is zo algemeen dat men 'er weinig agt op slaat, en wanneer het
de aandagt trekt, wordt het altoos aangemerkt als eene werkzaamheid, strookende
met onze zedelyke en redelyke natuure: het ander heeft eene vreemdheid in zich,
(*)
die onze verwondering en afkeuring teffens gaande doet worden .

(*)

Te deezer oorzaake stemde het deugdbevorderende der oude Reijen niet alleen met het
waarschynlyke, maar met het weezen der zaake overeen. 't Is der moeite waardig hier over
HORATIUS te hooren,

Actoris partes chorus, officiumque virile
Defendat Ille honis faveatque & concilietur amice
Et regat iratos, & amet peccare timentes,
Ille dapes laudet mensae brevis; ille salubrem
Justitiam, legesque & apertis otia portis;
Ille tegat commissa, Deosque precetur & oret
Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis.
De plicht der Reije was, het zy ze zong of speelde.
Op wind of snaartuig, 't zy ze een' speeler zelf verbeeldde,
Den vroomen haare gunst; den vrienden hulp en raad
Te reiken; 't gram gemoed te stillen; die het kwaad,
En kwaad doen haaten, lief te hebben; sober leeven
Geregtigheid en tucht en vrede lof te geeven;
Zy heelde het vertrouwde; en riep de Goden aan,
Dat voorspoed en geluk den trotsen mogt ontgaan,
En by onschuldiglyk verdrukten wederkeeren.
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- Gevoelens, welke een hard harte, een bedorven verstand, en ontembaaren
hoogmoed, of eenig ander verstandlyk of zedelyk gebrek aanduiden, geeven altoos
aanstoot, wanneer zy niet blykbaar ingevoerd worden als voorbeelden, om ten
afschrikkenden schouwspiegel te dienen. Dichtstukken, derhalven, die onleerzaam
of onzedig zyn, kunnen niet behaagelyk weezen voor de zodanigen, die zedelyke
gevoeligheid of rechtmaatig oordeel bezitten: en moeten gevolglyk het grootste
gedeelte eener geregelde maatschappy van redelyke schepzelen mishaagen.
Verregaande boosheid en groot vernuft mogen in denzelfden Persoon gepaard
gaan: doch ik twyfel, of bedorvenheid van hart en kieschheid van smaak met elkander
eenigzins bestaanbaar zyn.
Wanneer een Schryver in zo verre zichzelven vergeet: dat hy grond geeve om
hem zelfs van eene vlaag van Ongodsdienstigheid of Ongevoeligheid van hart te
verdenken, beschuldigen wy hem, in éénen adem, met gebrek aan Geweten en
gebrek aan Smaak: dewyl men, en met grond, veronderstelt, dat het eerste het
laatste insluit. 'Er is eene strydigheid tusschen goede Dichtknnst en kwaade
Zedekunde. - De Dichter, die het hart wil inneemen, moet eenstemmig zingen met
den toon van het Geweten - en dat Onderwys, het woord genomen zynde in geene
onverdeedigbaare uitgestrektheid, is een der middelen waar van hy zich moet
bedienen om zyn Dichtwerk aangenaam te maaken.
Want door Onderwys verstaa ik hier niet enkel het mededeelen eener Zedelyke
of Natuurkundige waarheid. Alles wat strekt, om de Menschlyke Neigingen, gunstig
voor Waarheid en Deugd, op te wekken, of de tegenovergestelde Driften in kalmte
te brengen, zal te allen tyde, onze zedelyke en verstandlyke vermogens voldoen
on verbeteren, en mag eigenlyk genoeg Leerzaam geheeten worden. Alle
Dichtstukken zyn, derhalven, tot duezen bynaam geregtigd, niet alleen wanneer zy
ons kundigheden opleveren, welke wy te vooren niet bezaten; maar ook die ons
medelyden met onze Natuurgenooten gaande maaken; smaak in de schoonheden
der natuure bevorderen; ondeugd tot een voorwerp van verontwaardiging en van
het belachlyke stellen; een bezef onzer afhanglykheid van den Hemel inboezemen;
onze Zielen tegen de rampspoeden des Leevens wapenen; of
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de liefde tot de Deugd en Wysheid kweeken, door derzelver aangeboorene
schoonheden af te schilderen, of de jammerlyke gevolgen van een onvoorzigtig en
zedeloos gedrag met eigenaartige kleuren te maalen. 'Er zyn weinig goede
Dichtstukken van eenige uitgestrektheid, of zy bevorderen, in één of misschien in
verscheide van deeze opzigten, het onderwys eens Leezers van smaak.
Maar kunnen 'er geen aangenaame gewaarwordingen in de ziel ontstaan, die
geen deel ontleenen van Deugd of Ondeugd; de zodanige als blydschap, hoope,
en de gemoedsbeweegingen, die de beschouwing van uitwendige schoonheid of
uitmuntenheid vergezellen? En, indien Herderskouten, Zangen, en Anacreontische
Lierdichten, deeze aangenaame gewaarwordingen verwekken, kunnen dan zulke
Dichtstukken niet Behaagen zonder te Onderwyzen? Dit kan, buiten tegenspraak,
plaats hebben. En, om deeze reden, onder andere, noem ik het Onderwerp alleen
een tweede Einde, 't welk de Dichtkunst bedoelt. Maar het is enkel door korte
Dichtstukjes, als Zangen, Herderskouten, dat deeze aangenaame gewaarwordingen,
onverschillig, ten opzigte van Deugd of Ondeugd, verwekt worden, zonder eenig
ander inmengzel. Want zedelyke gevoelens zyn zo heerschende in 's Menschen
ziel, dat 'er geene aandoening lang in kan huisvesten, zonder zich daar mede te
vermengen, en daar mede gelykvormig gemaakt te worden. En geen stuk van
weezenlyke en behaagende Dichtkunde kan eenige opmerkenswaardige
uitgestrektheid hebben, zonder rechtstreeks, of van ter zyde, te werken op deeze
aandoeningen, die de Deugd begunstigen, of die medelydende gewaarwordingen,
die onze zedelyke gevoeligheid verleevendigen, en ons vatbaar maaken voor
deugdzaame indrukken. In de daad, 's Menschen waar geluk vloeit voort uit het
zedelyk gedeelte zyner gesteltenisse; en hierom kunnen wy niet veronderstellen,
dat iets, 't welk zyn Zedelyk gedeelte geheel niet aandoet, op den duur, en over 't
algemeen, aangenaam zal weezen. Wy neemen deel in het vermaak, 't welk iemand
schept, op een feest, waar Vriendschap voorzit, en eene wederzydsche uitwisseling
van goede diensten plaats heeft; maar niet in de voldoening, welke een Epicurist
vindt, als hy eenzaam
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zich zelven vergast. Een kort Anacreontisch vers mag ons gevallen, door de
zoetvloeiendheid en de leevendige trekken; doch een lang Dichtstuk moet, om te
behaagen, niet alleen het oor en de verbeelding streelen; maar ook het hart raaken
en het Geweeten bezigheid verschaffen.
Tegen dit alles zal men misschien in 't midden brenge, het bekende vers van
HORATIUS,
Aut prodesse volunt aut delectare Poëtae.
Een prysselyk Gedicht moet stichten of vermaaken.
PELS.

en op dien grond beweeren, dat het Einde der Dichtkunde tweeledig is: terwyl wy
staande houden, dat het het Hoofdeinde deezer Kunst is, te behaagen: het Onderwys
alleen een der middelen, (en niet altoos een noodzaaklyk middel zynde) waar door
dit Hoofdeinde kan bereikt worden. - Deeze uitleg is door zommige Oordeelkundigen
aan de woorden van HORATIUS gegeeven; doch ze is verkeerd, en de plaats, waar
deeze woorden voorkomen, recht begreepen zynde, zal blyken, niets te behelzen,
't welk aanloopt tegen het geen ik thans verdeedig. De Dichter maakt hier eene
vergelyking tusschen de Grieksche en Romeinsche Schryvers, ten opzigte van het
Toneeldicht, en, naa de eerstgemelden van wegen derzelver nauwkeurigheid, en
den edelmoedigen geest in hunne werken uitblinkende, gepreezen, en de
laatstgenoemden berispt, te hebben, ter oorzaake van hunne slofheid en gierigheid,
gaat hy voort:
Aut prodesse volunt, aut delectare Poëtae
Aut simul & jocunda & idonea dicere vitae.
Quicquid praecipies, esto brevis: ut cito dicta
Percipiant animi dociles, teneantque fideles.
Omne supervacuum pleno de pectore manat.
Ficta voluptatis causa, sint proxima veris:
Ne, quodcunque volet, poscat sibi fabula credi;
Neu pransae Lamiae vivum puerum extrahat alve.
Centuriae seniorum agitat expertia frugis:
Celsi praetereunt austrea poëmata Rhamnes.
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci,
Lectorum delectando, pariterque monende.
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Hie meret aera liber Sosiis, hic & mare transit,
(*)
Et longum note scriptori prorogat aevum .
Een prysselyk gedicht moet stichten of vermaaken,
Of liever 't geen ons vrucht en vreugd geeft, beide raaken.
Zo ge onderwyzen wilt, voor al zyt kort, en klaar,
Op dat men haast uw les bevatte en lang bewaar,
Wat overtollig is wordt lichtelyk vergeeten,
't Geheugen walgt van 't geen onnoodig is geweeten.
En zo ge iets geestigs wilt verdichten, om 't vermaak,
Gy dient te maaken dat het schynt een waare zaak.
Zy missen groffelyk, die voor schoon en wonder schatten
't Geen ongelooflyk is, of 't geen men niet kan vatten,
Als, wen een tooveres of ongebooren wyf
Een kind vreet, en het weer trekt leevend uit haar lyf.
Al wat geen nut geeft, kan den ouden niet behaagen,
Al wat vermaak derft, kan de jonkheid niet verdraagen;
Wie dan vermaaklyk sticht en stichtelyk vermaakt,
Heeft net op 't middelpunt van 't waare wit geraakt
Een Boekverkooper raakt met winst van zulke boeken;
Want andre Landen gaan zy over zee bezoeken
En rekken eeuwen lang 's bekenden Schryvers eer.

Wat nu is de meening van dit alles? Wat anders dan dat tot de volmaaktheid van
het Tooneeldicht (of indien gy wilt van de Dichtstukken in 't algemeen) eene gezonde
Zedeleer en schoone Schildering vereischt worde? Doch HORATIUS heeft nimmer
bedoeld te leeraaren, dat Onderwys zo wel als Vermaak noodig is, om aan eenig
Opstel het character van een Dichtstuk by te zetten: en anders zou hy elders met
zo veel vuurs en verrukkings niet gesprooken hebben van de streelendste toonen
(†)
van SAPPHO, en het speelend vernuft van ANACREON , een Dichteresse en een
Dichter, hoogst bevallig, doch niet uitsteekend in Leerzaamheid. Wy weeten dat
HORATIUS het hartroerende, het welluidende, het verheevene voor weezenlyke
(§)
vereischten in de Dichtkunst houdt , en niemand zal beweeren, dat Onderwys het
einde is van die cieraaden, als hy bedenkt, dat de leerrykste Boeken in eenvoudig
Ondicht zyn geschreeven.

(*)
(†)
(§)

HORAT. Art. Poet. vs. 333-347.
HORAT. Carm. Lib. IV. Ode 9.
HORAT. Sat. Lib. 1. Sat. 4. vs. 40.
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Wy mogen, derhalven, als een vastgaande waarheid in de Oordeelkunde, te
nederstellen; dat het Hoofdeinde der Dichtkunst is TE BEHAAGEN of VERMAAK TE
VERSCHAFFEN. Verzen, die behaagen, zyn Dichterlyk, schoon zy weinig of geen
Onderwys geeven; doch Verzen, wier verdiensten alleen bestaat in Onderwyzen,
zyn niet Dichterlyk. Onderwys, nogthans, is, byzonder in uitgebreide Dichtstukken,
noodig tot derzelver Volmaaktheid: dewyl zy, dit missende, niet volmaakt behaaglyk
zouden weezen.

De spaarzame filosoof, en de haater van volle zakken.
‘De twee Brieven, welke wy hier onzen Leezers aanbieden, schetsen twee zeer
verschillende karakters. De eerste dezer twee brieven was op het allergrofste papier,
met zo klein eene letter, en zo digt geschreeven, dat hy ons meer dan twee uuren
gekost hebbe, om hem te ontcyfferen. De tweede was geschreeven op zeer fyn
postpapier met vergulde randen, en had twee cachetten van fraal rood lak: de eerste
was met gekaauwd brood toegemaakt.’
MYNE HEREN DE LETTEROEFFENAREN.

Het is ene vertroosting, wanneer men verongelykt wordt, te mogen klagen. Dezen
troost wil ik my heden verschaffen, met u te klagen, hoe onredelyk ik behandeld
worde, en hoe men myne daden in een verkeerd licht stelt, zonder de minste
inschikkelykheid te gebruiken. Ik heb, naamlyk, het ongeluk van voor een gierigaard
te gaan, om dat ik, (dit moet ik bekennen,) niet het tiende gedeelte van myne
inkomsten verteer. Maar dit oordeel is wreed en onbillyk; dewyl myne levenswys
geen gevolg is van ene lage en blinde schraapzugt, die schatten wil opstapelen,
alleen om op te stapelen, zonder enig ander oogmerk. Dat is gierig te zyn. Ik stapel
ook; en menschen, die niet nadenken, menen dat men niet stapelen kan, zonder
gierig te zyn; om dat zy niet begrypen, wat verhevene inzigten men met het
bezuinigen hebben kan. Ik heb gene kinderen, en myne Vrouw is reeds op die jaren,
dat 'er gene kinderen te wagten zyn: wy hebben ook gene Navrienden, die zeer
behoeftig zyn. Dus hebben wy niemant, voor wien wy reden hebben opteleggen en
te bezuinigen: evenwel, wy doen het; en daarom zegt de onkundige menigte, dat
wy gierig zyn; en ik zeg, dat wy het niet zyn, en bezuinigen uit ene zeer verhevene
en wysgerige reden.
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Ik heb in myne jeugd gestudeerd, Myne Heren, en heb dus een algemeen begrip
van verscheidene wetenschappen. Sedert heb ik myne boekoeffeningen yverig
aangehouden, en ik kan zeggen, dat, buiten ene wandeling nu en dan, ik geen ander
tydverdryf heb, dan te lezen. Nu zyn 'er menschen, die dit al weder aan gierigheid
toeschryven. Zy hebben uitgerekend, dat indien ik maar elken dag, met in een
koffyhuis of een kollegie te gaan, den enen door den anderen, éne zesthalf verteerde,
dat juist in de 365 dagen ene Somma van ƒ 100:7:8: penn. belopen zou; en dat ik
veel beter koop lezen kan. Zo ver gaat de kwaadaartigheid. 't Is ook waar, dat ik de
helft van die som aan boeken niet bestede; en, schoon ik zeer veel leze, beloopt
de rekening van myn Boekverkoper, met lak, inkt, pennen, papier, en boeken, zelden
boven de ƒ 25. Hoe komt gy dan aan de boeken, of leest en herleest gy altyd de
ouden? zal men vragen. Neen, Myne Heren, niet altyd; maar ik heb een Neef, die
hoopt van my te erven, en een groot liefhebber is van boeken te kopen; die leent
my allerlei boeken. Van hem is het ook, dat ik uw Werk te lezen kryg. Nu heb ik al
over verscheiden jaren enigen van de werken van MAUPERTUIS gelezen, en daarin
ene verhandeling gevonden over de wet van spaarzaamheid, la loi de l' épargne;
bewerende die grote Filosoof, dat in de wereld alles met de grootste spaarzaamheid
geschiedt; dat is te zeggen, dat 'er in de natuur volstrekt gene beweging meer plaats
heeft, dan 'er volstrekt vereischt wordt; en uit dat beginzel, meen ik, bewyst hy het
bestaan van een Opperwezen. Dit denkbeeld trof my: ik herriep my een oud zeggen,
quae per pauca fieri possunt, per plura fieri non debent. My dagt, de menschen
behoorden dit volmaakte voorbeeld der natuur na te volgen, en niets te doen dan
het geen nood zakelyk was. Alles wat met weinig omslags kan geschieden, dagt ik,
moet met weinig omslags geschieden; en meer omslags te maken, is aftewyken
van de voorschriften der natuur. Dit beginzel kwam my zo uitmuntend voor, dat ik
dagt aan deszelfs waarheid niet te kunnen twyffelen. Ik zette my dan, om het in zyne
gehele uitgebreidheid na te denken, en 'er myn gantsche levensgedrag naar te
schikken.
In gevolge van dit beginsel, heb ik dan myn huishouden en myne levensmanier
op de volmaaktste wys, die my mogelyk was, naar de stiptste voorschriften van de
wet van spaarzaamheid ingerigt; en houde het voor een soort van misdaad, in het
minste daarvan aftewyken. Ik agte my wel degelyk verpligt, eer ik iets onderneem,
op het nauwkeurigst te berekenen, hoe het met de minste kosten kan geschieden;
en wanneer het op enigerhande wys voor een zesthalf kan gedaan worden, zal ik
'er geen schelling aan spanderen, al zou het my enige uren overlegs kosten. En om
u een staaltje te geven van myn huishouden, en de aanwending der my
voorgeschrevene wet van spaarzaamheid op de beoeffening, zo ziet hier, hoe ik
het aanlegge.
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Wy plegten op de Keizersgraft te Amsterdam te wonen; maar uitrekenende dat het
ons ƒ 100. in de huur jaarlyks schelen zou, indien wy een huis op de Prinssengraft
namen, verhuisden wy derwaards. Wy schaften ook éne van de twee meiden af, uit
aanmerking, dat wy het zo wel met éne meid in plaats van twee, als met een huis
op de Prinssengraft in plaats van op de Keizersgraft, af konden. Het geen de meid
niet gevoeglyk doen kan, doet een kruijer; die, wy oordelen, dat zo wel kan lopen
om boodschappen te doen, als een knegt in 't livrei. Myn kleren klop ik zelf uit, en
maak ook myn schoenen zelf schoon; omdat ik begryp, dat het minder omslags is,
wanneer ik dat zelf doe, dan als ik daartoe een knegt hield. Ook is de beweging
gezond, en een allernuttigst en kragtigst behoedmiddel tegens allerlei ziekten. Des
zomers gaan wy, de meid zo wel als wy, naar bed, zodra het donker word, en staan
ook weder met den dag byna op; dewyl ik het nodeloos agte in dien tyd kaarssen
te verbranden. Des winters kunnen wy niet wel een' nagt van 16 uren maken, en
om 4 uur naar bed gaan, en eerst ten 8 uur des morgens opstaan; maar dan
overleggen wy het zo, dat wy alle zondagavonden, en ook in de week, als 'er gepreekt
wordt, in de Kerk gaan; wy en de meid; waar door wy twee goede oogmerken
bereiken, naamlyk in de Kerk te gaan, en vuur en licht uittewinnen. Als het niet te
koud is, stoken wy maar in de keuken, alzo ik het spaarzamer, en daarenboven
gezonder vinde, my ene innerlyke en natuurlyke warmte door beweging te verzorgen,
dan over 't vuur te zitten huiveren. Om die reden spit ik alle dagen myn tuintje eens
om; dewyl ik begryp, dat die arbeid my gezonder is, en meer aan turf en hout
uitspaart, dan ik van het telen van een weinig moeskruiden zou kunnen trekken;
want bloemen te telen, houd ik voor nutteloos, en, ten minsten, enigzins kostbaar.
Is het egter te koud, en de grond zo hard bevroren, dat ik myn dagelykschen arbeid
niet verrigten kan, zo maak ik een klein vuurtje; alzo ik een klein vuurtje voldoende
agte om niet van koude te verkleumen, en een groot schadelyk voor de gezondheid,
zo wel als strydig met de wet van spaarzaamheid. Om dan evenwel de nodige
lichaamsbeweging te hebben, hak ik eens de turven, stuk voor stuk, aan tweën;
waar van ik dan ook nog dat voordeel heb, dat 'er, terwyl ik aan 't hakken ben, en
zo lang my de innerlyke warmte byblyft, geen vuur behoeft te branden. Ook kloof
ik alle houtjes die in myn huis gestookt worden, zelf door. Onze pot is volgens
dezelfde beginsels ingerigt. Ik heb berekend, dat ossenvleesch te zwaar weegt, om,
schoon het minder dan kalfsvleesch kost, goed koop te zyn. Om die reden eten wy
het nooit, dan 's winters uit de kuip; en dan eren wy het altyd koud; want koud
vleesch. is zo ongezond niet als warm; ook eet men 'er, als 't wat droog wordt,
minder van, het welk te gelyk gezond en spaarzaam is. En om dat het gedurige
gebruik van gezouten
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vleesch scheurbuik zou kunnen veroorzaken, indien dat door het gebruik van zuren
niet werd voorgekomen, zo eten wy 'er gemeenlyk aardappelen met azyn by; het
geen en de boter uitwint, en der gezondheid dienstiger is dan het vet.
Gy ziet, Myne Heren, dat ik niets doe dan op wysgerige gronden. Ik spaar en
bezuinig niet, zonder te weten waarom; maar ik doe het, omdat ik de wet der natuur
hierin volge, die in alle hare werken de spaarzanmheid betragt. Hier benevens is
de matigheid, zo als een iegelyk weet, dienstig voor de gezondheid van lichaam en
van geest; waarom zy ook ene christelyke deugd is. Daarentegen dienen alle die
zogenaamde en kostbare gemakken, welken de pragt en de weelde zo noodzaaklyk
gemaakt hebben, tot niets anders, dan om het lichaam te ontzenuwen, het gemoed
verwyfd, en den mensch tot een zwak lafhartig wezen te maken. Zo heb ik ook,
indien ik my niet bedrieg, goede redenen om weinige of gene almoezen te geven.
My dunkt, geen mensch kan arm wezen zonder zyne schuld. Deed een ieder gelyk
als ik, en leidde hy zulk een matig en Filosofisch leven, niemant zou gebrek hebben.
De almoezen dienen dan alleenlyk om de luiheid en de verspilzugt aantemoedigen;
en zo 'er al enige uitzondering op dezen regel valt, zou men daarvoor zeer goede
bewyzen moeten hebben, om zyn gedrag anders te schikken.
Gy zyt nu overtuigd, Myne Heren, en uwe Lezers zullen, als gy dezen brief uitgeeft,
allen even zeer overtuigd wezen, hiervan houd ik my verzekerd, dat ik een Filosoof
en geen Gierigaard ben, en gy zult my, des vlei ik my, den lof wel willen geven, van
nog de oude vaderlandsche zuinigheid te bezitten, waardoor ons gemenebest zo
groot geworden is.
Eer ik eindig, moet ik nog aanmerken, dat ik, by het verschil onzer taalkundigen,
omtrent het verdubbelen der klinkletters, de zyde der genen houde, die maar ene
klinkletter gebruiken, waarom ik noit loopen, leeren, maaken, maar altyd slegts
lopen, leren, maken, schryve; uit hoofde dat de laatste spelling best met myne
Filosoflsche spaarzaamheid strookt. Ik ben.
MYN HEER,

Uw Onderdanige Dienaar
JAN SPAARGRAAG.
MYNE HEEREN,

Ik bid EWEd pluis toch de leer der sympathien en der antipathien eens uit. Ik heb
zeer veel van de poudre de sympathie gehoord, zonder te weeten, wat ik 'er van
gelooven moet, en zonder my 'er een denkbeeld van te kunnen maaken. Waarvan
daan ook koomen die sympathien, welken men voor sommige menschen, en voor
sommige dingen, en die antipathien, welken men tegen som-
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mige menschen en tegen sommige dingen heeft? Ik, voor my, ondervind in my
zelven hiervan een merkwaardig voorbeeld, want ik heb een zonderling soort van
antipathie; zo zonderling, dat UWEd. het nooit zouden raaden. Naamlyk, het is my
onmooglyk, het gezigt van volle geldzakken te verdraagen. Zo dra kryg ik geen zak
met geld in huis, of ik ben zo lang in beweeging, tot dat ik het middel gevonden heb,
dien leeg te maaken, waartoe my gemeenlyk weinig tyds noodig is. Ik haal my door
dit ongelukkige foort van antipathie den haat van myne geheele familie op den hals,
vooral van myne Vrouw en haaren Vader, die my zeggen, dat ik haar en myne
kinderen arm maak, en binnen kort ruïneeren zal. Ook praaten zy van my stadskind
te maaken. Ik geloof juist niet, dat zy ongelyk hebben; maar ik kan 't niet helpen: ik
heb geene mindere antipatie tegens volle geldzakken, als sommige menschen
tegens katten en spinnen. Waarvan daan mag dat koomen, en is 'er middel om my
daarvan te geneezen? Ik ben,
MYN HEER,

UWEd. Gehoorzaame Dienaar
SPENDTHRIFT.

‘Zoude deze Antipathie ook komen van eene al te groote sympathie voor lekker
eeten, eenen grootschen staat, en allerleie tydverdyven? Zo dit de oorzaak van dit
soort van Antipathie, 't welk zo zeldzaam niet is, als onze Korrespondent wel denkt,
niet zy, betuigen wy dezelve niet te weeten. Het beste middel, om den Heer
Spendthrift van zyne Antipathie te geneezen, schynt zynen nabestaanden reeds
bekend te zyn.
O O.

De tyger en de olifant.
(Uit het Engelsch van Dr. PEREIVAL.)

Waare moed vertoont zich in het verweeren, niet in het beleedigen.
In een der woestenyen van Africa, maakte een Tyger van ongemeene grootte,
vlugheid en wreedheid de schrikkelykste verwoestingen. Hy viel alle dieren aan, die
hem ontmoetten, en was nimmer verzadigd van bloed en slagting. Tegenweer diende
alleen om zyne woede te doen aangroeijen, en lydzaame bevreesdheid om zyne
slagtoffers te vermenigvuldigen. Wanneer het bosch hem geenen roof verschafte,
verschool hy zich by eene bron,
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en vermoorde, binnen kort, en met onverschillige wreedheid, verscheiden beesten,
die om te drinken kwamen. Het gebeurde, dat een Olifant stil bleef staan om zynen
dorst te lesschen in die bronwel, waar by de Tyger verborgen lag in het daar
omstreeks geleegen kreupelbosch.
Het gezigt van een zo verbaazend schepsel zette eer zyne roofzucht aan, dan
dat ze het weerhieldt. Hy vergeleek zyne eigen vlugheid met de logge zwaarte van
den Olifant; en vertrouwde dat hy hem even onbekwaam tot vegten als tot vlugten
zou bevinden; hy ging na hem toe, en hapte, met open kaaken, na 's vyands snuit.
De Olifant greep hem aanstonds, met groote tegenwoordigheid van geest; en, het
woedende beest op zyne slagtanden neemende, wierp hy het op eene aanmerkelyke
hoogte in de lugt. De Tyger lag eenigen tyd beweegeloos, ontsteld zynde door zynen
val; en de edelmoedige Olifant, de wraak versinaadende, verliet hem, op dat hy
bekomen zou van zyne kneuzingen. Wanneer de Tyger tot zich zelven kwam, was
hy (gelyk de aanvaller in alle gevegten,) toornig over den wederstand; zynen
beledigden en vredelievenden vyand najaagende, randde hy hem, op nieuws, aan
met verdubbelde woede. Het fel misnoegen van den Olifant wierd nu opgewekt: hy
wondde den Tyger met zyne slagtanden, en sloeg hem voorts dood met zynen snuit.
Verdient de wreedheid van den Tyger, de edele benaaming van moed? Zoudt gy
niet liever dien bynaam toepassen op de bedaarde onverzaagdheid van den niet
beledigenden Olifant? Het zedelyk onderscheid is van aanmerkelyk gewigt, en dit
regt begreepen zynde, zult gy het beestachtig Character van eenen ACHILLES
verfoeijen, waar gy het aantreft in de Geschiedenisbladeren, of in de Beschryving
van zyn leeven.
- Honoratum si forte reponis Achillem
Impiger, iracundus, inexorabilis, acer
(*)
Jura neget sibi nata nihil non adroget armis .

Dat is (volgens de vertaaling van A. PELS)
Wanneer ge op uw tooneel den Vórst Achilles stélt,
Verbeeld hem dapper, onverbidlyk, straf, verbólgen;
Hy weig're wétten, récht, en rédenen te vólgen,
En laate, al 't geen hém raakt, afstuiten op zyn' kling.

(*)

HORATIUS de Art. Poct. V. 120.
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Aan Morosus.
MOROSUS! die zo breed van 's Hemels zegen meldt,
Daer ge u een ruime maat van schatten toe zaagt voegen,
En, met een brave vrouw, het wenschlykst vergenoegen,
Terwyl geen wroeging ooit uw teêr geweten kwelt.
Myn lot schynt tegen 't lot, u toebedeeld, gesteld;
'k Blyf rusteloos den grond van myn geluk beploegen;
Terwyl de weêrspoed steeds myn peinzen, pogen, zwoegen:
Op hoop van heil en rust, met ramp op ramp vergeldt.
Gy leeft, bedroefd van geest, by zoo veel zegeningen:
Ik durf, by 't groeijend leed, nog vaak blyhartig zingen:
U streelt dit leven niet - aan 't volgend twyfelt gy:
Ik vind geneugte en troost in dit en 't eeuwig leven.
Gy hebt u in de school van Epikuur begeven. Morosus dwaalt gy ook? Want KRISTUS leerde my.

1780.
GAUDENS.
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, augusti, 1780.
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Men zegt dat den 10 's av. 6 u. in 't Z. en den 19 's morg. vroeg in het W. der Stad ook eenige
droppels gevallen zyn.
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Deze extra waarn. onder de gewoone gerekend, haalt de warmte der maand 70
gr.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Redenvoering over Gods bestuur van der menschen driften.
Door Hugh Blair, Euangeliedienaar en Hoogleeraar in de
Redenkunst en Fraaije Letteren, op de Hoogeschool te Edinburg.
Want de Grimmig heid des Menschen zal u loflyk maaken; het overblyfzel
der Grimmigheid zult gy opbinaen.
PSALM

LXXVI. 11.

De Psalm, waar uit de bovenstaande woorden ontleend zyn, blykt opgesteld te
weezen ter gelegenheid eener zeer opmerkens waardige verlossinge door het
Joodsche Volk verworven. Men gelooft, in 't algemeen, dat dezelve gedicht werd
ten tyde van JEHISKIA, en slaat op den vreeslyken inval van SANHERIB, wanneer de
Engel des Heeren, in éénen nagt, het geheele Leger der Assyrieren versloeg. Op
deeze tusschenkomst van 's Heeren arm passen zeer gevoeglyk de uitdrukkingen.
Aldaar heeft hy verbrooken de vuurige pylen van den booge, den schild, het zwaard,
en den kryg. - De stouthartigen zyn beroofd geworden; zy hebben hunnen slaap
gesluimerd, en geene van de dappere mannen hebben hunne handen gevonden.
Van uw schelden, ô God Jacobs, is t'zamen wagen en paard in slaap gezonken.
De woorden, want de Grimmigheid des Menschen zal u loflyk maaken, behelzen
eene verstandige en Godvrugtige bedenking van den Psalmist, over de
gewelddaadige oogmerken, door de Vyanden zyns Lands beraamd, en den uitslag
door de Voorzienigheid daar aan gegeeven.
Door de Grimmigheid des Menschen, moeten wy verstaan alles wat de aandrift
der Menschlyke Hartstogten
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kan verwinnen of uitvoeren; de ontwerpen van eerzugt en wraak; de woede van
vervolging; de dolheid des oorlogs; de wanordes, die geweld te wege brengen in
het burgerlyk leeven, en openbaare onlusten daar door in de wereld verwekt. - Alle
deeze zullen GOD loflyk maaken: niet door derzelver bedoeling en oogmerk, niet
door derzelver natuurlyke strekking: maar door die wyze en goede einden, welke
de Voorzienigheid te wege brengt dat ze vervullen: daar zy uit vergif een
geneesmiddel bereidt, en dingen, in zich zelven schadelyk, in werktuigen verkeert
tot haare eere en ten algemeenen beste. Derwyze, dat, schoon de toorn des Mans
GODS Geregtigheid niet werke, dezelve nogthans genoodzaakt is, tot zyne eere de
hand te leenen.
Het overblyfzel der Grimmigheid, voegt 'er de Psalmist nevens, zult gy opbinden:
dat wil zeggen, de ALLERHOOGSTE zal de Grimmigheid der Menschen zo verre laaten
gaan, als dezelve beantwoordt aan zyne goede oogmerken, en tot zyne eere strekt.
Voorts zal hy dezelve bepaalen. Wilde zy het bestaan, deeze grenzen te
overschreeden, hy zegt, daar tegen, als tegen de wateren der Zee. Dus verre zult
gy komen en niet verder; en uwe stoute golven zullen zich niet hooger verheffen.
Dit alles zal ten vollen bewaarheid worden, dit alles ten klaarsten blyken in den
eindlyken uitslag der dingen: wanneer wy beter in staat zullen weezen om de
onderscheide stappen des Godlyken Bestuurs te ontdekken, door de voltooijing van
't geheel te beschouwen. In zommige gevallen blyft het voor dat tydperk bewaard,
om de verborgene Wysheid des Hemels te ontvouwen. Maar, over 't algemeen,
blykt zo veel van de Godlyke handelwyze in den tegenwoordigen staat, als
genoegzaamen grond oplevert tot de betuiging van den Psalmdichter. De
Grimmigheid des Menschen zal u loflyk maaken; Het overblyfzel der Grimmigheid
zult gy opbinden. Ik zal myne poogingen inspannen om deeze waarheid op te
helderen en te staaven: en toonen, op welk eene wyze de Grimmigheid des
Menschen, GODS Magt, Wysheid, Regtvaardigheid en Goedheid, heerlyk maakt.
Myne eerste aanmerking komt hier op uit, dat het, om de groote oogmerken, door
het Bestuur des Heelals bedoeld, te vervullen, noodig is, dat de Godlyke
Volmaaktheden, op eene zigtbaare en treffende wyze, voor
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net Menschdom ten toon gespreid worden. Wy hebben dit indiervoege niet op te
vatten, als of het OPPERWEEZEN hier door, uit een beginzel van ydele eerzugt, zyn
eigen lof zogt. Onafhanglyk en algenoegzaam, bezit GOD eene volkomene
Gelukzaligheid. Zyne Eer bestaat in de algemeene orde en het welvaaren der
Scheppinge. Dit einde kan niet bereikt worden, of de Menschen moeten de
onderwerping, in welke zy geplaatst zyn, gevoelen. Zy moeten geleerd worden
hunnen Opperheer te bewonderen en te aanbidden. Zy moeten ontzag krygen op
het zien van een hooge hand, in staat om, naar welgevallen, hunne daaden te
bedwingen, en te doen dienen tot einden, welke zy noch voorzagen, noch beoogden.
Op deeze wyze maakt de Grimmigheid des Menschen GOD loflyk. Wy begrypen
gereed hoe de Hemelen en de Aarde gezegd worden GOD te pryzen, daar zy
standhoudende gedenktekens zyn van de hoogste volmaaktheid, welke hy in
derzelver Schepping vertoonde. De Deugden der Vroomen verheerlyken Hem
blykbaar, door zyn beeld te vertoonen, en zyne Eer te doen schitteren. Maar, wanneer
zelfs de Ondeugden en ongeregelde Dristen der Snooden zynen lof verkondigen,
door de nutte einden, welke zy, haars ondanks, vervullen, toont zulks op eene
byzondere wyze de Godlyke hand; dit opent een verbaazender tooneel van 't
Hemelsch Bestuur, dan of alle Onderdaanen gehoorzaam en gewillig geweest, en
de menschlyke zaaken altoos in een bedaarden en stillen loop gebleeven waren.
I. De Grimmigheid des Menschen maakt GODS MAGT loflyk. Deeze wordt daar
door op eene ontzaglyke wyze aan 't oog des Menschdoms voorgesteld. Met
oppermagt te heerschen te midden van den onrustigsten en verwardsten staat der
dingen, zo in de Natuurlyke als in de Zedelyke Wereld, is de byzondere Eer der
Almagt. Van hier wordt GOD, in de taal der Schriftuure, beschreeven, als zittende
op de wateren, rydende op de vleugelen des winds, en woonende in de donkerheid
en het onweer: 't wil zeggen, dat hy de geweldigste vermogens, in 't heelal, dienstbaar
maakt tot het uitvoeren van zyn welbehaagen; dezelve los laat of beteugelt, naar
het overeenkomt met de oogmerken zyner heerschappye. Gelyk hy, naar zyn
welgevallen, het woeden der Zee stilt en het geweld haarer golven; zo stilt hy ook
de oploopenheden der
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volken. Wanneer de Driften der Menschen ten zeersten ontstooken, en hunne
oogmerken ryp zyn om uit te barsten, doet hy dikwils, door eene onverwagte
tusschenkomst, de Wereld opmerken, dat 'er een Hooger is dan den Hoogsten op
Aarde, die hunne raadslagen, in een oogenblik, kan verydelen, en de Aarde beveelen
voor hem stille te zyn. Geweldige Vlooten, uitgerust om nabuurige Koningryken te
verwoesten, mogen den Oceaan bedekken. Hy laat zynen wind waaijen, en zy
worden verstrooid. Sterke Legers mogen te velde trekken met allen luister van
menschelyk vermogen bekleed; doch de uitslag des Krygs is by Hem. Hy houdt om
hoog de onzigtbaare balans, die het lot der volken weegt. Naar dat deeze overslaat
geeft hy aan eene geringe gebeurtenis het vermogen om den twist te beslissen. Hy
bedekt den hemel met wolken, of opent de vensteren des Hemels dat zy een
watervloed uitstorten. Hy verwekt in 't hart des onverzaagdsten eene schielyke
verbaasdheid, maakt de handen der sterken slap en werkloos, in het hachlykst
tydstip. Duizend onzigtbaare dienaars staan gereed om werktuigen zyner Magt te
weezen, in het vernederen der hoogmoedigen en het bedwingen van de Grimmigheid
des Menschen. Dus zegt de ALMAGTIGE, in het voorbeeld van den trotschen SANHERIB,
ten tyde dat hy zyne wraak op het Joodsche volk zou laaten losbarsten, ik zal mynen
haak in uwen neuze leggen, en myn gebit in uwe lippen; ik zalu doen wederkeeren
(*)
langs dien weg door welken gy gekomen zyt . In dien nagt vernielde de verdervende
Engel het Leger, en hy vertrok met schaamte na zyn Land. - Waarom, zingt de
Psalmdichter, weeden de Heidenen en bedenken de volken ydelheid? De Koningen
der Aarde stellen zich op, en beraadslaagen zamen tegen den Heere. - Die in den
(†)
Hemel woont zal lachen; de Heere zal ze bespotten.
II. De Grimmigheid des Menschen maakt GODS WYSHEID zo wel als zyne MAGT
loflyk. Niets vertoont op eene merkwaardiger wyze, de verwonderbaare Raad des
Hemels, dan dat dezelve den loop der uitkomsten in dier voege schikt, dat de
ongeregelde Driften der Boozen strekken om hunne eigene oogmerken te
verwoesten. De

(*)
(†)

2. KON. XIX, 28.
PSALM II, 1, 2, 3.
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Geschiedenis vloeit over van voorbeelden, waar in zy onweetend de Dienaars
worden der Voorzienigheid, om einden te bereiken, strydig met die zy bedoelden.
Dus strekte de wreedheid van JACOBS Zoonen, in het bewerken van den val huns
Broeders JOSEPH, om hem ten hoogsten toppunt van eere op te voeren. Dus gaf de
wraak van PHARAO tegen de Israeliten, en zyn onregtmaatig poogen om hun in
slaavernye te houden, gelegenheid, om hun uit de slaafsche dienstbaarheid te
verlossen, onder het betoon van de zigtbaarste tekenen van 's Hemels gunste. Dus
baande het onmenschlyk plan, 't geen zich HAMAN gevormd hadt, om MORDECHAI te
verderven, en het geheele Joodsche volk uit te rooijen, den weg tot MORDECHAI's
verheffing, en tot den zegepraal der Jooden over alle hunne vyanden.
Op deeze wyze doet de ALMAGTIGE de Boozen in hun eigen strik vallen: en zyn
Raad rusten op de puinhoopen van hunne verydelde raadslagen. Deeze
gebeurtenissen, op zichzelven beschouwd, schynen vlekken in het Godlyk Bestuur;
doch in derzelver verband met alle de gevolgen bezien, zetten zy 'er nieuwen luister
aan by. De schoonheid en heerlykheid des Heelals wordt zeer vermeerderd, door
dien het een uitgestrekt en zamengevoegd stelzel is, waar in eene verscheidenheid
van dryfveeren werkt, en eene menigte van verschillende beweegingen, met eene
verbaazende kunst, geregeld en in order gehouden worden. Strydige belangen,
tegen elkander staande driften, weegen in dier voege elkander op, onder zulk een
bedwang werkte het geweld der menschelyke poogingen; en de Grimmigheid der
Menschen wordt zo beteugeld, dat hoe tegenstrydig de verscheide beweegingen
ook mogen schynen, zy, nogthans, zamen, en, in 't einde, op ééne rigting uitloopen.
Terwyl, onder de menigte der Menschen die den Aardbodem bewoonen, eenigen
zich aan het Godlyk gezag onderwerpen, zommigen daar tegen aandruisschen; en
anderen, verzonken in hunne vermaaken en bedolven in hunne bezigheden, 'er
geheel geen agt op slaan: worden zy allen, indiervoege, bewoogen, door een
onbemerkbaaren invloed van boven, dat de yver der Gehoorzaamen, de Grimmigheid
der Wederspannigen, en de onverschilligheid der Onbezorgden, in 't einde, tot de
Eer van GOD mede werken. Allen worden zy bestuurd op eene wyze, die met hunne
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vermogens strookt, en bestaanbaar is met redelyke Vryheid, en zyn nogthans
onderworpen aan de noodzaaklykheid, om de eeuwige oogmerken des Hemels te
volbrengen. Deeze diepte der Godlyke Wysheid, in 't bestuur des Heelals, gaat alle
menschelyke bevatting te boven, en verschaft een altoosduurend onderwerp van
lof en aanbidding.
III. De Grimmigheid des Menschen maakt GODS REGTVAARDIGHEID loflyk; dewyl
zy dient om Zondaars te straffen. Sloegen de Snooden een aandagtig oog op den
loop der gebeurtenissen in hun leeven, zy zouden gereedlyk ontdekken, dat het
grootste gedeelte der rampen, welken hun treffen, hun overkomen door hunne
eigene onbeteugelde Driften. De opeenvolging der Oorzaaken en Uitwerkzelen is
door de Voorzienigheid zo ingerigt, dat de Grimmigheid, welke zy over anderen
beoogden uit te storten, in de uitwerking, op hun eigen kop nederdaalt. Doch eens
verondersteld, dat zy die zigtbaare onheilen, door geweldige Driften natuurlyk
veroorzaakt, ontkomen, zy kunnen de inwendige elende, daar aan verbonden, niet
ontwyken. De gesteldheid der dingen is met zulk eene onbegrypbaare wysheid
beraamd, dat de Godlyke Wetten, in alle gebeurtenissen, zich tegen den Zondaar
handhaaven, en haare staaving in zyn eigen boezem medebrengen. Het
Opperweezen behoeft de gevangenis der diepte niet te ontsluiten, of den donder
van boven te laaten rollen, om de Grimmigheid der Menschen te straffen:
eenvoudiger en waardiger oefent hy Regt. 't Is genoeg dat hy de fiere Driften, die
Snooden tot Ontrusters van anderen maaken, in hun eigen hart laate werken. Hy
geeft hun aan zichzelven over, en zy pynigen zichzelven. Voor de Wereld mogen
zy hun lyden vermommen; doch het is bekend, dat inwendig van een gescheurd te
worden, door spyt, wraak en grimmigheid, het knellendst van alle elenden is. Dus
de straffe met het misdryf vereenigende, worden zy gestraft in hunne boosheid en
door hun eigene overtreedinge gekastyd: de wraakneemende hand des regtvaardigen
Opperbestuurders is zigtbaar, en de waarneeming des Psalmdichters wordt
bewaarheid, De Godloozen hebben het zwaard uitgetrokken en de booge gespannen,
om de elendigen en de nooddruftigen neder te vellen en te slachten, die opregt van
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(*)

wegen zyn: doch het zwaard zal in hun eigen harte gaan.
De Grimmigheid des Menschen maakt GODS REGTVAARDIGHEID loflyk, zo wel in
het straffen van andere overtreeders, als der Grimmigen zelve. Eerzugtige en booze
Menschen worden op elkander losgelaaten, ten einde zy, zonder eenige
bovennatuurlyke tusschenkomste, 's Hemels wraake, in hun onderling verderf,
volvoeren. Zy mogen zomtyds zamenspannen tegen den Regtvaardigen; doch,
dewyl geen vaste of duurzaame band hun kan vereenigen, worden zy, in 't einde,
een prooy van jalousy, gekyf en bedrog. Voor een' tyd mag het hun welgaan, en
voorspoed hun vergezellen. De Regtvaardigheid des Hemels mag schynen te
slaapen; doch, deeze is wakker, en wagt alleen tot dat de maat hunner
Ongeregtigheid vol zy. GOD vertoont zich zelven in de Heilige Bladeren, als zomwylen
toelaatende, dat de Boosheid ten hoogsten toppunte styge: ten einde derzelver val
te grooter, en te voorbeeldlyker mag weezen. Hy verklaart den Dwingeland van
Egypte, waarlyk daarom heb ik 't verwekt, dat is, groot en voorspoedig laaten worden;
op dat ik myne kragt aan u betoonde; en op dat men mynen naame vertelle op de
(†)
gansche aarde. Het Godlyk Bestuur wordt verheerlykt, in de straffe, voor de werkers
der Ongeregtigheid geschikt, zo wel als in de belooning voor de Regtvaardigen
weggelegd. Dit is de raadslag, die beraadslaagd is over het gansche land, en dit is
(§)
de hand die uitgestrekt is over alle volken.
IV. De Grimmigheid des Menschen maakt GODS GOEDHEID loflyk. Dit is de minst
verwagtte van derzelver uitwerkzelen, en verdient daarom eene breedvoeriger
beschouwing. Alle de werkingen van het Bestuur des Opperheers komen eindelyk
op Goedheid uit. Zyne Magt, Wysheid, en Regtvaardigheid strekken tot algemeen
geluk en orde. Onder de middelen, welk hy ter bereiking van dat einde bezigt, zal
men bevinden dat de Grimmigheid des Menschen, door zyn albeheerschend bestuur,
eene aanmerkelyke plaats bekleedt.

(*)
(†)
(§)

PSALM XXXVII. 14, 15.
EXOD. IX. 16.
JES. XIV. 26.
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In de eerste plaats wordt dezelve van GOD gebruikt als een nuttig werktuig, om de
Deugdzaamen te tugtigen en te verbeteren. De stormen, die eerzugt en hoogmoed
onder het Menschdom verwekken, laat hy toe met het zelfde oogmerk als hy
onweeren verwekt, om den dampkring te zuiveren van schadelyke dampen, en dat
verderf voor te komen, 't welk alle dingen, door eene langduurige rust, zou aantasten.
Wanneer de Boozen gelukken in hunne aanslagen, en de magt, welke zy met eene
zwaar onderdrukkende hand verkreegen hebben, oefenen, roepen de Vroomen
veel ligt uit, in bitterheid van ziele, waar is de HEERE? Waar is de schepter zyner
regtvaardigheid en trouwe? Heeft GOD vergeeten genadig te zyn? of Ziet hy niet?
Is 'er geen kennisneeming by den ALLERHOOGSTEN? Hunne verdrukkers zyn, in de
daad, niets anders dan Dienaars van GOD ten hunnen beste. Hy bemerkt dat zy
bestraffing noodig hebben, daarom verwekt hy vyanden tegen hun, die de
overdaadigheid des aanhoudenden voorspoeds beteugelen; en, in de ernstige uuren
van verdrukking tot gepaste denkbeelden van hun' pligt, en voorgaande dwaaling,
brengen.
In dit licht worden de Verstoorders der aarde, dikwyls, vertoond in de Heilige
Bladeren, als geessels in. GODS hand, om een Volk, gereed tot afwyken, te kastyden.
Zy hebben last om wyze en regtmaatige oogmerken, voor hun verborgen, te
volbrengen, en als zy dien volvoerd hebben, worden zy te rug geroepen of verdelgd.
Hier van hebben wy een opmerkenswaardig voorbeeld in 't gebruik, 't welk GOD
maakte van den Koning van Assyrie, ten opzigte van het Israelitische Volk. Ik zal
hem zenden tegen een huichelsch Volk, en ik zal hem bevel geeven tegen het Volk
myner verbolgendheid, op dat hy den roof roove, en plundere de plunderinge. Hoewel
hy het zo niet meene, noch zyn hart alzo denkt; maar hy zal in zyn hart hebben te
verdelgen en uit te roeijen niet weinig Volken. - Want het zal geschieden als de
HEERE een einde zal gemaakt hebben van al zyn werk, op den berg Sion en te
Jerusalem, dan zal ik t'huis zoeken de vrugt der grootheid des herten, des Konings
van Assyrien, en de pragt van de hoogheid zyner oogen. - Te vergeefsch zoekt dan
de Grimmigheid der Menschen zich te verheffen tegen GOD. Hy zegt door de kragt
myner hand heb ik het gedaan, en door myne wysheid: want ik ben verstandig. Zal eene byl zich
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beroemen tegen dien die daar mede houwt? Zal een zaage pochen tegen dien, die
(*)
ze trekt? Alle dingen zullen, zy willen of willen niet, mede werken ten goede der
geenen, die GOD liefhebben. De Grimmigheid des Menschen bekleedt, naar 's
Hemels schikking, haare plaats onder de overige. De gewelddaadige vyand, de
stoutmoedige overwinnaar, de onderdrukkende dwingeland, komen in den zelfden
rang, met hongersnood, pest en overstrooming. Hunne zegepraalen zyn niets anders
dan de vervulling van Gods tugtiging; het overblyfzel hunner Grimmigheid zal hy
opbinden.
Ten tweeden, GOD doet de Grimmigheid des Menschen medewerken tot heil der
Vroomen, door deeze tot een middel te maaken om zyne gunstbetooningen te
vermeerderen en te versterken; hun daar door tot hooger eer en roem te doen styge.
Waren de Menschlyke zaaken altoos in eenen geregelden loop gelaaten, had het
geweld der Boozen geene tegenkanting gebooden aan Godsdienst en Deugd, hoe
zouden dan eenige der verhevenste en edelmoedigste werkingen van 's Menschen
ziel plaats hebben kunnen vinden? Hoe veele treffende voorbeelden van Moed,
Standvastigheid, en Geduld, had de Wereld noit aanschouwd? Welk een ruim veld
van Deugden, eigen aan een staat van beroering, was onbebouwd gebleeven?
Geesten van een hooger rang, bekleeden een staat van volkomen gevestigde
Deugd, welke zodanige beproevingen en verbeteringen niet behoeft. Maar voor
ons, die onder de opleiding tot zulk een staat leeven, is het noodig door die vuuroven
der beproeving te gaan, op dat wy getoetst, gelouterd en witgemaakt worden. Wy
moeten den stryd stryden op dat wy, als overwinnaars, de kroone wegdraagen. De
Grimmigheid des Menschen roept ons in het strydperk, tot het betoon van
heldendeugden, en tot lydzaamheid, een der grootste cieraaden van 's menschen
ziel. Hier door strekken de Geloofshelden, de Belyders en Martelaaren, tot
verwondering aller eeuwen, en blinken als lichten der wereld; terwyl de woede en
doldriftigheid hunner vyanden, in stede van hun te verdrukken, alleen dienden om
hun te hooger in top te heffen.

(*)

JES. X, 6. 7. 12. 15.
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Ten derden. De Grimmigheid des Menschen strekt dikwyls om den tydlyken
voorspoed der Regtvaardigen te bevorderen. De tusschen beide komende
ongelegenheden leggen niet zelden den grondslag van hun toekomend geluk. Het
geweld, waar mede de Boozen hun kwaade zaak voortzetten, vernietigt hun eigen
doel, en haalt de wereld over op de zyde der Deugdzaamen, die zy vervolgen. De
poogingen der kwaadaardigheid om hun zwart te maaken en te schandvlekken,
doen hunne Characters te meer afsteeken in 't oog der onpartydige beschouweren.
De uitersten, waar toe zy gebragt worden door onregtvaardigheid en verdrukking,
wekken hun moed en werkzaamheid op; en geeven dikwyls gelegenheid tot zulke
moedige poogingen in het regtmaatig verdeedigen hunner zaake, dat zy de
verdrukking ontworstelen, en deeze in voorspoed eindigt. Zelfs in gevallen, dat de
Grimmigheid des Menschen over den vreedzaamen en den regtvaardigen schynt
te heerschen, word deeze, in den eindelyken uitslag, een zegen. Hoe veelen hebben
reden gehad om dankbaar te zyn, dewyl zy door hunne vyanden te leur gesteld
werden, in het voortzetten van oogmerken, die zy met allen ernst behartigden; doch,
welker welgelukken zy van agteren zien, dat hun ten val zou gestrekt hebben. Wie
wys is, zal deeze dingen waarneemen, en verstandig letten op de Goedertierenheden
(*)
des Heeren.
Terwyl de Grimmigheid des Menschen, in deezer voege, GOD loflyk maakt, door
de voordeelen, welke zy deugdzaame Menschen, als persoonen op zichzelven
aangemerkt, bezorgt, vertoont zich de Godlyke hand even zigtbaar in dergelyke
uitwerkzelen, welke zy moet voortbrengen voor Volken en Maatschappyen. Wanneer
oorlogen en onlusten de Aard beroeren, wanneer partyschappen woeden, en
inwendige verdeeldheden eertyds bloeiende Koningryken aantastten, schynt de
Voorzienigheid, in den eersten opslage, de zaaken aan de verkeerde schikking der
Menschlyke Driften te hebben overgegeeven. Nogthans ontstaat uit het midden
deezer verwarring dikwyls orde, en uit deeze onheilen duurzaam voordeel. Door
welke schokken worden de

(*)

PSALM CVII. 34.
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Volken opgewekt uit den gevaarlyken slaap, waar in streelende weelde, langduurige
vreede, en aangroeiende verwyfdheid van zeden hun zuste. Zy ontwaaken, om
hunne waare belangen te zien: en worden aangezet tot het neemen van gepaste
maatregelen te hunner beveiliging en bescherming tegen alle hunne vyanden.
Ingewortelde vooroordeelen legt men af, verborgene oorzaaken van gevaar ontdekt
men. De zugt tot welweezen des Lands word wakker, en men vormt zich
wydstrekkender inzigten van Volksgeluk. Het bederf, waar aan elk staatsbestuur
zich vindt blootgesteld, wordt niet zelden verholpen door eene gisting in het lichaam
van den staat, even als eene ziekte schadelyke vogten ontlast. Onderneemingen,
tegen een wyze en wel ingerigte Staatsgesteltenis aangewend, versterken dezelve
niet zelden, en de wanordes van ongebondenheid en partyschappen leeren de
Menschen de zegeningen van rust en wettige bescherming op beter en hooger prys
stellen.
Ten vierden. De Grimmigheid des Menschen, wanneer dezelve losbarst in
vervolging van den Godsdienst, maakt de GOEDHEID GODS loflyk, door behulpzaam
te weezen in het bevorderen der waarheid, en het voortplanten van den Godsdienst.
De Kerk van GOD is, van den beginne af, niet geheel ontheeven geweest van de
boosheid der wereld, en bloeide in die eeuwen, wanneer zy 't meest daar van te
lyden hadt, het meeste. Vrugtloos vereenigde zich de staatkunde en woede der
Menschen, om dat Hemelsch licht uit te dooven. Schoon alle vier de winden daar
tegen aanwaaiden, het schitterde daar door te helderder, het brandde te hooger,
veele wateren konden het niet uitblusschen, alle vloeden het niet dempen. De
standvastigheid en moed der geenen, die voor de waarheid leeden, deeden het
getal der bekeerlingen sterker aanwassen, dan de schrik en wreedheid der
Vervolgeren het verminderde. Dus werd de Grimmigheid des Menschen tegen zich
zelve gewend, en tot vernietiging van haare eigene raadslagen: even gelyk de
golven, tegen een rots met kragtloos geweld aangeslaagen, de onbeweegbaare
vastheid daar van ondervinden, en zichzelve aan den voet te barsten stooten.
Ik zal hier nog maar één voorbeeld byvoegen, ten bewyze hoe de Grimmigheid
des Menschen GOD loflyk maakt,
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door hoogstheilzaame einden voor het Menschdom te bevorderen. Nimmer
verbeeldde zich de woede en de kwaadaartigheid der Boozen, dat zy een volkomener
overwinning behaald hadden, dan in den dood van JESUS CHRISTUS. Wanneer zy
hun oogmerk bereikten, om hem als een Boosdoender te doen sterven, vertrouwden
zy, dat ze zynen naam uitgedelgd, en zyne navolgers voor altoos tot zwygen gebragt
hadden. Merkt op, hoe kragtloos de poogingen van 's Menschen Grimmigheid zyn
tegen het besluit des Hemels! Alles, wat zy poogden om verre te werpen, bouwden
zy ten kragtdaadigsten op De dood van CHRISTUS was de bron van het altoosduurend
leeven der Geloovigen. Het Kruis, waar aan hy met schynbaare schande stierf, werd
voor hem een standaard van eeuwige eer, het teken waar onder zyne navolgers
verzamelden en zegepraalden. Hy, die, naar zyn welgevallen, het overblyfzel van
de Grimmigheid des Menschen opbindt, liet de woede van 's Heilands vyanden
tegen hem niet anders toe, dan het geen Hy voorlang beslooten, en door zyne
Propheeten voorspeld hadt. Zy wrogten allen zamen om het tooneel van CHRISTUS
lyden volkomen te doen gelyken, naar het voorberaamde en afgemeete plan der
Godlyke genade en goedheid: elk hunner hadt zyn aandeel om dit groot werk uit te
voeren, 't geen niemand hunner in 't minst verstondt of dagt te bevorderen. - Een
zoo opmerkenswaardig voorbeeld als dit, ons in de Schriftuure opgeleverd, van de
Grimmigheid des Menschen, de oogmerken des Hemels volbrengende, moeten wy
menigmaal overweegen; het strekt ten voorbeelde van de handelwyze der
Voorzienigheid in veele andere gevallen, waar wy zo veel lichts niet hebben, om de
wegen daarvan te ontdekken.
Door het bybrengen deezer byzonderheden wordt de Leer van den Psalmdichter
ten volle bekragtigd. Wy hebben gezien, dat de ongeregeldheden, die de Driften
der Menschen in de wereld veroorzaaken, schoon ze voortkoomen uit het bederf
der Menschelyke natuur in den gevallen staat, nogthans, door de Voorzienigheid,
zo geregeld worden, dat ze tot eere en heerlykheid strekken van Hem die 't al regeert.
Zy vertoonen aan de Wereld de Godlyke Volmaaktheden in de bestuuring des
Heelals. Zy dienen hier tot de zedelyke en Godsdien-
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stige bevordering der Menschen. Door eene heimlyke strekking bevorderen zy het
welweezen der geenen, op wiens verderf zy het gemunt hadden. Zekerlyk, Ô GOD,
zal de Grimmigheid des Menschen u loflyk maaken; het overblyfzel der Grimmigheid
zult gy opbinden. Zy is in uwe hand: en gy laat ze noit zonder gewigte of maate. Zy
is wild en ontembaar van natuure; doch gy temt ze. Zy is blind en stout in 't
voortvaaren; doch gy bestuurt ze. - Zy zoekt steeds de banden te verbreeken; maar
gy bedwingt ze, en doet alle overmaat van woede wyken. - Laat ons, eindelyk, zien
wat wy uit de overweeging van deeze handelwyze der Voorzienigheid te leeren
hebben,
In de eerste plaatze leidt dit ons op tot eene Godsdienstige erkentenisse van
GODS hand in alle de lotgevallen der wereld. In den gewoonen loop der menschlyke
zaaken, zien wy een vermengd en woelig tooneel; de Driften der Menschen
verscheidenlyk gedreeven; nieuwe verwisselingen doen zich dagelyks op. Vrede
en oorlog wisselen elkander af; de staat van byzondere persoonen ryst en daalt,
Koningryken en Volken deelen in dien zelfden ommekeer. Indien wy, in dit alles,
alleen letten op de werking der uitwendige oorzaaken, en de enkele omwenteling
der gebeurtenissen, zien wy niets meer dan het onbezielde gedeelte der natuure:
wy blyven staan by 't oppervlak der dingen: wy beschouwen het groot tooneel, voor
ons opgeschooven, niet met de oogen van verstandige en redelyke weezens. Het
leeven en de schoonheid des Heelals ontstaat uit de beschouwing van die Wysheid
en Goedheid welke alles bezielt en bestuurt, en alle de deelen tot één groot oogmerk
doet zamenwerken. 'Er bestaat een eeuwige Geest, die alle deeze raderen in
beweeging helpt, terwyl hy zelve altoos in rust blyft. Niets is ledig van GOD. Zelfs in
de Driften der Menschen is hy te vinden, en daar zy meenen zich zelven te bestuuren,
worden zy geleid en bedwongen door zyn hand. Welke staatlyke gedagten en
Godvrugtige bedenkingen moet dit inboezemen, wanneer wy, den loop der aardsche
dingen nagaande, niet alleen letten op de daaden der menschen, maar op de wegen
van GOD en ons zelven, en alle onze belangen aanmerken als in zyn Opperbestuur
beslooten!
In de tweedeplaatze, moet de Leer, thans overwoo-
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gen, ons te rugge houden van het bedillen der Voorzienigheid, ter oorzaake van
eenige schynbaare onregeldheden en rampspoeden, die in de wereld stand grypen.
De verscheide voorbeelden door ons bygebragt, waar in menschlyke Drift en
Boosheid dienstbaar gemaakt worden om wyze en nutte einden te bereiken, geeven
ons alle reden om te besluiten, dat, in alle gevallen van schynbaar kwaad, dergelyke
einden bedoeld worden. Dit moest ons te vrede stellen, zelfs wanneer de uitzigten
allerduisterst en moedbeneemendst zyn. De ontwerpen der Godlyke Wysheid zyn
te uitgestrekt, om door ons ten vollen uitgeoogd te worden, wy zien alleen een
gedeelte, en vinden ons dikmaal buiten staat om het geheel te beoordeelen. De
weg van GOD is in de zee, zyn pad in de groote wateren, zyne voetstappen zyn niet
(*)
bekend . Maar, schoon gy hem niet zult aanschouwen; daar is nogthans gerigte
(†)
voor zyn aangezigte, wagt gy dan op hem . Gelyk in de natuurlyke wereld geene
weezenlyke wanschapenheid gevonden wordt, en niets of het dient tot cieraad of
nut, zo strekken, in de zedelyke wereld, de ongeregeldste en vreemdste
verschynzels, langs den eenen of anderen weg, tot orde van 't geheel. Het
Opperweezen weet, uit de tegenovergesteldste en strydigste beginzelen, algemeene
zamenstemming te doen gebooren worden: en doet de hardste en kwaalykst
zamenstemmende toonen tot zynen lof klinken. Gelyk hy het schoone wereldstelzel
uit verscheide en strydige hoofdstoffen gevormd heeft, zo heeft hy, door zyne
Voorzienigheid, zulk eene eenheid van de verscheide belangen, en nog tegen
elkander strydige Driften der Menschen, verwekt, dat zy alle zamenwerken tot zyne
eere, en medewerken tot het algemeen welweezen. - Hoe oneindig is die Wysheid
welke zulke oneindige verscheidenheden en tegenstrydigheden in haar plan
zamenvoegt! Hoe magtig is die hand, die de goeden en de kwaaden, de werkzaamen
en de ledigen, de vrienden en vyanden der waarheid, naar zyn wil buigt: alles verpligt
tot zyne eer te werken, schoon van elkander verdeeld door veelvuldigheid van
bedoelingen; en dikwyls van zich zelven verschillende; en terwyl zy allen vry werken,
nogthans,

(*)
(†)

PSALM LXXVII. 19.
Jon XXXV. 14.
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door een heimlyken invloed, hun op zyn wenk draagt. ô Diepte des rykdoms beide
der wysheid en der kennisse van GOD! Hoe ondoorzoeklyk zyn zyne oordeelen! hoe
(*)
onnaspeurlyk zyne wegen !
In de derde plaats, zien wy, uit het gezegde, hoe veel reden wy hebben tot
onderwerping aan de besluiten des Hemels. Welk onheil ons bejegene door de
Grimmigheid des Menschen, wy hebben rede om te gelooven, dat het ons niet te
vergeefs overkomt. Te midden van menschlyk geweld en verdrukking, zyn wy niet
aan de nukken van het blind geval overgelaaten. Hooger uitzigten worden 'er mede
bedoeld. Wyze en goede oogmerken zullen bereikt worden. GOD zet altoos zyne
bedoelingen voort, en indien deeze op zyne Eere uitloopen, die altoos het zelfde is
met het geluk der Regtvaardigen, hebben wy dan geene genoegzaame reden, tot
een bedaard en vreedzaam berusten.
Hier uit ontstaat ook, om te besluiten, eene allerkragtigste drangreden, om, met
onbezweeken yver, de gunst en bescherming des Almagtigen te zoeken. Indien
zyne ongunst ons over 't hoofd hangt, zyn, met reden, alle dingen rondsom ons,
een schrik. Want tegen hem kunnen wy niets doen. Alles in de natuur staat hem
ten dienste. Schriklyk kan de Grimmigheid des Menschen weezen, als hy dezelve
tegen ons loslaat. Aan Hem, niet aan ons, staat het die te bedwingen. Maar leeven
wy onder zyne minzaame bescherming, dan is alle Grimmigheid des Menschen
ontwapend. Indien hy voor ons is, wie kan dan tegen ons weezen? Dat wy de
maatregelen volgen, welke hy ons heeft voorgeschreeven, om zyne genade door
Geloof, Bekeering, en een heilig Leeven te verkrygen, en wy zullen geene rede
hebben om te schrikken voor kwaade tydingen; ons hart zal wel gevestigd zyn in
den Heere uwen GOD. Wanneer de Godsdienstige vrees voor GOD onze harten heeft
ingenomen, dryft dezelve alle laage Menschenvrees buiten, en deeze word het
beginzel van sterkte en grootmoedigheid De HEER is een schild en rondasse, voor
die hem dienen. Wanneer hy opstaat, zullen zyne vyandan als kaf voor den wind
verdwynen. Hy geeft sterkte en overwinning zynen Volke en bekleedt hun met heil.
De Grimmigheid des Menschen zal hem loflyk maaken, en het overblyfzel der
Grimmigheid zal hy opbinden.

(*)

ROM. XI. 33.
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Berigt van de wyze, op welke de Russen de persoonen behandelen,
die buiten zich zelven geraakt zyn, door den damp van koolen, en
andere uitvloeizelen van den zelfden aart. In eenen Brieve van
Matthew Guthrie, M.D. aan Joseph Priestley, L.L.D.F.R.S.
(Uit de Philosophical Transactions of the Roijal Society. Part II. 1779.)
St. Petersburg, 12. Oct. 1778.

Myn Heer!
Ik zal, volgens uwe begeerte, u een verslag doen wegens de byzonderheden in
myn voorgaanden Brieve gemeld, betrekkelyk tot de wyze, waar op men in Rusland
te werk gaat, om Menschen, oogschynlyk van 't leeven beroofd, door den damp van
Koolen, of het ontbinden van het ys, aan de wanden der Huizen, wanneer het dooyt.
Lieden van vermogen, hier te lande, hebben 's winters dubbele vensterraamen;
doch de gemeener soort niet dan enkele: 't welk de rede is, dat, geduurende een
strenge Vorst, de binnenkanten der glaazen dik met ys bekorst worden. Deeze korst
schynt zamengesteld uit bevrooze uitwaassemingen: dewyl veele persoonen in een
zelfde klein vertrek woonen en slaapen, boven al in de groote Steden. Deeze korst
van uitwaassemingen wordt verder opgevuld met het Phlogiston der Kaarssen, en
van den Kachel, gestookt om het vertrek te verwarmen.
Wanneer de Dooy volgt op een harde en langaanhoudende Vorst, smelt deeze
ys-korst, en 'er geraakt een beginzel los, 't welk op 't menschlyk lichaam alle de
verschriklyke uitwerkzelen heeft, die de damp van koolen veroorzaakt, en zo bekend
zyn in dit land, waar de Menschen dagelyks daar mede geplaagd worden. Schoon
de Russen altoos de schuld aan den Kachel geeven, wanneer zy door dit ontbindzel
lyden, dewyl de uitwerkzels dezelfde zyn, en zy zich niet kunnen diets maaken, dat
de ontbinding van zo weinig ys eenige slegte gevolgen kan hebben; dewyl zy
dagelyks veel grooter ys-
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klompen smelten, zonder iets kwaads te verneemen: doch de kachel kan als dan
de oorzaak van dit ongemak niet weezen: want, by nader onderzoek, bevinden zy
alles wat daar toe behoort, juist zo als het moet zyn, en nogthans blyft de
besmettende damp in het vertrek.
Naardemaal de uitwerkzels, in beide de gevallen, zo als ik reeds opmerkte, gelyk
zyn, en de wyze van herstelling ook dezelfde is, zal ik u alleen berigt geeven van
de behandeling, om, wanneer de Damp van Koolen de Lieden verstikt heeft, (zo als
men 't, schoon myns bedunkens verkeerd, noemt,) te herstellen: dit zal my ontslaan
van de moeite om een verhaal van beide op te stellen, of liever ik zal het van beide
teffens mededeelen.
De Russen verwarmen hunne huizen met ovens of kachels, en stooken ze op de
volgende wyze; eenige houten worden in den kachel gedaan, en men laat ze branden
tot dat ze in gloeiende koolen nedervallen: dan sluit men de pyp van boven digt, als
mede de deur van den kachel, die in het vertrek komt om dus de hette te bewaaren:
dit maakt den kachel zo heet als men begeert, en verwarmt het vertrek tot eene
genoegzaame maate: doch zomtyds is de kachelftooker agtloos genoeg om den
kachel te sluiten, eer het hout genoegzaam verbrand is, want het moet van tyd tot
tyd omgekeerd worden, om te zien dat 'er geen zwart aan overblyve, maar alles
doorbrand en gloeiend is, eer men de openingen sluit; dewyl anders de volgende
deerlyke uitwerkzels zich vertoonen.
Indien iemand in zulk een verkeerd gestookte kachelkamer gaat slaapen, bloot
gesteld aan deezen Damp, valt hy in zo diep een slaap dat het zeer bezwaarlyk is
hem wakker te maaken; doch hy voelt niets. In de trochea arteria of de longen, wordt
geen prikkeling vernomen die hem opwekt, en de ademhaaling schynt niet byzonder
aangedaan te worden: met één woord, geen teken van verstikking vertoont zich,
dan wanneer het meest gedaan is; de menschen in een naastbygelegen vertrek
hooren een gesteen, 't welk hun zomtyds opwekt om den Lyder te hulp te komen.
Indien iemand enkel in het vertrek zit, zonder oogmerk om te slaapen, wordt hy,
naa eenig tydsverloop, met slaaperigheid bevangen, en door eene neiging om te
braaken overvallen. Dit laat-
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ste heeft, nogthans, zelden plaats by de Russen, 't zyn voornaamlyk Vreemdelingen,
die door deeze walging van hun gevaar onderrigt worden: doch de Landzaaten zo
wel als de Vreemdelingen, krygen zwaare hoofdpyn, en wanneer zy niet terstond
heen gaan, waar toe zy dikwyls te slaaperig zyn, verliezen zy welhaast allen bezef
en het vermogen van beweeging, zo geheel en al, dat zy, als iemand, binnen één
uur tyds dat dit begon, hun niet gelukkig ontdekke, onherstelbaar verlooren zyn:
want de Russen zeggen, dat het hun niet gelukke om de zodanigen, die langer dan
een uur in een gevoelloozen staat geweest zyn, weder te doen bekomen.
Dit herstellen onderneemen zy altoos, en brengen het dikwyls te wege, op de
volgende wyze. De Lyder wordt terstond buiten gebragt, op de sneeuw nedergelegd,
zonder iets aan 't lyf dan een hemd, en linnen onderbroek. De slaapen zyns hoofds
en 't lyf worden dan sterk met sneeuw gewreeven, en koud water of melk hem in
de keel gegooten. Dit wryven met sneeuw zetten zy voort, tot dat de pimpelpaarsche
kleur, die het lichaam by het uitdraagen hadt, in de natuurlyke kleur verandert, en
het leeven wederkeert; als dan geneezen zy den geweldigen hoofdpyn, door een
doek met roggebrood en azyn om het voorhoofd te binden.
Op deeze wyze wordt de ongelukkige Man volkomen hersteld, zonder de Longen
op te blaazen, 't welk noodig is in 't geval van Drenkelingen: deeze beginnen van
zelve te beweegen, zo ras de overmaat van Phlogiston uit het lichaam gedreeven
is. 't Is opmerkenswaardig dat de wyze van herstellen der Drenkelingen, en der
Verstikten door Damp, zo rechtdraads tegen elkander overstaat: by deezen gebruikt
men in- en uitwendig verwarmende, by geenen koude, dingen. - Men moge
bybrengen dat de prikkeling der Koude hette verwekt, en dit schynt bekragtigd te
worden door de handelwyze der Russen, om den omloop der vogten in een
bevroozen lid te herstellen, door het met sneeuw te wryven. Doch het zonderlingste
in 't geval der Persoonen indeezervoege van schynbaar dood weder leevend
geworden, bestaat hier in, dat het lichaam, wanneer het buiten het vertrek gebragt
wordt, veel warmer is, dan op 't oogenblik dat het leeven als wederkomt, en dat zy
huiverig en koud ontwaaken. De kleur van het lichaam veran-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

509
dert ook van pimpelpaarsch tot de gewoone kleur, dit, gevoegd by eenige andere
omstandigheden, brengt my bykans tot de gedagten, dat zy bekomen door de
sneeuw en het koude water, 't welk hun, op de eene of de andere wyze, verlost van
het overtollige Phlogiston, waar mede zy vervuld schynen: want, schoon koud water
in 't eerst, op 't menschlyk lichaam gebruikt, hette voortbrengt, zal het, nogthans,
onder eene koude lugtgesteltenis, dikwyls herhaald, verkoelen, in stede van meer
verhitten, even gelyk een koud bad doet, wanneer iemand 'er te lang in blyft.
Met één woord, ik oordeel het een overdenkenswaardig stuk, 't zy men lette op
de werking der beginzels uit de rookende Kool, en de met Phlogiston opgevulde
ys-korst voortkomende, of op de kragt van Sneeuw en koud Water in dit geval. - Ik
zal het my nogthans niet onderwinden te bepaalen, of de gevaarlyke verschynzels,
boven vermeld, daar uit ontstaan, dat de lugt in het vertrek dermaate opgevuld is
met Phlogiston, dat dezelve niet meer uit de longen kan aanneemen, 't welk eene
overlaading veroorzaakt, volgens uw bespiegelend stelzel; dan of zo fyn eene
vloeistoffe langs den eenen of anderen weg, in den omloop des bloeds indringt, en
de leevensvermogens als vasthoudt. - Even min zal ik bepaalen of de pimpelpaarsche
kleur des lichaams, wanneer het buiten gebragt wordt, een bleeker kleur aanneemt,
door dien de dampkring, op de eene of andere wyze, het bloed ontheft van dit
kleurigmaakend beginzel: gelyk gy getoond hebt dat het geval is met bloed buiten
het lichaam. Dit zyn naspeuringen, welke ik aan uwe onderzoeklust overlaat. Ik heb
my alleen bevlytigd om een berigt te geeven van gevallen uit den mond van veele
Inboorelingen, die zelve in die omstandigheden zich bevonden, of anderen bystand
in dien nood gebooden hebben. Dusdanige verstikkingen vallen hier zo veelvuldig
voor, dat men 'er gemeenzaam mede geworden is, en nooit den Arts te hulpe roept.
Ik ben, enz.
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De waardigheid en pligt vooral van een Christelyken geneesheer.
MYNE HEEREN!

‘Ik neem de vryheid, uw Ed. het volgende toe te zenden, of het ook mogt geschikt
wezen, om eene plaats in uw Mengelwerk te beslaan; anders zal alleen de moeite,
van het op 't papier te brengen, verloren zyn.’
Niet lang geleeden, na eenigen tyd uit de stad geweest te zyn, werd my, te huis
gekomen zynde, gezegd, dat de vrouw van zekeren Timmermans-knegt uit de buurt,
twee of drie dagen agter elkander, aan myn huis was geweest, om een flesch wyns
te verzoeken, dewyl haar Man zeer gevaarlyk ziek lag. Dit berigt smertte my zeer.
Ik kende dien man, federt eenige jaaren, voor een allerbraafst' en yverig' Man, die,
behalven dat hy den geheelen dag, op het vlytigste, aan zyn werk was, de
schofttyden, en een gedeelte van den nagt, besteedde, om in zyn huis nog daarby
wat te verdienen; zo dat hy, zyne Vrouw en agt Kinderen, waar van het oudste niet
boven de elf, en het jongste nog geen jaar, taamlyk wel, naar zynen staat, wist te
onderhouden. De Vrouw was van haaren kant niet minder yverig, doch kon, den
geheelen tyd byna met haare Kinderen, die zy zeer net en ordentlyk hield, bezig,
niet veel doen om ook iets te winnen. Ik besefte ten eersten, dat de dood van dien
Man zyn rampzalig Huisgezin in de uiterste elende storten zonde; en, begeerende
te weeten, hoe het nu met hem was, zond ik om de Vrouw. Zy kwam, en vernieuwde
haar verzoek om een weinig wyns, my doende begrypen, dat haar Man een' heete
yle koorts had. Ik deed haar daar op een flesch met limonade gereed maaken, haar
zeggende, dat wyn, in den toestand, waar in haar Man zig bevond, een soort van
vergift was; en vroeg daar op, of zy geen' Dector by haar Man had. Zy antwoordde,
dat haar Man, toen agt dagen geleden,
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van zyn werk t'huiskomende, over eene geweldige hoofdpyn geklaagd had, zo dat
hy het niet konde ophouden. Den nagt daar op had hy eene geweldige heete koorts,
en tevens eene schriklyke pyn in de zyde, gehad, en noch de koorts, noch de pyn,
was sedert verminderd. Reeds den eersten dag der ziekte was zy naar zekeren
Doctor gegaan, hem verzoekende, by haar' Man te komen, het welk hy beloofd,
maar niet gedaan had. Den volgenden morgen, haar Man gantsch niet beter zynde,
was zy weder by den Doctor geweest, haar verzoek herhaalende; en, de Doctor
toen niet te huis zynde, ging zy des middags nog eens naar hem toe, en kreeg ten
antwoord, dat hy niet komen konde. Zy ging daarop ten eersten naar een anderen,
welke insgelyks liet zeggen, dat hy te bezet was; het welk haar voort by een' derden
deed gaan, die beloofde den volgenden dag te zullen komen, maar ook niet
verscheen. Ondertusschen lag de Man te ylen, en de Vrouw gaf hem, op raad
eeniger buuren, verscheidene verhittende middelen, die ongetwyffeld zyne ziekte
verergerden; terwyl zy hem, door hem zo sterk te dekken, als zy konde, door zweeten
tragtte te geneezen. Het was toen de agtste dag der ziekte, en, volgens het zeggen
der Vrouw, moest de Man in doods gevaar liggen. Ik ging naar een' Doctor van
myne kennis; een' man van geleerdheid en ervarenheid; droeg hem het geval voor,
en vertoonde hem, hoe het eene gewetenszaak was, zulk een' braaf man, zonder
hulp, te laaten omkomen. Myn vriend liet zig door my beweegen om den lyder te
gaan zien; en, naauwkeurig naar den staat der ziekte onderzogt hebbende,
verklaarde hy het geval wanhoopig; verzekerende dat de Man verzuimd en het nu
te laat was; doch dat de Man, indien men 'er by tyds by geweest ware, en geene
verkeerde middelen aangewend hadde, misschien wel te redden geweest zou zyn.
Dien zelfden nagt stierf de Man ook, laatende zyne braave Vrouw en onnozele
Kinderen in de uiterste elende en armoede.
Dit geval bragt my tot nadenken, hoe dikwyls wy verzuimen iets te doen, dat wy
zeer ligt zouden kunnen doen, alleen maar om dat het ons niet lust; waar door
anders veel goeds te weeg gebragt, of ten minsten veel kwaads voorgekomen zou
kunnen worden. Had eene van de drie Doctoren verzogt, om dezen ongelukkigen
by te
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staan, zig maar de moeite willen geeven, van hem een' reis of twee te bezoeken,
zo had misschien het leeven van deze braave Man gered, en zyn Huisgezin voor
de uiterste elende behoed kunnen worden. Doch geen dier drie Heeren verwaardigde
zig daar toe; en het is niet waarschynlyk, dat zy alle drie op dien tyd zo met
bezigheden bezet waren, dat zy den tyd niet zouden gehad hebben van te komen;
en ik twyffel geenzins, of alle drie zouden, hadden zy een gulden of een' daalder
met hunne visite gedagt te verdienen, op het eerste verzoek gekomen zyn. Maar
na was het slegts een gemeen man, by wien weinig geld of eer te winnen was, en
daar om moest hy zonder bystand sterven. Ik kon niet begrypen, hoe deze drie
Heeren, die voor mannen van gewisse en deugd te boek staan, zo onmedogend
konden wezen, van ten minsten niet eens naar dien man te gaan zien. Wy doen zo
veel, daar wy niets mede verdienen, en wy zyn tot nog veel meer verpligt, dan
bovenal is een' Doctor, zo my dunkt, in gemoede verbonden, zelfs al heeft hy geene
belooning te hoopen, een' zieken te bezoeken, en te tragten, iets tot zyne redding
toe te brengen. Wat kost dit anders, dan een eind wegs te gaan of te ryden, en
eenige minuuten by den lyder te vertoeven; eenen tyd, dien men honderd maalen
op de nutloosste wyze zonder iets te doen verspilt? Zyn wy verpligt, een gedeelte
onzer goederen te geeven om de armen by te staan; wy zyn het, dunkt my, des te
meerder tot den gemaklyken dienst van eenen zieken te bezoeken en hem eenigen
raad te geeven, eenen dienst, die, buiten eene zeer geringe moeite, niets kost. Of
zou een Geneesheer alleen in de wereld zyn om ryken en aanzienlyken, die hem
ryklyk betaalen kunnen, te helpen? Indien de grond van onze verpligting om wel te
doen alleen in ons eigenbelang gelegen is; indien de eeuwige wet van zeedlykheid,
welke alle menschen verbindt, alleen zegt, doe uwen naasten wel, als hy u uwe
diensten beloonen kan; indien 'er geene andere belooning is, dan die in geld en eer
bestaat, dan kan ik begrypen, dan kan ik het ook vergeeven, dat men alleen ten
dienste der zulken is, die ons onze diensten vergelden kunnen. Maar indien 'er in
ons hart een beginsel is, dat ons het lyden en het vermaak van anderen doet
gevoelen, dat ons doet schreijen met de treurigen en juichen met de blyden; indien
de gedagte, van eenen geluk-
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kigen te hebben gemaakt, bekwaam is, om het hart met het zuiverste genoegen te
vullen, een genoegen, dat de zoetste belooning uitmaakt; indien men het als eenen
pligt beschouwt wel te doen, kan ik niet begrypen, hoe een man, bekwaam om iets
tot verligting van een lydenden toe te brengen, misschien om hem te redden, zig
kan laaten zeggen, dat 'er zulk een elendige is, zig kan laaten bidden, zulk' eenen
elendigen te komen bezoeken, zonder, zodra hy maar eenigzins kan, te vliegen tot
hulp van dien elendigen. En hoe kan men dit begrypen van menschen, die zig
leerlingen en navolgers belyden te zyn van hem, die in de wereld gekomen was om
(*)
zyn leeven te geeven tot een losgeld van veelen; die het land rond ging weldoende;
die de kranken, welken tot hem gebragt wierden, voor niet genas; die, zodra hem
gezegd werd, myn dogterke is in haar uiterste, ik hidde u, dat gy komt en de handen
(†)
op haar legt, opdat zy behouden worde, en zy zal leeven, zig zonder verzuim
derwaards spoedt? Uw Meester zal dat doen, en gy zult het weigeren! Uw Meester
zal alleen uit menschlievendheid geneezen, en gy alleen uit gierigheid! En uw
Meester zal u beveelen even zo te doen; uw Meester, uw Meester en te gelyk uw
God, zal u voor elken dienst om zynen wil gedaan eene belooning belooven, die
alle de schatten der aarde te boven gaat; hy zal u zeggen: My hebt gy niet altyd by
u, maar de armen hebt gy altyd; doe die wel om mynen wil, en wat gy den kleinsten
van hun om mynen wil zult gedaan hebben, dat zult gy my gedaan hebben; en gy,
gy zult weigeren, den dienst van een bezoek, den dienst van eene raadgeeving,
aan eenen armen te bewyzen.
Wy hebben, zelfs de besten uit ons, te bekrompene denkbeelden van onze pligten,
van de deugd. De Leeraars des natuurlyken regts verdeelen onze pligten in
volmaakten en onvolmaakten. Volmaakte pligten noemen zy de zulken, welken men
regt heeft van ons te eisschen, gelyk als het houden onzer belofte, het betaalen
onzer schulden. Onvolmaakte pligten zyn de zulken, die men niet van ons eisschen
kan, als het geeven van een aalmoes, het bystaan met goeden raad, en diergely-

(*)
(†)

Matth. XXI. 28.
Marc. V. 23.
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ken. Nu denken veele menschen dat zy voldoen, dat zy zelfs voor zeer deugdzaame
menschen verdienen gehouden te worden, wanneer zy hunne volmaakte pligten
volbrengen; zig van de onvolmaakten te kwyten, is iets dat wel goed, maar niet
noodzaaklyk is. Zulkemenschen mag men eerlyke, regtvaardige menschen noemen;
zy zyn den naam van deugdzaame en menschenlievende lieden niet waardig; en
op hun past in zyne volle uitgestrektheid dit zeggen der Heilige Schrift, dat zy onnutte
dienstknegten zyn, die niet meer doen, dan zy verpligt zyn te doen.
Wat is het algemeene beginsel der natuurwet? Volmaak uwen staat en dien van
anderen. Maar is dat alleen te zeggen: beleedig niemant, ontvreemd niemant het
zyne, geef een' iegelyk wat hy regt heeft van u te eisschen, en waar toe hy u anders
door denregter zou kunnen doen dwingen? Of wil het zeggen: doe alles wat gy kunt
om den staat van anderen te volmaaken: doe alles, wat in uw vermogen is, om hem
gelukkiger te maaken? - En wat zegt ons de Christlyke godsdienst? Vergenoegt hy
zig met ons te zeggen, doe niemant kwaad, geef ieder het zyne? Neen, hy zegt, al
wat gy wilt, dat u de menschen doen, doe hun alzo. En wilt gy, dat men u geene
andere diensten bewyze, dan waar toe men zig vrywillig, door de hoop van eenig
voordeel, verbonden heeft? Of wilt gy, dat men u, zelfs onverzogt, zelfs buiten uw
weeten, dienst bewyze; dat men uwe schade in uw afwezen voorkome, dat men uw
voordeel bevordere? O! van alle de spreuken der wyzen is 'er geene, die zo volledig
in één woord alle onze pligten bevat, als deze spreuk des Zaligmaakers. Al wat gy
wilt, dat u de menschen doen, doe hun alzo.
De hoofddeugd des Christens is, de Liefde. Maar is het iemant lief hebben,
wenneer men zig vergenoegt, hem geen kwaad te doen? Neen, om hem geen
kwaad te doen, is het genoeg dat men hem niet haate: hem noch goed, noch kwaad
te doen, is hem met onverschilligheid behandelen; maar als men hem bemint, zal
men hem goed doen of willen goed doen; en daar toe alleen maar de gelegenheid
afwagten, ja, wat meer is, die vuuriglyk zoeken.
Een regt deugdzaam man, die niet te vrede is, slegts regtvaardig te wezen, zal,
na het vervullen zyner vol-
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maakte pligten, ook zyn werk van zyne onvolmaakte pligten maaken. By het slot
van den dag overdenkende, hoe hy den dag befteed heeft, zal hy zig niet alleen
afvraagen, heb ik ook iemant beleedigd? maar hy zal ook zeggen, wien heb ik dienst
gedaan? Had ik niet iets tot het geluk van dezen of geenen kunnen toebrengen?
O! met hoe veel regts wordt een TITUS, dat pronkstuk der Vorsten, de wellust des
menschdoms genoemd; daar hy, by het slot van eenen dag zig niet herinnerende,
iemant eene weldaad bewezen te hebben, uitriep, helaas, ik heb eenen dag verloren!
Zalig zyn de dooden, die in den Heer sterven van nu aan: ja, zegt de Geest, op
(*)
dat zy rusten mogen van hunnen arbeid, en hunne werken volgen met hun. Zalig
zyn de dooden, die in den Heer sterven, en hunne werken volgen met hun. Het is
slegts eene gissing, maar eene gissing die in 't geheel niet ongegrond is, dat het
geluk der volzaligen en het ongeluk der verdoemden, ten minsten voor een groot
gedeelte, bestaan zal, in het duidlyke gezigt van al het goed of het kwaad, dat door
hun zal veroorzaakt zyn. Hoe grooter goed of hoe grooter kwaad de mensch gedaan
zal hebben, des te grooter zal dan zyn geluk of zyne rampzaligheid zyn. Dwinglanden
der wereld, gedrogten der natuur, door God den volken tot koningen gegeeven om
hen te kastyden, wat zal dan uw lyden zyn, wanneer gy in uwe zielen zult gevoelen,
wat die duizenden gevoeld hebben, die, door uwe wreedheden, uwe
onregtvaardigheden, uwe grilligheden, uwe heerschzugt, uwe begeerte naar roem,
rampzalig zyn geworden? Verwinnaars der volken, afgoden eener slaafsche vleijery!
uwe heiren, die uwe heerlykheid maakten, op uw bevel op de slagtbank gebragt,
en geheele vyandlyke heiren u ten gevalle opgeofferd, koningryken door u in bloed
gedompeld, te vuur en te zwaard verwoest, duizenden van weduwen en weezen;
die allen zullen voor uwe oogen verschynen, en uwe zielen verscheuren. - Maar ô!
gy, die in den Heer zyt gestorven, wat zal uwe zaligheid groot zyn, wanneer uwe
zielen zullen gestreeld worden door de dankbetuigingen en het gejuich der geenen,
wier geluk gy hebt gemaakt! Hoe zult gy dan gevoelen al het goede, dat gy anderen

(*)

Openb. XIV. 13.
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hebt doen gevoelen! Men verschoone deze uitweiding: het denkbeeld trof my te
levendig, om 'er geen gebruik van te maaken!
Maar laat ons wederkeeren tot den pligt eens menschlievenden, eens Christlyken,
Geneesheers. Ik heb sedert lang gedagt, dat 'er naauwlyks een beroep voor
menschen van eenen middelmaatigen staat in de wereld was, meer geschikt, om
hen, door veel nuts in de wereld te doen, gelukkig te maaken, dan dat van een
Geneesheer en Wondheeler. Ja het smert my eenigzins, dat het niet in myne magt
zy, met de kundigheden en de beginselen, die ik nu heb, te rug te gaan tot myn
vyftiende of zestiende jaar; om, by het op nieuws beginnen van mynen loop, my der
Genees- of Heelkonste te wyen; en dus het menschdom nuttig te kunnen zyn, door
het bewyzen der grootste diensten, welken men aan hetzelve betoonen kan. Wat
heeft de mensch kostbaarder dan zyne Gezondheid? Wat grooter dienst kan hem
bewezen worden, dan die, dat men hem bevryde van de ziekten en ongemakken,
waar aan zyn broos lichaam onderhevig is? En wat mensch moet gelukkiger geagt
worden, dan een bekwaame en menschlievende Arts, die de hoop en de toevlugt
is der kranken; wiens stem den lyder is als de stém eens engels; uit wiens mond
hy de hoop zyner herstelling hoort, wiens deur omringd is van elendigen, die de
verligting in hun lyden van zyne edelmoedige menschlievendheid komen verzoeken;
die niet van hem heenen gaan, zonder, in verrukking hunner zielen, zynen naam te
zegenen: terwyl hy dikwils het hemelsche genoegen heeft, van hun, op eene zo
gemaklyke en onkostbaare wyze, verligting, ja, in eenen zekeren zin, het leeven
zelfs, weder te kunnen schenken!
Onze godlyke Zaligmaaker, gekomen om het menschdom tot het hoogst mogelyke
geluk te brengen, begon met het van zynekrankheden te verlossen. Dit soort van
wonderwerken koos hy boven alle de anderen. Eens mogt hy de verbolgene baaren
eener onstuimige zee doen bedaaren, eens mogt hy water in wyn veranderen,
tweemaal mogt hy eenige duizenden met weinige brooden spyzen, hy oeffende het
meest zyne Godlyke wonderdoende kragt in het geneezen van kranken. Zeker is
het, dat hy niet die wonderwerken ook bedoelde, zyne
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Godlyke zending te bewyzen; maar hy koos hier toe zulke wonderwerken, waar
door hy te gelyk het heil der menschen bevorderde. Met een enkeld woord, eenen
krankzinnigen tot zyn verstand, eenen blinden tot zyn gezigt, eenen lammen tot het
gebruik zyner leden, eenen dooden tot het leven weder te brengen; zie daar de
werken, waar door hy liever verkiest zyne zending te bewyzen, dan door wonderen,
die, zonder zo voordeelig voor 't menschdom te zyn, deszelfs oogen nogthans sterker
zouden getroffen hebben. Hy verzet de bergen niet in 't midden der zee, hy verkeert
den stroom der vloeden niet, hy doet het vuur niet van den hemel nederdaalen, hy
doet de zon en de maan niet op zyn bevel hy verandert het water niet in bloed en
het stof der aarde in luizen, hy wandelt niet omstuwd van blixemstraalen, noch doet
de zeeën op zyn bevel verdroogen. Neen, hy doorwandelt het land, weldoende, en
wyst op zyne liefdaadige wonderwerken, wanneer hem wordt gevraagd, of hy het
was die komen zoude, dan of zy nog een' ander moesten verwagten. Gaat henen,
zegt hy, en boodschapt aan Joannes weder het geen gy ziet en hoort. De blinden
worden ziende, en de kreupelen wandelen, de melaatschen worden gereinigd, en
de dooven hooren, de dooden worden opgewekt, en den armen wordt het
Euangelium verkondigd.
Op dezelfde wyze beveelt hy ook zynen leerlingen, hunne zending te bewyzen.
Geneest de kranken, reinigt de melaatschen, werpt de duivelen uit. Gy hebt het om
(*)
niet ontvangen, geeft het om niet .
Zo groot, zo roemrugtig is het beroep van Geneesheer, dat de grootste aller
menschen zelf het geoeffend heeft. Maar dat ook onze Geneesheeren het oeffenen
gelyk als hy, uit menschlievendheid. Niet, dat het hun niet geoorloofd zoude zyn,
een eerlyk loon voor hunne diensten van de zulken te ontvangen, die in staat zyn
het te geeven; niets is billyker, een arbeider is zyn loon waardig, en zy hebben het
niet, gelyk de Apostelen, om niet ontvangen, dat zy het om niet geeven zouden.
Maar, hoe kan een geneesheer, die een gevoelig hart heeft, die een mensch, ik laat
staan, die een Christen is, eenen armen zynen raad en bystand weigeren, omdat
hy hem niet of niet rykelyk genoeg betaalen kan? Die arme, die

(*)

Matth. X. 8.
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om uwen bystand smeekt, is een mensch, zo gy een mensch zyt, zult gy geen
mensch moedwillig laaten vergaan; hy is uw broeder, en zult gy uwe hulp aan uwen
broeder weigeren?
O.O.

Natuurlyke historie van de geelgorst, of geelvink.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
De Geelgorst, in 't Latyn Emberiza Flava, in 't Italiaansch Cia megliarina, in 't
Hoogduitsch Gauelammer, in 't Engelsch Yellow ham, in 't Fransch Bruyan, in 't
Zwitschersch Emmeritz, in 't Zweedsch Groening, geheeten, heeft dat Beenig
Knobbeltje binnen in de Bovenkaak, 't welk ten onwederspreekbaaren blyke strekt,
dat zy tot het geslacht der Ortolaanen behoort, en behalven 't zelve verscheide
andere trekken van overeenkomst, zo in de uitwendige gedaante van den Bek en
den Staart, als in de evenredigheid der andere Leden, en in de lekkerheid van 't
vleesch. Dit is geelagtig van kleur, en men wil, volgens SCHWENCKFELD, dat het ten
geneesmiddel tegen de Geelzugt strekke, en zelf, dat men, om van die kwaale
hersteld te worden, alleen dien Vogel hebbe aan te zien, welke door dit aankyken
de geelzugt krygt en sterft. De Heer SALERNE merkt op, dat de Geelgorst een geluid
slaat, zeer met dat van de Ortolaan overeenkomende.
Verscheide keeren broeden de Geelgorsten, en de laatste keer in September: zy
maakt haar nest op den grond, onder een opgeworpen aardhoop, onder een haag
of plant, en, in alle deeze gevallen, met weinig voorzorge; zomtyds vervaardigt zy
't zelve op de laagste takken van hakhout en kreupelbosch; doch dan gaat zy met
meer omzigtigheids te werk; stroo, mosch, en drooge bladeren, dienen tot het buiten
bekleedzel, dunne wortel-vezeltjes, fyn stroo, hair en wol, strekken tot het bekleedzel
van binnen; de Eytjes, meest vier of vyf in getal, zyn, met onderscheide bruinkleurige
stip-
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pen op een witten grond, 't veelvuldigst aan het dikke einde.
Het Wyfje broedt met zo veel bezorgdheids, dat het zich dikwyls, op den vollen
dag, met de hand laat vangen. Deeze Vogels voeden hunne Jongen met Graanen,
Insecten, en zelfs met Springhaanen, zorgdraagende om de bedekzels der vleugelen,
als te hard en te zwaar om te verteeren, weg te neemen. Zy behooren tot de
Graaneetende Vogelen; doch dit belet niet dat zy ook op Insecten aazen; Gerst en
Hennipzaad verkiezen zy boven alle andere Zaaden. Zy onthouden zich des Zomers
in het hout, by de haagen en kreupelboschjes, zomwylen in de wyngaarden, doch
bykans nimmer in het binnenste der wouden: des Winters zoekt een gedeelte eene
andere Lugtstreek op, de overblyvende verzamelen zich by een, vervoegen zich by
de Vinken, de Mosschen, enz. en vormen talryke benden, boven al by regenagtig
weer: zy naderen de koornschuuren, en komen zelfs in de Steden: langs de groote
wegen vliegende, waar zy voedzel vinden, aan de haagen en in den drek der
paarden: ten dien tyde zyn ze bykans zo gemeenzaam als de Mosschen. Zy hebben
een schielyke vlugt, en zetten zich neder, wanneer men zulks het minst verwagt,
en doorgaans in het digtst der bladeren, zelden op een enkelen tak. Hun wildzang
bestaat meestentyds uit zeven nooten, waar van de zes eerste gelyk en eentoonig
zyn, en de laatste veel scherper klinkt en langer uitgehaald is, tï, tï, tï, tï, tï, tï, tï, tï
-. Volgens eenigen hebben zy nog deezen anderen zang, vingerot, vingerot, vingerot,
titchye. OLINA zegt, dat ze voor een gedeelte den wildzang nabootzen der Vinken,
met welke zy in benden vliegen. FRITSCH beweert, dat ze iets van den zang der
Kanarievogelen aanneemen, wanneer zy dien jong hooren, en voegt 'er by, dat de
halfslachtige van een Mannetjes Geelgorst uit een Wyfjes Kanarievogel herkomstig,
beter dan den Vader zingt. De Heer GUYS verzekert, dat de Zang der Geelgorsten
met de maand Augustus aangenaam wordt, en ALDROVANDUS gewaagt ook van
derzelver fraaijen wildzang.
Door geheel Europa vindt men de Geelgorsten verspreid, van Zweeden af tot in
Italie, en gevolglyk kunnen zy zich aan zeer verschillende lugtstreeken gewennen,
't geval der meeste Vogelen, die meer of min ge-
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meenzaam met de Menschen verkeeren, en de voordeelen der zamenleeving weeten
te smaaken.
Het Mannetje trekt het oog door den glans der geele veeren, die het op den Kop
en het benedenste gedeelte des Lyfs heeft; doch op den Kop is deeze kleur met
bruin gemengeld, zuiver aan de zyden des Kops, onder de Keel, onder den Buik
en aan de dekvederen der vleugelen, over al het andere, beneden is dezelve
gemengd met helder kastanje bruin: het olyfkleurige is de heerschende kleur aan
den Hals, en de Boven-dekvederen der Vleugelen; zwart met grys en helder kastanje
bruin ziet men op de middelste en de grootste pennen, op den Rug en zelfs op de
vier eerste vleugelpennen, de overige zyn bruin en geboord, de grootste met geel,
de middelste met graauw: de Staartpennen zyn mede bruin, de twee buitenste met
wit, en de tien andere met ligt grauw geboord, de bovenste dekveeren van den
Staart zyn helder kastanje bruin met ligt graauwe puntjes. - Het Wyfje heeft minder
geel dan het Mannetje, is aan den Hals, Borst en Buik meer gevlekt. Zy zyn ruim
zes duimen lang.
Men begrypt ligtlyk, dat het geel en de andere kleuren, aan deeze soort van
Vogelen eigen, zeer verandert in onderscheide voorwerpen, zo wat de sterkte als
wat de schikking betreft, afhangende van de verschillende Lugtstreeken, den
ouderdom, en dergelyke oorzaaken, die wy zo menigmaal zagen, dat, ten deezen
opzigte, verscheidenheden te wege bragten.

Lofzang ter verheerlyking van God.
In naavolging der Oostersche Lofzangen.
(Uit het Engelsch.)
1. Hoe wonderbaar zyn de Werken van GOD! Hoe heerlyk de Werkstukken van zyne
hand!
2. Ik beschouwde de Planten, de Beesten, de Viervoetige en kruipende Dieren.
3. In allen straalde zich eene oneindige Wysheid, eene gadelooze Kunst door,
die myn verstand te boven ging.
4. Zo veel, egter, kon ik daar van begrypen, dat ze

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

521
my de Magt en de Goedheid van GOD vertoonden: als mede de geduurige
instandhouding van den grooten Schepper en Heer aller dingen.
5. Ik zag den Rups, voortkomende uit het eitje, op de eigenste Plant waar dezelve
het geschikte voedzel aantrof.
6. Want de Moeder-vlinder hadt het daar gelegd, op dat het te eeten zou hebben.
7. De Rups eet tot verzadiging: hy spint zyn Webbe, en zyn einde naderende
maakt hy voor zichzelve een' schoonen Grafkelder.
8. Hy rust van zynen arbeid, en slaapt den slaap des doods.
9. Ten bestemden tyde wordt hy weder opgewekt, en de groote Schepper aller
(*)
dingen geeft hem een nieuw leeven .
10. Hy laat zyn overschot in den Grafkelder: en vliegt, in heerlyker gedaante
hervormd, in het ruime lugtgewest.
11. Hoe schoon zyn de Vleugels! hoe teder de Leden!
12. Het Lichaam is met eene bevallige Pluimadie bekleed: duizenden van oogen
(†)
in 't hoofd zien allerwegen heen .
13. Met zyn Snuit tart hy de werking der bekwaamste Scheikundigen: en haalt uit
(§)
de Bloemen de lieflykste sappen .

(*)
(†)

(§)

Schoon SWAMMERDAM beweezen hebbe, dat de Rups in het Popje niet geheel verlooren gae,
mag het dichterlyk zeer wel gezegd worden, dat dezelve een nieuw leeven krygt.
De ontdekkingen met het Microscoop leeren ons dat de Oogen der Vlinders ieder een
verbaazende menigte kleine halve bolletjes of uitpuilingen bevatten, geplaatst in een halfrond,
die ieder een onderscheide gezigt hebben: hier door kunnen zy, schoon niet in staat om den
kop te draaijen of de oogen te beweegen evenwel alles rondsom ontdekken. Zulk een oog,
door een Microscoop bezien, gelykt naar een traliewerk: en is zo heerlyk van maakzel, dat
niemand, dan die het zag, 'er zich een gepast denkbeeld van kan vormen.
Alle Vliegen, gelyk ook de Byen, hebben zulk een Snuit of Zuiger, waar mede zy, hoewel
geen honing opleggende, het sap uitzuigen.
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14. Hy verlaat het blad, 't welk hem eerst voedde, juichende over de Goedheid van
den Maaker.
15. Maar op diens bevel is hy zyns Naageslachts gedagtig, en draagt zorge voor
de behoudenis en het voedzel.
16. Met zorgvuldigheid zoekt de Moeder-vlinder de Plant, door GOD geschikt tot
voedzel der toekomende Rupsen.
17. Schoon zelve 'er niet op aazende, noch groene bladeren behoevende, mist
zy niet in deeze naspeuring; zy vindt de Plant met eene onsaalbaare keuze.
18. Zy legt de Eitjes, en vervult, zonder daar op te denken, haar gezette taak.
19. De HEER, die haar het Verstand niet schonk, heeft haar de Aandrift der Natuure
tot eene zekere Leidsvrouw gegeeven.
20. Welk een geest beheerscht deeze Schepzeltjes, ô HEERE, Gy alleen weet het;
dat wy derzelver werkzaamheden beschouwen, en u nederig aanbidden!
21. De Honingby, uit het wormpje voortkomende, vormt, zonder Leermeester haar
Huisje.
22. Zy verstaat de Wiskunde; zy heeft de meest bevattende gedaante, en de
(*)
beste verdeeling der ruimte ontdekt .
23. Zonder richtsnoer of maatstok, meet zy haar werk naauwkeurig af, en draagt
zorge om het steunsel wel vast te maaken.
24. Zy vervaardigt het bovenste gedeelte; zy bouwt nederwaards, tot den grond
toe; zy voleindigt haar werk op 't keurigst, en overtrof in kunst den Mensch.
25. De Vogel, het moederlyk nest verlaatende, heeft geen onderwys noodig om
zyn taak te volbrengen.
26. Wie leerde deeze eene woonstede voor de jongen te bouwen?
27. Te bouwen met nimmer dwaalende kunst, en zodanig dat het aan zyne
byzondere soort voege.

(*)

Alle de huisjes in eene Honingraad zyn zeskantig, deeze zyn, gelyk de Wiskundigen leeren,
de eenige regelmaatige gedaanten, uitgenomen vierkanten en driehoeken, die eene ruimte
juist aanvullen, en tevens meer bevatten dan een dier laatstgemelden.
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28. Wie onderrigtte haar in 't leggen der Eitjes; en dat 'er een Nest noodig was, om
ze voor verderf te beschutten?
29. Wie gaf haar lessen ten opzigte van de uitgestrektheid, geëvenredigd aan 't
getal der Jongen?
30. Wie deedt haar den tyd afmeeten, en zorg draagen om dat werk gedaan te
hebben, eer zy zou broeden?
31. Wie raadde haar het omzwervend vliegen te staaken, en geduldig te broeden?
32. ô Dat ik verstand had, om de wegen van GOD te kennen?
33. Op dat ik mogt leeren mynen Maaker pryzen, en wyzer worden door de
Schepzelen, die my omringen.
34. Zult Gy, ô HEERE, die den Rups uit zyn grafstede opwekt, den Mensch niet uit
het stof des doods doen opstaan?
35. Zult Gy, die de Vogels des Hemels leeraart om hun werk te verrigten, de
Kinderen der Menschen, door uwen Geest niet onderwyzen om uwen wil te doen?
36. Zult Gy, die zo mildlyk uwe zegeningen uitstort over alle uwe Schepzelen, het
goede niet verleenen aan die uwen Naam vreezen?
37. Ik weet, ô HEER, dat Gy goed zyt: en daarom zegt myn hart U dank.
38. Lof zy den GOD des Hemels, wiens gunst zich over alles uitstrekt.
39. Laat alles dat adem heeft Hem pryzen; laat de Mensch, de Priester der Natuur,
een dankoffer toebrengen aan den Allerhoogsten.
40. Een dankoffer hem aangenaam, door het middelaarschap des Verlossers,
door wien wy, schoon met zwakheden omringd, den toegang hebben tot den
leevenden GOD.
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Vertoog, over de kennis des menschdoms, en het gevaar van de
menigte te volgen.
(Uit het Engelsch.)
The proper science of Mankind is Man.
POPE.

Meer dan twee duizend jaaren geleden, heeft men geleeraard, en meer dan twee
duizend maalen herhaald, dat de eerste, grootste en nutste tak der Wysheid bestaat
in ons zelven te kennen; doch de uitbreiding dier Leere, te nedergesteld in het
opschrift deezes Vertoogs, de Eigenlyke weetenschap voor den Mensch is de
Mensch zelve, welke den kring onzer kennisse, ten deezen opzigte, uitbreidt, en de
rest des Menschdoms by elk op zichzelven voegt, is niet min bevorderlyk tot ons
geluk, en het valt gemaklyker daar toe te geraaken.
De Kennis des Menschdoms, of de weetenschap die ons onderrigt van de natuur,
de hoedanigheden, en neigingen onzer Medemenschen, heeft meer invloeds op
ons welweezen, en strekt oneindig meer tot het beantwoorden aan het groote einde,
waar toe wy geschaapen zyn, dan alle andere Weetenschappen zamengenomen:
en dient het tot eene sterke aanmoediging om ons daar op ernstig toe te leggen,
dat het veel gemaklyker valle daar in vorderingen te maaken, dan in eenige andere
weetenschap.
De Mensch is alles in allen voor den Mensch; zyne diepst verhoolene oogmerken
loopen alle uit, op, en worden ontwikkeld in, zyne Medemenschen; en hy kan geen
gedeelte van zyn gelukkig of ongelukig slaagen voorzien, of begrypen, of hy moet
eerst de weezens kennen, van wier medewerking dit afhangt.
Eer een Mensch het zich onderwinde anderen te leeren kennen, is het noodig
dat hy zichzelven kent; en wanneer men deeze kunde bekomen heeft, is de eene
Mensch den ander zo gelyk, dat al het overige van zelve volgt: en de Man, die door
zelfkennisse, met zekerheid, weet te zeggen, wat hy, in zekere omstandigheden
geplaatst, zou doen, zal, genoegzaame rekening maakende op de bekende driften,
in duizend gevallen geen één reis missen, in daar uit te besluiten wat een ander, in
dezelfde gelegenheid, zal doen.
't Is op dit beginzel af, dat wy durven beweeren, dat de Kennis des Menschdoms
zo gemaklyk valt, naa dat wy ééns tot zelfkennis gekomen zyn: en hy, die den loop
der wereldsche zaaken in 't algemeen beschouwt, zal ontdekken dat deeze twee
weezenlyke gedeelten van Menschlyke Wysheid, altoos elkander
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de hand leenen, altoos elkander bevorderlyk zyn. - De eerste en groote stap, tot
deeze gelukkige Weetenschap, is met zo veel moeilykheden niet omzet, als zommige
oude strenge Wysgeeren voorgaven: de schroomlykste vyanden, die wy op onzen
weg ontmoeten, zyn vroegtydig ingezogene Vooroordeelen, die met de jaaren
aangroeijen en sterker worden; en dat groot en kragtig werkend beginzel der
Zelfliefde.
Elk Mensch schynt vermaak te scheppen in zichzelven te bedriegen, en 'er is
geene soort van bedrog, waar op wy zo zeer uitzyn, als om onszelven voor onszelven
te bedekken; ingevolge hier van vleien wy onszelven ten allen dage, en zetten een
veel hooger prys op ales wat goed in ons is, dan het verdient; wy verkleinen onze
gebreken dermaate, dat ze als niets worden; met één woord, wy doen, van tyd tot
tyd, onze oogen digt, op dat wy onszelven niet te duidelyk beschouwen.
Ieder Mensch, die zyn eigen hart kent, weet dat zulks meer of min de staat van
't zelve is, naar maate hy zich meerder of minder verwyderd vindt van die Kennis,
welke wy aanpryzen; en ieder een zal moeten toestemmen, dat deeze
hoedanigheden ons eer hebbelyk dan natuurlyk eigen zyn, dat ze steunen op eene
eigenwillige en geene noodzaaklyke onkunde, en ons byblyven, door 't geweld dat
wy onszelven aandoen, en niet doot onwillige geneigdheid. Indien dit het geval is,
waar in bestaat dan de groote waardigheid om ze te boven te komen? In de daad,
'er schynt weinig meer toe noodig, dan by gelegenheid onze hebbelyk gewordene
Vooroordeelen ter zyde te zetten, en ons in de plaats van anderen te stellen: in 't
kort, dat wy onze oogen vryheid geeven om zich te openen.
De waarheid der zaake is, dat deeze soort van Kennis niet zo dikwyls gemist
worde in 't zoeken, als verzuimd en ongezogt gelaaten. Weinigen, zeer weinigen,
leggen 'er zich op toe, of stellen zich in staat om ze te on vangen: en, indien dit het
geval is, moeten wy ons dan verwonderen, dat zo weinigen onder ons eenig deel
hebben aan die Weetenschap, welker aankweeking voor han van zo veel belangs
is, daar zy de eerste les tot de zelve niet willen leeren?
Onder de tien duizend wordt 'er nauwlyks één gevonden, die zichzelven wel kent,
en nog veel minder zyn 'er, die een ander, of, in 't algemeen, alle anderen kennen.
In zaaken, voor ons niet volstrekt noodzaaklyk, vinden wy eene menigte van
Leermeesters, en eene menigte van Leerlingen: in deeze, de weezenlykste en
gewigtigste van alle, waar van alle andere dingen afhangen, zyn juist zo veel
Meesters als Leerlingen: en schoon elk Mensch hier deeze dubbele taak heeft, voert
hy geen van beide uit. De Natuur, hoewel zy ons in deeze beide omstandigheden
plaatste, verwagtte of bedoelde nooit, dat wy ons tot onszelven zouden bepaalen;
ons tot gewillige schepzels vormende, was haar oogmerk dat wy wederkeerige
Leermeesters en
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Kweekelingen van elkander zouden weezen: en door dat gemaklyk midde!, zouden
alle voordeelen, alle de hindernissen van deeze noodzaaklyke Kundigheid, gemaklyk
uit den weg geruimd worden; en elk, op een ander lettende, zou zichzelven kennen.
Zo als men het doorgaande aanlegt zyn wy nooit recht by onszelven: onze
bespiegelingen loopen over uitwendige voorwerpen, dit is onze elende, dit onze
dwaasheid, dat wy alles beter dan onszelven kennen.
De Kennis des Menschdoms is ons eene zeer groote uitgestrektheid, doch ontstaat
natuurlyk en vloeit gemaklyk uit dit eerste beginzel. Om den Mensch volmaakt te
kennen, moeten wy alle soorten van Menschen kennen, Menschen van allerlei
geaartheden, jaaren, gesteltenissen, en zelfs van allerlei beroepen, hunne heimlyke
roerzels, natuurlyke neigingen, en, als de gevolgen daar van, hunne bedryven, niet
alleen hunne openbaare, waar op men minder moet afgaan, als veeltyds geveinsd,
vermomd en door kunst bedekt; maar ook hunne meer byzondere en boven al
eenvoudige daaden, die natuurlyk hervoort komen uit hunne hebbelykheden en
neigingen, en in 't algemeen voorzien kunnen worden door eene voorkennisse van
dezelve, en waar uit men alle hunne zamengestelde bedryven zeer gemaklyk kan
afleiden.
Wanneer wy ons met ernst en onvooringenoomen op de beoefening hier van
toeleggen, zullen wy geen gunstig afbeeldzel van de Menschlyke natuur ontdekken,
maar een waar en een zo volmaakt als mogelyk is; wy zullen bevinden dat de
Mensch, aan den eenen kant, een arm, zwak, laag, en elendig weezen is, ons hartlyk
medelyden waardig; en, aan den anderen kant, een weezen, trots, verwaand, met
zichzelven ingenoomen, en weinig minder dan aanbidding van ons vorderende,
schoon hy dan, in de daad, niets anders dan onze veragting verdient.
Dus onderweezen, zullen wy eenigzins laager van de Menschlyke Natuur denken,
dan wy gewoonlyk doen, en gevolglyk wat minder trots van onszelven; doch wy
zullen teffens van beiden rechtmaatiger begrippen vormen: onze natuurlyke
hooghartigheid, die, in spyt van alle onze poogingen, steeds boven komt, zal een
gunstiger zyde van dit beeld vertoonen: en dit zal ons hoeden tegen het verg st der
verleidinge.
Er zyn twee groote vyanden van alle waare Kennis, de eerste buiten ons,
bestaande in de Volksbegrippen, de ondeugden en dwaasheden der Wereld; de
ander in ons, gelegen in onze Driften. Het rechte middel, derhalven, om, met grond,
te mogen hoopen dat wy tot rechte Menschkunde zullen geraaken, is ons tegen
deeze te wapenen.
Wat men van de Volksdenkbeelden te houden hebbe, zullen wy ras kunnen
opmaaken uit het overweegen van den aart der Volksstem, waar uit ze ontstaan.
Beschouwt het Menschdom, als een Volkslichaam, wat is onder 't zelve het
heerschende?
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wat anders dan hoogmoed, kwaadaartigheid, onregtvaardigheid, nyd, en een
algemeen gebrek aan oordeel, gemaatigdheid en bedaardheid? Wat kunnen wy,
derhalven, voor ons recht bepaalen.
De ontelbaare dwaalingen, waar toe wy ondervinden dat de wereld in 't algemeen
vervalt, zo in zaaken die het verstand, als die den wil betreffen, overtuigen ons op
het zekerste, dat dwaaling en ondeugd den meester speelen. Welke reden hebben
wy dan om de menigte voor ons te laaten beslissen? De verstandigsten en besten,
door alle Eeuwen heen, hebben zich genoodzaakt gevonden te bekennen, dat het
Menschdom, in 't algemeen beschouwd, ten hunnen tyde dwaas en boos was; dat
onder de duizend nauwlyks één wyze en goede gevonden wierd; dat het getal der
dwaazen ontelbaar was, en de ondeugd de stem des Gemeens op haare zyde hadt.
Het bevreemde niemand, dat dit altoos de staat des Mensch doms geweest hebbe;
en zy zich bedroogen vonden, die op al gemeene bepaalingen afgingen: en men
kan geene hoope schep pen, dat waare wysheid in de wereld de overhand zal
krygen, voor dat de zodanigen, die zich zo gereed betoonen om de gevoelens van
anderen aan en over te neemen, zich eerst de moeite getroosten om te weeten wie,
en hoedanig de zodanigen zyn van welken zy ze ontvangen; zulk eene kennis zal
ons over 't algemeen leeren ze geheel te wraaken, en ons hoeden voor die ryke
springbron van verkeerdheid en ondeugd: het slegte Voorbeeld.
Ondeugd is nimmer schriklyker in besmetting, dan wanneer zy zich verspreidt
door het aantal haarer Voorstanderen en de menigte van voorbeelden. Het heeft
den schyn van inschiklykheid, toegeeflykheid, nederigheid, en regtmaatigheid, de
handelwyze van anderen te volgen en met hem het zelfde spoor te bewandelen;
doch het betreeden pad bedriegt menigwerf, en het is even waar dat de breede weg
tot dwaasheid als dat dezelve op den dood en het verderf uitloopt. Het goede, 't
welk wy ons voorstellen in de menigte te volgen, is slegts een schynbaar goed: met
de daad, vervoegen wy ons in dien trein, zonder te weeten waar dezelve heen loopt;
en gaan als volgzaame schaapen tel slachtinge: wy onderzoeken niet waarom wy
het doen; noch bedenken dat wy een gedeelte uitmaaken van de menigte waar door
wy schynen geleid te worden: en dat, terwyl elk op zichzelven, die den geheelen
hoop opleveren, zo zorgloos over 't geheel zynde als wy zelven, niemand, wiens
wil en bepaalingen wy volgen, eenige bepaaling gemaakt heeft, maar toevallig geleid
wordt tot goed of kwaad, juist zo als het hem op den weg voorkomt. Wy laaten ons
niet wegsleepen, onkundig waarom, of wy maaken een gedeelte uit van dat
aantrekkend lichaam, en beweegen anderen om ons voetspoor in te slaan, die niet
meer weeten waarom zy ons, dan wy, waarom wy de zodanige volgen, die, op
dezelfde be-
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dagtlooze wyze, voor ons in den vermengden hoop geraakt zyn.
Hoe veragtlyk komt ons, in dit rechtmaatig en onpartydig licht beschouwd, de
Menigte te vooren, die, in t algemeen opgemerkt, zo veel agtbaarheids en gezags
heeft; en blindeling gevolgd ons ten val brengen?
Hy, die tot Wysheid wil geraaken, moet altoos, wat het Gemeen behaagt, en de
goedkeuring van 't zelve wegdra gt, verdagt houden, en alleen agting hebben voor
't geen in zyne eigene natuur agtenswaardig is; 't geen waar en goed in zichzelven
mag genoemd worden, niet wat het geluk hebbe om das aan anderen toe te schynen:
hy moet de menigte, als dezelve ongelyk hebbe, aanmerken als één enkel Man; en
één enkel Man, die het recht heeft, is voor hem eene menigte: en, wanneer iemand
zyne Rede wil overstag zetten, door hem te zeggen, dat de geheele Wereld eene
zaak gelooft, mag hy ten antwoord geeven, zo veel te minder verdient ze zulks:
want de zekerste en beste dingen worden enkel door eenige weinigen geagt en
geloofd, en de Wereld, die gewaande onfeilbaare Regter, omhelst bykans niets dan
dwaaling. 'Er is een tyd geweest, dat de geheele Wereld geloofde, dat de Aarde stil
stond, en nogthans hadt hy, die alleen ontdekte dat ze rondsom de Zon bewoog,
het niet minder recht, om dat hy tegen het gevoelen der menigte aanging.
SOCRATES stelde zo weinig in de algemeen heerschende begrippen, dat hy,
wanneer een losbandige Knaap, een gunsteling van de heffe des Volks, als hy voor
by ging, uitriep: ‘Daar gaat de eerlykste Man in de geheele Wereld,’ verbaasd stond,
en vroeg: ‘wat heb ik gedaan dat zulk een Knaap goed van my spreekt.’ - Het
bekende slegte character van den persoon, die deezen lof gaf, kwam 'er tegen op;
doch PHOCION, die zulk een rechtinaatig denkbeeld als 'er eenig mensch hadt van
de menigte, ging nog verder: hy deedt eene openbaare Redenvoering, vol van klem,
en het Volk juichte hem toe met luid geschreeuw; hier op keerde hy zich tot die digt
by hem stonden, en vroeg, met een beschaamd gelaad: ‘Is my eenige Zotheid
ontvallen, of eenig onvoeglyk woord my ontglipt, dat het Volk zulk een zonderling
genoegen in myne Reden schept?’ Deeze bestraffing uitte hy sterk genoeg dat het
Volk ze kon hooren, en het gevolg was, dat het naderhand zulke luidrugtige
getuigenissen van goedkeuring niet gaf: wie in 't openbaar spreekt, kent nooit het
gevoelen des Volks eer hy voleind hebbe.
De menigte is zo verre van onze aandagt te verdrenen als een voorbeeld van
navolging, dat men altoos moet denken aan het merkwaardig zeggen eens ouden
Heidens, die de algemeene toejuiching niet weg droeg: Qui placere potest Populo
cui Virtus placet? - ‘Welk Mensch, dien de Dengd behaagt, kan het Volk behaagen?’
Wy behooren in 't algemeen het gezelschap deezer
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misleidende gidzen te vermyden, en boven al ons te hoeden tegen de uitwerkzelen
hans gedrags, 't welke hy, die 't Menschdom kent, weet dat te meer op dwaaling
uitloopt, naar maate 'er meer in zamenstemmen.
Wanneer iemand, op beginzels als deeze afgaande, zich gewapend heeft tegen
de verleiding der Menigte, moet hy nog de verlerding zyner Driften bestryden: de
verwarring, de slaaverny, waar in deeze ons brengen, kan alleen voorkomen worden,
door ze buiten te weeren, ten minsten op dien tyd als wy op gewigtige stukken
denken. Een Mensch moet 'er zich zo veel mogelyk van ontdoen, als hy tot de rechte
kennis van de Zedelyke Wereld wil komen; van zyn hart, dat ik my dus uitdrukke,
een schoon papier maaken, ten einde het alle beelden, welke de waare Wysheid
daar op drukt, ontvange, en geene die de eene of andere Drift aanbiedt.
Hoe bezwaarlyk deeze taak moge schynen, zyn 'er verscheide middelen, die ons
tot het volvoeren in staat stellen: het eerste is, dat wy eene ongevoeligheid voor
Drift betoonen, en weigeren de dingen aan te neemen in dat licht waar in zy dezelve
aanbiedt; doch dit is een onvolkomen middel, en niet zo geschikt om het kwaad te
weeren, als om 'er de uitwerkzels niet van te gevoelen. - Een tweede middel bestaat
in de eene Drift tegen de andere te laaten werken; en die onze Rede te sterk valt
door een sterker Drift te onder te brengen, tot wy emdelyk allen de schadelooze
behouden. - Doch het beste middel van alle is, ze door Deugd te beteugelen; deeze
alleen heeft het wonderbaar vermogen, om ze, naar welgevallen, te bedwingen: en
op dien eeuwigen grondzuil rust de waarheid van het oude zeggen:
DEUGD ALLEEN ISHET BEGINZEL VAN ALLE WYSHEID.

Geschiedkundig verslag van de bezigheden en vermaaken der
vrouwen.
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDER's History of Women.)
‘De Vier Poeven over de Kleeding der Vrouwen, en de verscheide wyzen waar op
de Vrouwen zich in het oog der Mannen behaaglyk poogen te maaken, uit Dr.
ALEXANDER's History of Women ontleend, leverden, gelyk wy, tot ons genoegen
hebben mogen verneemen, welsmaakende stukjes op in ons Mengelwerk: wy
twyfelen daarom niet, nog het een en ander, geschikt tot een afzonderlyk Vertoog,
uit dit Werk te ontleenen, en thans opzen Leezeren, een Geschiedkundig Verslag
van de Bezigheden en vermaaken der Vrouwen mede te deelen.’
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In alle Landen, waar de Inwooners niet onophoudelyk bezig zyn om de
Leevensnoodwendigheden te verzorgen, worden de Vrouwen niet zo zeer
aangemerkt als de Deelgenooten van onzen arbeid, dan wel als de
Veraangenaamsters van onze Vermaaken en Genietingen. Terwyl wy buitens huis
ons benaarstigen, laaten wy haar t'huis om de vrugten van onzen yver te smaaken;
wanneer wy weder keeren, leggen wy, als 't ware deeze vrugten voor haare voeten
neder, ons zelven gelukkig agtende, dat wy haar gelukkig mogen maaken.
De Vrouwen, in deezer voege van den arbeid, om voorraad te verzorgen,
ontheeven, hebben veel ruimte van tyd, welke zy met huislyke pligten niet kunnen
aanvullen; tot dat einde nu heeft men verscheide kleine Bezigheden en Vermaaken
uitgedagt: veele geschikt voor beide de Sexen, eenige voor de bevallige Sexe alleen.
In het Oosten, waar de Vrouwen van den arbeid ontheeven zyn, niet om dat men
ze hoogagt; maar om dat zy daar door min nangenaame werktuigen zouden weezen
voor de wellustige vermaaken, in welke de Oosterlingen hun hoogst geluk stellen,
worden zy opgeslooten in Seraglios en Harams, waar zy hunne Bezigheden en
Vermaaken met veel verscheidenheids kunnen hebben: en zy een groot gedeelte
van hun tyd in hartzeer slyten, of laaten verloopen in die zagte werkloosheid van
ziel en lichaam, welke de Bewooners der oevers van de Ganges het grootst geluk
agten, 't geen op deeze wereld kan verkregen worden, en 't voornaamste gedeelte
van de Zaligheid in de toekomende tekenen.
In de vroeger Eeuwen der Oudheid, oordeelde men het niet onbestaanbaar met
de hoogste waardigheid, bezigheden te verrigten, thans voor de laagste en
veragtlykste gekeurd. GIDEON hieldt zich onledig met handen arbeid. ABRAHAM ging
heenen en haafde een Kalf uit de kudde, slachtte het, en gaf 't zyne Vrouwe om 't
zelve te bereiden, toen nam hy zelve boter en melk en het gereed gemaakt Kalf,
zette het den Engelen voor, en stondt by hun onder een boom: eene gewoonte,
welke, tot op deezen dag, stand houdt onder veelen der Oosterlingen, byzonder in
de Levant: waar niets gemeenzaamer is dan te zien, dat Prinsen van hunne kudde
t'huis komen, en dooden 't geen zy ten gebruike voor hunne Familien uit dezelve
hebben medegenomen: terwyl de Prinsessen, hunne Vrouwen of Dogters, vuur
aanleggen, en alle de diensten eener Europische Keukenmeid verrigten.
Een ander gedeelte der Vrouwlyke Bezigheid, in de vroegere Eeuwen, was het
Koornmaalen. De Ouden hadden geen Molens, door den wind of het water
rondgedreeven, om dat werk te volvoeren, en in veele Landen zyn ze nog onbekend.
Zy bedienden zich van twee steenen, de bovenste werd met de hand gedraaid eene
taak veelal de Vrouwen opgelegd. Deeze waren
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in gebruik by de Egyptenaaren ten tyde van PHARAO: want MOZES verhaalt, in 't
vermelden der Plaagen, welke dat Ryk troffen, om den uitgang der Kinderen Israëls
te bewerken, dat de eerstgeboorene door het gantsche Land stierven, van den
eerstgeboorenen van PHARAO af, die op den Throon zou zitten, tot den
eerstgeboornen der Dienstmaagd die agter den molen is. Men bediende 'er zich
van in de dagen onzes Zaligmaakers; hier op zegt hy, twee Vrouwen zullen in de
molen maalen, en de een zal aangenoomen en de andere verlaaten worden. Nog
zyn ze in gebruik in de Levant, en zelfs in 't Noorden van Schotland, waar de
Vrouwen, die het Koorn maalen, een byzonderen zang hebben, om daar door den
last diens arbeids te verligten. Wanneer de Vrouwen het Koorn tot Meel gemaalen
hadden, moesten zy 'er brood van bereiden. SARA kreeg last van haaren Man, om,
toen hy de Engelen herbergde, Koeken voor hun te bakken.
Het Veehoeden was, in de tyden, van welken wy thans spreeken, bykans het
eenig middel van bestaan; en geen Vrouwen, van welk een rang of staat zy ook
mogten weezen, waren ontheeven van het oppassen der kudden, zy moesten ze
drenken, en alle andere diensten volbrengen, welke de aart van zulk een bedryf
vorderde. In stede, derhalven, van in huizen te woonen, onthielden zy zich in
verplaatsbaare tenten: het vervaardigen dier bekleedzelen was een gedeelte van
der Vrouwen arbeid, en, zints dien tyd dat men gewerkte stoffe in stede van
dierenhuiden, tot kleeding bezigde, kwam dit werk ook voor de Vrouwen op, die,
het weeven op de eenvoudigste wyze volvoerden, den inslag met haare vingeren
in stede van met een schietspoel in de scheering brengende.
In Landen, waar de Kunsten nog in derzelver kind heid zyn, is elk Man doorgaans
zyn eigen Kunstenaar. De Mannen vervaardigen de werktuigen waar van zy zich
in 't werken bedienen, en de Vrouwen bezorgen het noodig dekzel voor haar zelven
en het huisgezin. In de dagen van MOZES, waren de Israëliten iets verder dan die
eerste stappen gekomen. Het werken in metaalen schynt reeds eenen merklyken
opgang gemaakt te hebben. Ten tyde van ABRAHAM hadt men werktuigen om de
schaapen te scheeren, en die Aartsvader was voorzien van een zwaard of mes by
de opossering van zynen Zoon IZAAK. Zelfs verstonden zy het maaken van Gouden
en Zilveren vercierzelen: zy moeten, gevolglyk, in dat tydperk, ten opzigte van de
Kunsten, verder gevorderd geweest zyn, dan de Grieken by het beleg van Troije,
wanneer hunne wapenen en schilden alleen van Koper gemaakt waren: en ook dan
veele wilde Volken, ten deezen tyde, wier wapenen enkel bestaan in hard gemaakt
hout, zomtyds met scherpe steenen of beenderen van Dieren gepunt.
Geen ander dan dit onvolmaakt berigt kunnen wy opleveren van de Vrouwlyke
Bezigheden, in de Aardsvaderlyke Eeuwen. Haare Vermaaken en Uitspanningen
zyn met eene nog digter duisternis
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omgeeven. Bykans in elk Tydperk, bykans onder elk Volk, hoe wild en onbeschaafd,
vinden wy eenige beginzels van Zang en Dans. Dichtstukken, behelzende de
geschiedenis huns Lands, en den lof der Helden, waren in gebruik by de Phaeniciers,
Arabieren, Chineesen, Grieken, Mexicaanen, enz. - Het danssen is misschien even
oud als het zingen: en gaat even zeer in zwang by wilde Volken, op welken de
Muzyk veelal een vermogen heeft, onbekend aan het kieschte Italiaansche oor.
Dezelve brengt hun in verrukking, en zet hun aan tot zo hevige beweegingen, dat
zy ten einde adem nedervallen. Zelfs de ongelukkigen, die, in America, ondér de
harde roede van de slaaverny der Europeaanen gebukt gaan, schoon zy zo verdrukt
zyn, dat zy, naar allen uiterlyk vertoon, voor altoos vaarwel gezegd hebben aan
geluk en vermaak, herleeven door de kragt der Muzyk, en danssen als of hunne
Lichaamen van pyn, en hunne Harten van zorg, geheel ontheeven waren.
Om deeze, en eenige andere redenen, zou het schynen, dat de Vermaaken der
Vrouwen, in de tyden, van welken wy thans spreeken, weinig en eenvoudig waren.
Misschien was een der algemeenste zich zelven te verlustigen in de open lugt;
zittende, gelyk de Schrift het uitdrukt, ieder onder zyn eigen wynstok en vygenboom:
eene gewoonte zo oud als ABRAHAM, en heden ten dage bykans het eenig Vermaak
in het Oosten; waar de hette der Lugtstreeke de Menschen meer doet neigen om
uitspanning in de schaduw te zoeken, dan de koude, by de bewoonders van koeler
Gewesten, in woelige verlustigingen.
HERODOTUS berigt ons, dat in Egypte de Bezigheden der Vrouwen, gelyk meest
alle de gebruiken diens Volks, geheel verschillen van die wy by andere Volken
aantreffen. De Egyptische Vrouwen hielden zich, buiten den handel en den landbouw,
onledig, terwyl zy, volgens dien Schryver, alle huislyke bezigheden en zorgen aan
hunne Mannen overlieten. Wy denken, nogthans, dat dit niet strikt het geval was.
De handeldryvende Caravaanen, die zo ruwe en ongestrenge plaatzen, als de
omliggende. Landen van Egypte, doortrokken, bestonden waarschynlyk niet uit
Vrouwen; het fyne Linnen, 't welk Egypte zo beroemd maakte, werd waarschynlyk
niet gesponnen door Mannen, die natuurlyk eenen afkeer van het spinrokken hebben.
Maar, dewyl de verdeeling der leevensbezigheden tusschen de twee Sexen, in dit
Land, door de onéénstemmigheid der Schryveren, met zo veel duisterheids en
twyfelings omgeeven is, kunnen wy, op zulk een afstand van tyd, geen genoegzaam
ophelderend licht daar over verspreiden.
Uit de slauwe schinsteringen der oude Geschiedenisse, schynt het te blyken, dat
de openlyke Vermaaken der Egyptenaaren alleen bestonden in eene soort van
Godsdienstige Feesten, gevierd met zang en dans, met vreugdetekenen en
ommegangen; in welke de Vrouwen een zeer groot aandeel hadden, opgeeterd met
bloemen en kranssen, in de handen zinnebeeldige tekenen draagende van
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het Feest, door haar gevierd. Behalven dat zy zich dus in die openbaare
ommegangen vervolgden, waren Vrouwen van rang gewoon haare Geboorte dagen
met vrolyk Feesthouden te vereeren. Op den geboortedag eener Koninginne of
Konings Dogter, in Egypte, werd het geheele Hof ten pragtigsten onthaald, en het
bragt zyne pligtpleegingen toe aan de Vrouwe, wier geboortefeest het vierde. A
nzienlyke Lieden volgden het voorbeeld van hunnen Vorst, riepen hunne Vrienden
en Afhangelingen te zamen, om den geboortestond hunner Vrouwen en Dogteren
met vrolyk feestgebaar te gedenken. Ten opzigte van de byzondere Vermaaken
der Egyptische Vrouwen, zwygt de Geschiedenis te eenemaal. 't Is, egter,
waarschynlyk, dat zy, onder een Volk zo zeer beschaafd, niet geheel ontbloot waren
van uitspanningen, die strekken om het Lichaam te versterken, door den Geest te
verlustigen.
Van de tyden der Egyptenaaren tot dat wy de Helden-Eeuwen bereiken, ontmoeten
wy slechts eenige hier en daar verspreide, ter loops medegedeelde, berigten, wegens
de wyze, waar op de Vrouwen zich bezig hielden en vermaakten. De Phenicische
Vrouwen, wier Mannen in Koophandel en Zeevaart uitsteken, zegt men dat veel
tyds doorbragten met sch yven en tekenen, om dus den arbeid haarer Egtgenooten
te verligten. - De Lybische Vrouwen, zo krygshaftig als haare Mannen, bragten veel
tyds door in den wapenhandel, en op de jagt: haare vermaakneemingen zelve waren
geschikt om den krygsdrift in te boezemen en op te wakkeren: een der Lybische
Stammen, vierde 's jaarlyks een Feest ter eere van MINERVA, op 't welke de jonge
Dogters, in twee partyen verdeeld, met stokken en steenen vogten, tot een der
partyen de nederlaag kreeg. Vermids dit jaarlyks gevegt, ter eere van de Godin,
gehouden werd, verbeeldden zy zich, dat de wonden, daar in ontvangen, onder
haare byzondere zorge stonden, en zy zo veel belangs in derzelver geneezing
stelde, dat zy niet gehengde dat iemand daar aan stierf, of zy moest, door het verlies
haars maagdoms, het regt op haare gunst verbeurd hebben. 't Is naastdenklyk, dat
deeze wonden zelden zwaar genoeg waren om doodlyk te worden, en als zy het
waren, was het gemaklyk die vlek van vrouwlyke ligtvaardigheid de ongelukkige
aan te wryven, die niet kon opstaan om haare gehoonde eere te verdeedigen. Dus
strekte deeze instelling zeer om ondeugende begeerlykheden te bedwingen; zich
niet in het gevegt te begeeven was eene stilzwygende erkentenis van onkuisheid;
gewond te worden, hieldt men voor een zekeren dood, als iemand haare eere
verlooren hadt. Weinig Maagden, derhalven, van schuld bewust, zouden zich
waagen: weinig Vrouwen durfden zich schuldig maaken, daar men het ontgaan der
ontdekking zo onmogelyk rekende
De wyze, waar op de Vrouwen in Syrie, Babylonie, Medie, en Persie, byna de
eenige Volken, die eenig vertoon maaken, in de tydperken thans de voorwerpen
onzer beschouwinge, zich bezig bielden, kunnen wy alleen gissenderwyze nagaan.
Dewyl de Babyloniers vermaard zyn door handwerken van rykgewerkte
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stoffen, van kostbaare kleederen, heerlyke tapyten en behangzels, mogen wy, met
grond, gissen, dat zy in 't vervaardigen daar van, zo wel als in het optooijen haarer
lichaamen, den tyd sleeten. Wy hebben ook alle reden om te veronderstellen, dat
by Volken, zo ryk en weelderig, als de boven gemelde, waar de Vrouwen opgekweekt
werden in den schoot van zagtheid en gemak, ook veele openbaare en byzondere
Verlustigingen hebben plaats gehad; doch welke deeze waren, en hoe men ze
inrigtte, kunnen wy thans niet ontdekken.
Ten opzigte der Volken, waar van wy dus verre gewaagden, konden wy weinig
meer doen, dan in 't algemeen aanmerken, wat de Bezigheid, en wat het Vermaak,
der schoone Sexe was. Tot min van ons verwyderde Tydperken afdaalende,
ontmoeten wy byzonderder beschryvingen. In klein Asie, waar men zou denken dat
de Vrouwen verre waren van zo zeer veragt en verwaarloosd te weezen als in veele
andere wereld-streeken, schaamen zich de Vrouwen van den eersten rang niet het
werk eener Waschvrouwe te verrigten. De Grieksche Vrouwen en Dogters werden,
in de Helden-eeuwen, geenzins tot ledigheid opgebragt. PENELOPE, Egtgenoote van
den beroemden ULYSSES, wordt, door HOMERUS, zo dikwyls aan 't Weefgetouw gezet,
dat ieder van PENELOPE's Webbe weet, en deeze geschiedenis meermaalen
bygebragt wordt om de beuzelagtige bedryven der hedendaagsche Vrouwen te
beschaamen. De bekende HELENA, door de belegeraars van Troije opgeslooten,
hieldt zich bezig met een borduurwerk, verbeeldende de meeste gevegten tusschen
de Grieken en de Trojaanen gestreeden; en ANDROMACHE, den dood van HECTOR
gehoord hebbende, vervaardigde een afbeeldzel van dit treurtooneel, en vercierde
het met bloemen. Doch zulke zagte Bezigheden, zodanige werken van smaak waren
de eenige niet deezer Vrouwen. Dezelfde ANDROMACHE, die met haare naalde den
val van den Held haar's Lands schilderde, schaamde zich niet de Paarden van dien
Held, wanneer hy leefde, te bezorgen en te voeden. ALEXANDER DE GROOTE en
verscheide andere Helden en Staatsmannen der Oudheid droegen kleederen door
hunne Vrouwen en Zusters gesponnen en geweeven, en dit blykt, van de vroegste
oudheid af, plaats gehad te hebben. SALOMO, eene deugdzaame Huisvrouwe
pryzende, telt onder andere hoedanigheden, dat zy wolle en vlas zoekt, en werkt
met lust haarer handen; dat zy voor zigtapyt cieraad maakt, en haare kleeding syn
linnen en purper is. De Grieksche Vrouwen hadden byzondere plaatzen tot haar
werk bestemd, niet verre van de vertrekken waar in zy woonden. Wanneer zy by
hunne Mannen geagt waren en zich niet op bedriegery toeleggen, werd het bezorgen
en bestuuren van alle huislyke noodwendigheden aan haar overgelaaten.
Naardemaal de Grieksche Vrouwen doorgaans steeds Bezigheid vonden, en
Bezigheid het neemen van Vermaak belemmert, hebben wy reden om te gelooven
dat zy weinig byzondere Uitspannin-
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gen hadden; meesten tyds de vrugten der ledigheid. Dit blykt duidelyk uit het
onderscheid tusschen Vrouwen en Mannen; de eerstgemelden, gelyk wy opmerkten,
steeds onledig, hadden geene Vermaaken noodig, de laatstgenoemden, veelal
ledig, en in Sparta, zelfs in gevolge eener Wet, daar toe verpligt, moesten de toevlugt
neemen tot spelen en uitspanningen van verscheidenerlei aart, om de ledige uuren
aan te vullen, en de lastige verveeling, van niets te doen, te voorkomen: tot eenige
deezer openbaare spelen werden de Vrouwen toegelaaten, van andere uitgeslooten.
Wanneer, in vroegere dagen, de Grieken overvloedige bezigheid vonden in het
bezorgen van 't noodig leevens onderhoud, in het plunderen hunner nabuuren, en
het afdoen hunner ophoudelyke Staatsverschillen, hadden zy maar weinig Goden
en misschien naauwlyks eenige Feesten, behalven dat des Wynoogsts; op 't welke
zy zich vrolyk maakten met de vergaderde vrugten. Als zy, in laateren tyde,
bedryfloos werden, door al het werk den slaaven op te leggen, als hunne Goden
vermenigvuldigden, en de Feesten, te hunner eere gevierd, bykans ontelbaar werden,
en veele deezer gepaard gingen met dansen, spelen, ommegangen, en andere
weidsche plegtigheden, werden in de meeste de Vrouwen niet alleen toegelaaten;
maar zy speelden daar in de voornaame rollen van Zangsters, Danseressen en
Priesterinnen enz. - Wanneer, derhalven, de Godsdienst instellingen meer geschikt
zyn om het oog te behaagen dan het hart te verbeteren: wanneer zy, in stede van
Burgerlyke en Zedelyke Pligten te bevorderen, staatlyke ommegangen voorschryven,
worden deeze zeer ligt met de daad in openbaare Vermaakneemingen hervormd.
Dit schynt byzonder het geval geweest te zyn in Griekenland, waar men, schoon
elk van hunne veelvuldige Feesten ingesteld was ter eere van eenige Godheid o f
ter gedagtenisse van iets, 't welk zy zich verbeeldden dat gemeenschap met den
Godsdienst hadt, niet zelden de oorspronglyke instelling uit het gezigt verlooren, te
midden van al den toestel der plegtigheden, met welke men die Feesten vierde.

Mirtil.
Door den Heer Gessner.
Op een' schonen avondstond was Mirtil eenen naburigen vyver gaan bezoe ken,
welks wateren het schynzel der Mane terugkaatsten. De diepe stilte der lusthoven
verguld door dit zachte licht, en het liefelyk gezang der nachtegalen, gevoegd by
het hartstrelend gekwinkeleer der andere Vogelen, hadden hem langen tyd in eene
aangename kalmte en verwendering gehouden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

536
Doch eindelyk kwam hy terug in het groen priëel der Wyngaarden; het welk voor
zyne eenzame hut gelegen was: hy vond zyn oude Vader gerust liggen slapen in
den Maaneschyn. De grysaart rustte op eene zode gras; zyn verzilverd hoofd wierd
door een zyner armen ondersteund. Mirtil, zyne armen over elkander slaande, stelde
zich voor hem. Langen tyd bleef hy in die gestalte, zyn gezicht bestendig op zynen
Vader vestigende. Alleenlyk sloeg hy, van tyd tot tyd, zyne oogen door de dikke
boschaadjen ten Hemel, terwyl de vreugde-tranen hem over de kaken liepen.
‘ô Gy, was zyne taal, gy die ik, naast de Goden, het meest eere! ô myn Vader,
wat slaapt gy daar gerust! Hoe liefelyk is de slaap der Oprechten. Voorzeker zyt gy
met uwe waggelende voeten uit de hut gegaan, om den avond door uw heilig gebed
te vieren.... en al biddende in slaap gevallen. Voorzeker, zyt gy my in uw gebed
indachtig geweest, ô myn Vader. Ach! wat ben ik gelukkig! De Goden horen uw
gebed; want waarom anders zou onze hut zo zeker tegen alle gevaren behoed, en
omschaduwd wezen, met bomen, wier takken onder het gewicht der vruchten
nederbuigen? Waarom anders zou de zegen des Hemels over onze kudde en over
de vruchten onzer velden zyn? Zo dikwyls als gy, te vreden over myne zwakke
zorgen, vreugde tranen stort, zo dikwyls als gy uw gezicht Hemelwaarts wend, zo
dikwyls geeft gy my altoos, met een vergenoegd gelaat, den zegen. Ach! myn Vader,
met welk een edel gevoel word ik dan niet bevangen! Myn borst zwelt op, en hete
tranen vlieten beurtelings uit myne oogen! Nog dezen dag, toen gy, door mynen
arm ondersteund, uit de hutte trad, om u in de verkwikkelyke Zonnewarmte te stoven,
en gy de kudde, rondsom u, op het welig veld zaagt huppelen, de bomen met
vruchten beladen, en de Vruchtbaarheid van de Landsdouwe beschouwde, toen
was uwe taal:’ Myne hairen zyn met vreugde grys geworden: beminnelyke Velden
wees voor altoos gezegend! Myn verzwakte gezicht zal u niet lang meer
aanschouwen. Wel haast zal ik u voor veel gelukkiger velden verwisselen. ‘Ach!
myn Vader! myn beste Vriend! ik zal u dan eerlang moeten verliezen! ô Naargeestige
gedachten! Ik zal dan ter zyde uw graf een Altaar, u ter eere, ter uwer dierbare
nagedachtenisse oprichten, en zo dikwyls 'er een heugchelyke dag komt, waar op
ik aan ongelukkigen wel kan doen, zal ik, ô myn Vader! melkversche bloemen op
uwen eerzuil stroijen’....
Hier zweeg Mirtil, en zag den Grysaart met betraande oogen aan. Wat ligt hy daar
gerust! hoe vergenoegd, hoe legchend, hoe vreedzaam, hoe opgeruimd, is zyn
gelaat, in zyne diepe sluimering! Ach! zonder twyffel, voegde hy 'er al snikkende
by, zonder twyffel zullen zyne deugdzame daden, hem in den droom voorkomende,
die tekenen van vergenoegdheid op zyn wezen hebben afgebeeld. Welk een zachten
glans verspreid de Maan
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over zyn kalen kruin, en verzilverden baard! Och! mogten toch de koele
Avondwindjes, mogt de vochtige dauw, u niet tot nadeel zyn! Op deze woorden
kuste hy hem op zyn voorhoofd, om hem zachtkens te doen ontwaken; en leidde
hem voorts in de hut om hem, op zachte vellen, eene gemakkelyker rustplaats te
verschaffen, onder het uitboezemen dezer woorden:
‘HOE LIEFELYK IS DE SLAAP DER OPRECHTEN!’
G.H.E.

De juffer zonder weergae.
Oud Rome drage roem op kuische en dapp're Vrouwen;
Het moge in tydgeschigt Heur daden vry ontvouwen;
Noch kuischheid van Lucretia,
Nog dapperheid van Clelia,
Bekoren my; ô neen! zy zyn my te geringe!
De Juffer, welker deugd ik zinge,
Verdient alleen een Lofgedigt.
Catz moog' zyn' Antje Schuurmans roemen,
En geev' Haar beeltenis in 't licht;
Ze is by de Juffer, welke ik zing, niet waard te noemen.
Ik ga 't Character eersrt U nu voor oogen stellen,
ô Leezer! en daar na het leeven U vertellen
Der Juffer, welker roem 'k vereeuwig door myn Zang,
Die 'k roemen zal myn leven lang.
Ze is hoog' van Afkomst, ryk, uitmuntend schoon van leden:
Maar schooner nog van zeden.
Lieftallig en beleefd, niet trotsch en zeer geleerd;
'Er is geen mensch, die Haar niet om haar' deugden eert.
Geen hoogmoed is by Haar; ze is needrig: in heur wezen
Is eerbaarheid en deugd op 't duidelykst te lezen;
De kuischheid, die haar by verstrikkers maakt gevreesd,
Doet Haar heur' liefde alleen aan haren Egt-Vriend geven.
Nu ga ik over tot Haar leven:
Zy wierd... geboren? neen... zy is 'er nooit geweest.
J.D.K.PH.Z.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Algemeene aanmerkingen over de geschiedkunde, en de daar aan
verwante weetenschappen.
Door den Eerw. East Apthrop, M.A. Vicaris van Croyden.
In onze vroegste Letter-oefeningen worden wy misschien al te zeer en te lang bezig
gehouden, met de aantrekkelyke werken der Dichtkunst en der Welspreekenheid.
Deeze, te vuurig omhelsd, neemen het verstand en hart geheel in, en verderven
die beide. Het vermogen om te redenkavelen wordt verzwakt, door steeds de
verbeeldingskragt werk te geeven, en het oor te streelen. Hier komt by, dat wy, in
het najaagen van verbeeldingryke en dichterlyke fraaiheden, zelden de beste
voorbeelden kiezen. Die soort van Dichtwerk, welke, naar 't oordeel van ARISTOTELES,
de nutste en volmaaktste is, naamlyk het Grieksche Treurspel, wordt mogelyk minder
beoefend, dan de zoetvloeiende Dichtwerken in de bedorven tyden der
PTOLOMEUSSEN en CESARS zamengesteld. Dezelfde aanmerking geldt ook ten opzigte
van de Lier- en Heldendichten, welker beste voorbeelden ontleend worden van de
Eeuwen, die 't minst bedorven waren door de zogenaamde beschaafdheden deezes
leevens.
De Welspreekenheid mag, zo verre zy redelyk en nuttig is, beschouwd worden
als in verband staande met de Geschiedkunde. Want de redenkunstige opstellen
over ingebeelde onderwerpen, hoedanige wy 'er veele aantreffen by de ouder en
laater Sophisten, zyn te beuzelagtig om onze opmerking te verdienen. Wy stellen
niet veel belangs in eene lofreden over de schoonheid van HELENA, of eene
Verdeediging van BUSIRIS, schoon opgesteld in de zoetvloeiende taal van ISOCRATES;
doch wy vinden ons ingenomen door dien inneemenden Redenaar,
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wanneer hy de Grieken tot Volkseendragt aanmaant, of eenen volmaakten Vorst
schildert in het Character van EVACORAS. De oude Geschiedboekers zelve vloeijen
over van de beste voorbeelden der Welspreekenheid; te meer inneemende als zy
uit de verhaalde gevallen hervoortkomen. Wat men ook moge oordeelen van de
Aanspraaken in weezenlyke Geschiedenissen; wy leezen ze met te veel vermaaks
en voordeels, om zich niet over te geeven aan die aangenaame begogeling, welke
de waarheid der gebeurtenissen niet benadeelt, terwyl zy de gewigtigste
aanmerkingen in den geest doet opkomen.
De uitgewerkte Redenvoeringen der groote Redenaaren, in het eerste Tydperk
der Grieksche Welspreekenheid, die van CICERO, zo volmaakt in haare soort, en
zelfs die der laatere Redenkunstenaaren onder de CESARS, als zy weezenlyke
onderwerpen betreffen, maaken een gedeelte uit van de Geschiedkundige
Gedenkschriften huns tyds. De Dichtkunst zelve mag in den rang der Geschiedkunde
geplaatst worden: HOMERUS, VIRGILIUS, SILIUS, LUCANUS en CLAUDIANUS, bedekken
de Geschiedkundige waarheid niet, terwyl zy dezelve bekleeden en opcieren met
het gewaad des Heldendichts.
Moesten wy, op nieuw, den loopbaan der Letter-oefeningen intreeden, wy zouden,
misschien, onze aandagt vestigen, op het gebruik daar van in de Godgeleerdheid
en het Burgerlyk Leeven. Deeze, in 't oog houdende, zou een geschikter, uitgebreider
en vryer taalgeleerdheid; een klaarder en korter plan van Wis- en Natuurkunde; een
ruime voorraad van de Geschiedenis der Letterkunde; eene gezonde en verstandige
Redeneerkunst; een betragtend Stelzel van Zedeleere; eene regtmaatige
bespiegeling der Staatkunde; een welbeoordeelde kennis van de geschiedenis en
de gevoelens der Wysgeeren; en, inzonderheid, het leezen der oorspronglyke
Geschiedschryveren, zo Wereldlyke als Kerklyke, de beste voorbereidingen weezen
tot de uitgebreide Weetenschap der Godgeleerdheid, en tot een nuttig zo geen
voorspoedig leeven.
Wat de Geschiedkunde in 't byzonder aanbelangt, deeze is zo eigenaartig aan
de gesteltenis van 's menschen geest, zo voldoende aan onze weetgierigheid, zo
vaardig eene dienares der geheugenisse, zo vol van leering, en bereidt dermaate
de grenzen van persoonlyke ondervin-
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ding, dat de beste wyze, om dezelve aan te pryzen, bestaat in het te nederstellen
van eenige klaare Beginzelen, die men daar in te volgen hebbe.
Oorspronglyke Geschiedschryvers en egte Bescheiden verschaffen stoffen ter
onderrigtinge. Orde van Tyd en Plaats zyn noodig, op dat het verstand ze zonder
verwarring plaatze: en eenige beginzels worden 'er vereischt, om het onderwys en
het nut, daar uit herkomstig, te erlangen.
Het menschlyk verstand is traag in het verkrygen van een uitgebreide en
nauwkeurige beschouwing der Algemeene Geschiedenissen: het wordt ontroerd,
op 't bezef eener onderneeminge zo uitgestrekt, als de kennis van alle
gedenkwaardige voorvallen door alle Eeuwen heen. Nogthans is 's Menschen leeven,
vermogen van bevlytiging en geheugen, wanneer men den tyd niet verkwist of de
bekwaamheden verwaarloost, onder voeglyke bepaalingen, tot deeze veelbevattende
kundigheid in staat.
Godsdienst en Staatkunde zyn de einde der Geschiedenisse; en moeten altoos
in 't oog gehouden worden, als men die beoefent of zamenstelt. De oorsprong der
Volken, en hunne verhuizingen van 't eene Land in 't andere, de opvolging der
Vorsten, Veldslagen, en Vermeesteringen, maaken de kunstverdeelingen uit, van
eene Weetenschap, die op de blykbaarheid van den Godsdienst, en de Pligten van
't Staatsbestuur en Onderwerping, uitloopt.
Tot het eerste oogmerk, het bewys van den Geopenbaarden Godsdienst, zyn de
Heilige Schriften derwyze opgesteld, dat ze de algemeene Geschiedenis des
Menschdoms bevatten, zo in verhaalen als in voorzeggingen; hier uit verkrygen zy,
door alle Eeuwen heen, een onfeilbaaren Geloofsbrief van derzelver Ingeeving.
De Godsdienst is bewaard gebleeven en voortgezet in een enkel Huisgezin, 't
welk tot een Volk aangroeide, niet aanmerkelyk door den grooten plek gronds 't
geen 't zelve besloeg; maar de zaaken daar van zyn dermaate vermengd met de
groote Monarchyen rondsom 't zelve, dat zy, en door inlandsche en vreemde
getuigenissen, de waarheid hunner eigene verhaalen bekragtigd vinden. Egypte
opent de herbergzaame armen om het Gezin zyns weldoeners, als gasten, te ontvan-
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gen. De hooge oudheid van dat Koningryk, zo zigtbaar in de Grieksche
Geschiedschryvers, levert een bewys op voor de Boeken van MOSES. De Volken
van Palestina, Idumea, Arabie, Syrie, en al het Oosten, van de Middelandsche Zee
tot den Tyger, deelen in de lotgevallen des Volks van GOD. In de Gewyde
Geschiedenis alleen, vindt men eene onafgebrooke opvolging, die deeze der andere
Koningryken, naar gelange zy op of ondergingen, insluit; derzelver oorsprong en
opvolging zou, buiten die zamenvoeging, geheel onbekend weezen.
Het Joodsche Volk is volstrekt het eenige, dat, van zynen grooten Stamvader af,
tot op den tegenwoordigen tyd, stand hieldt: eene omstandigheid, die zigtbaar hunne
geheele Geschiedenis, en de Openbaaring, in dezelven begreepen, bekragtigt.
De Joodsche Monarchy is zelfs de aanzienlykste der Oostersche Koningryken,
tot de opkomst van het Tweede Assyrische Ryk onder ARBACES, en dat van Babylon
onder BELESIS of NABONASSAR. Deeze twee Ryken stonden op, om de afvallige
Stammen van Israël en Juda te straffen, door verstrooijing en gevangenisse; tot dat
de heerschappy over geheel Asie ten laatsten zamenloopt in CYRUS, hunnen
Hersteller, den grootsten en misschien den besten der oude Koningen, die eerst de
Staatkunde der Regeering verstondt, terwyl de overige alleen van vermeesteren
wisten.
Een nieuw Tooneel opent zich: en de zaaken van Palestina worden vermengd
met die van Persie, tot de vermeestering van Asie, van den Hellespont tot den Indus,
door de wapenen van ALEXANDER. De Godsregeering zelve wordt een gedeelte
deezer bemagtiginge: en blyft onderworpen aan de drukkende overheersching der
SELEUCIDEN en PTOLOMEUSSEN, tot dat het Romeinsche Gemeenebest ze alle in
zyne, door de Voorzienigheid beschikte, zegepraalen besluit.
Dat een onaanmerkelyk Volk, uitsteekende door het bezit eener Godlyke
Openbaaringe, dus bewaard bleef, te midden van zo veele omwentelingen, en in
alle opeenvolgende heerschappyen, een beschermer en geessel vondt om 't zelve
te straffen en niet te verdelgen; is eene zo opmerkenswaardige byzonderheid, dat
ze ons opleidt om de eindoorzaak daar van na te speuren; dezen
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kan geen ander weezen dan een Voorzienig plan, om, in 't midden des algemeenen
Veelgodendoms, de Leer van GODS Eenheid staande te houden, als eene
voorbereiding tot het groot oogmerk de Christlyke Openbaaring.
De raadslagen des Allerhoogsten zyn van die der Menschen onderscheiden door
de natuurlyke ongeschiktheid der werkeren tot het volvoeren daar van gekoozen.
Het groot beginzel, GODS Eenheid, was, in de Heilige Schriften ontdekt en
toevertrouwd, aan een Volk, zo verlaagd door lange dienstbaarheid, en zelfs
dermaate overgegeeven aan alle Egyptische Bygeloovigheden, dat het blykbaar
zelve dit Godsdienststelzel niet kon verzinnen. Waren de schrandere Atheners tot
dat einde gekoozen geweest, en bestemd om zulk een redelyk Leerstuk te midden
der Afgodery te bewaaren, wy zouden de eer van zodanig eene ontdekking aan de
Schoolen der Wysgeeren, en 't fyn vernuft van dat schrander Volk, gegeeven hebben.
Nogthans was, indien wy geloof slaan aan de egtste bescheiden, die van XENOPHON,
SOCRATES zelve een deugdzaam en godvrugtig Veelgodendienaar, tot den jongsten
snik zyns leevens.
Indien dit de rechte sleutel niet is, die ons alle de geheimenissen der Oude
Geschiedenis ontsluit, moet dezelve, gelyk ze misschien aan onopmerkende
Leezeren voorkomt, geen bestaanbaar plan altoos hebben; en te veronderstellen,
dat de omwentelingen, in de Wereldlyke Geschiedenis, enkel de uitwerkzels zyn
van Staatkunde en Vermeestering, met uitsluiting van eene gadeslaande
Voorzienigheid, is eene godloosheid, die de Rede versmaadt en de Openbaaring
wraakt.
De algemeene Geschiedenis des Menschdoms loopt zamen op één punt: het
bewaaren der Eerste Openbaaring tot het invoeren eener Tweede.
Het Christen Tydperk is een meetpaal, by welke een nieuwe loopbaan aan den
Geschiedkundigen geopend wordt. Met een wysgeerig gemoed, 't welk de
Voorzienigheid beschouwt, als het bestuur houdende over de uitkomsten, die in
deezen nieuwen Godsdienst uitloopen, wordt men eene Prophetische ontdekking
gewaar van de voornaamste omwentelingen in dit Tweede Tydperk: en de
Geschiedenis, met de Voorzegging vergelykende, levert zulks een zedelyk bewys
op van de Geopenbaarde Waarheden; een bewys opgemaakt uit den geheelen loop
der
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Geschiedenisse; en niet min zeker dan een wiskunstig betoog.
Die bestendige overeenstemming tusschen de Voorzeggingen en de Uitkomsten,
door Lord BACON de Geschiedenis der Voorzegging geheeten, is een egt en strikt
bewys, dat de algemeene vaststelling van den Euangelischen Godsdienst het
uiteinde is van het Voorzienig bestuur deezer wereld.
Veelvuldig zyn de voordeelen aan het beoefenen der Geschiedenissen verknogt.
De Wysgeer, de Godgeleerde, de Staatsman, de Taalkundige, en die 'er zich enkel
uit vermaak op toeleggen, trekken 'er elk hun byzonder nut van. Doch deeze nutheid,
hoe veelvuldig en uitgebreid ook, kan tot zekere algemeene hoofden gebragt worden,
bovenal de opmerkzaame aandagt waardig der zodanigen, die de oorspronglyke
Schryvers raadpleegen.
1. Het eerst en edelst gebruik der Geschiedenisse is de blykbaarheid en
opheldering, die dezelve verschaft aan den Geopenbaarden Godsdienst, door
bykomende bewyzen op te leveren, en de vervulling van de Voorzeggingen, daar
in begreepen, aan te toonen. De oude, en zelfs de hedendaagsche
Geschiedschryvers zyn, in dit licht beschouwd, de beste Verklaarders der Heilige
Schriftuure; wier overeenkomst met de gelyktydige Zeden en Gebruiken, zelfs tot
de geregtte byzonderheden toe, ten bewyze van derzelver egt- en oudheid strekt,
en de Geschiedkundige Vervulling der Voorzeggingen overtuigt den ernstigen
Onderzoeker van de Ingeeving.
2. De valsche Godsdiensten des Menschdoms, met alle de ongerymdheden daar
aan vast, worden getrouwer opgegeeven door de Geschiedschryvers dan door de
Dichters of Wysgeeren. De schilderyen, welke zy ons hebben afgeleverd van het
Veelgodendom en de Afgodery, tegen het tafereel van den waaren Godsdienst
overgesteld, overtuigden ons teffens van de voortreflykheid en noodzaaklykheid
der Hemelsche Openbaaring.
3. Staatkundig onderwys wordt best gehaald in de School der Geschiedkunde.
Keurlyk drukt Bisschop BURNET, in 't slot van de Geschiedenisse zyns tyds, de
hoofdvoorwerpen uit der Staatkundige waarneemingen, die men op de Geschiedenis
te maaken hebbe. ‘Het oude Staatsbestuur in Griekenland, en nog veel meer
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dat van Rome, behoort onderscheiden voorgedraagen te worden, ten einde men
het onderscheid tusschen een regtmaatig en bedorven staatsbestuur wel begrype.
Het verval van de grootheid der Romeinen, onder de Keizers, ter oorzaake van
hunne volslaagene Oppermagt, 't welk de ondeugd invoerde, niet alleen hunne
Hoven, maar ook hunne Legers bedierf, moet men ten vollen openleggen. Vervolgens
heeft men de Gothische Regeeringsvorm en het Leenroerig stelzel, klaar te
ontvouwen, om den oorsprong onzer eigene Staatsgesteltenisse te ontdekken. In
dit alles hebbe men vooral zorge te draagen, om eene ziel te bezitten, vervuld met
de edele beginzelen van Regtvaardigheid, Vryheid en Deugd; als de waare grondslag
des Staatsbestuurs: en met eenen afkeer van geweld, eigendunklyke magt, slaafsche
vleiery, partyschap en weelde, waar uit het verderf en de ondergang van alle Staaten
hervoortkomt.’
Zeden, Wetten en Instellingen, ten beste der Maatschappye uitgedagt, verdienen
onze nauwkeurigste opmerking. Voor Verzamelingen van dien aart, hebben wy de
dierste verpligting, aan dat menschlievende en bykans Christlyke Stelzel, L'Esprit
des Loix; de vrugt van een twintig jaarige beoefening des allerbesten onderwerps,
het geluk des Menschdoms.
4. Met dit inzigt verdienen niet alleen de bespiegelende Grondregels, maar ook
de Daaden van Goedertierenheid en rechtschaapen Heldenmoed, onze byzondere
opmerking: deeze menschlievende, billyke en grootmoedige trekken van iemands
Character en Gedrag, beuren de Ziel op, onder 't leezen van zo veele misdryven,
van zo veel leeds, en oorlogsrampen, als de Geschiedenis tot walgens toe oplevert.
5. Grondregels van het grootste belang zyn de gevolgen van het opmerken des
waaren en valschen Godsdiensts, van den staatkundigen en zedelyken aart der
Regeringsvormen. Uit de Geschiedenis, in dezer voege toegepast, ontstaat de
erkentenis der Voorzienigheid over de Menschlyke zaaken, en van een Godlyk
bestuur over de belangen der Christen-Staaten. Van hier is de Christen Staatkunde,
zo in 't Wereldlyke als in 't Kerklyke, eigenlyk een gedeelte van den Godsdienst: en
moet, als zodanig, gehandhaafd worden volgens de be-
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ginzels van den Godsdienst, met alle mogelyke regtheid en zuiverheid. De Burgerlyke
Overheid wordt, in de Heilige Bladeren, Gods dienaaresse geheeten: dewyl zy
volgens de grondregels eener Godlyke Staatkunde handelen. Eene Godsdienstige
berusting in de Burgerlyke gesteltenis der Wereld, een onkreukbaare persoonlyke
braafheid, en een yver om het algemeen welweezen te bevorderen, zyn de pligten
van Christen Onderdaanen. Gelyk de Geschiedenis de zodanigen, die in Hoogheid
gesteld zyn, leert, dat de waare beginzels van Staatsbestuur het heil des Volks
bewerken, zo leert dezelve de Onderdaanen, dat zy onder een Voorzienig bestuur
leeven. Indien het Volk de grondbeginzels van Christlyke staatkunde schendt, zal
dit Godlyk bestuur op een straffende en wreekende wyze te werk gaan. Het waare
hulpmiddel tegen Volksrampen is altoos in 's Volks eigen hand; hervorming naamlyk,
of het wederbekomen van dien afval in beginzelen, en ongebondenheid in Zeden,
welke wanorde in den Staat hervoortbrengen. Tenzelfden tyde onderrigt ons de
Geschledkunde, hoe onervaaren en verkeerd de Menschen zich inlaaten tot
partyschappen en misnoegdheden in hun eigen tyden: welker openbaare rampen
misschien altoos net geevenredigd zyn aan de som hunner openbaare wanbedryven.
Te deezer oorzaake is 'er geen tydperk in de Jaarboeken des Menschdoms, of het
levert genoegzaame reden op, niet tot misnoegen, maar tot verbetering. Het
Menschdom, in stede van op zich zelven het oog te slaan, om de oorsprongen van
ramp op te speuren; wekt zyne aandoeningen in 't staatkundige op, door uit te vaaren
tegen die magt, welke altoos een zegen of een tugtroede is voor de Maatschappy,
geevenredigd aan hun goed of kwaad gedrag.
In deezervoege neemt de Geschiedenis een heilig en eerwaardig character aan,
het character van een Leermeesteresse der Regeerderen en der Volken. Zy leert
de eersten ontzag te betoonen voor haare regtbank; zy leert de laatsten de heillooze
uitwerkzels van Ondeugd en Godloosheid. Zy verspreidt een altoos duurenden glans
van eere over de naamen van grootmoedige en braave Vorsten; zy balzemt de
naagedagtenis van deugdzaame Lief hebbers des Vaderlands: en vertoont hoe de
opper-
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magt en vaderlandliefde zamenwerken ten algemeenen beste; terwyl de Kerklyke
vaststelling de Burgerlyke te hulp komt, en de Wetten versterkt door de banden van
Geweeten en Godsdienst.

Waarneeming wegens het nut der spaanschevliegen-pleister
rondom den navel gelegd, in zodanige gevallen, waar de Motus
Peristalticus der darmen, door afgelegen oorzaaken, is omgekeerd
geworden.
(*)
Door B. Wilmer
Een Jongeling, van 15 Jaaren, kreeg met den rand van eenen met yzer beslagen
Emmer, een zo hevigen slag op het Hoofd, dat daardoor de harssenpan gebrooken
wierd. Niettegenstaande 'er een groot gedeelte van de harssenpan ingedrukt was,
bespeurde men egter geen van die toevallen, welke gewoonlyk met soortgelyke
gebreken gepaard gaan; integendeel, de Lyder had volkomen zyn verstand, en
konde wandelen. Men besloot, door middel van de Trepaan, het gebrooken Stuk
van het Voorhoofds-Been weg te neemen, en dit geschiedde ook zeer gelukkig,
zonder dat daarby eenig gedeelte van het buiten bekleedsel weggesneeden wierd.
- Na de operatie beval men den Lyder zig stil te houden, en liet hem een Clysteer
zetten.
Den volgenden dag, na de Trepanatie, was de Lyder koortsig, klaagde over hevige
Hoofdpynen, en braakte sterk; - een Toeval, 't welk aan de groote Sympathie, die
tusschen het Hoofd en de Maag plaats heeft, moet toegeschreven worden, en die,
gelyk SCULTETUS (Armamentar. p. 168) reeds opgemerkt heeft, de Oorzaak is, dat
Menschen, die Hoofd. wonden krygen, gemeenlyk eenen bitteren smaak in den
mond hebben. - Vermits de Clysteer van den voorgaanden dag niet gewerkt had,
zo liet ik een tweede, met een once Engelsch zout, zetten; dog ook deeze en nog
twee andere, die ik den zelfden dag liet appliceeren, deeden geen de minste werking.

(*)

Zie deszelfs Cases and Remarks in Surgery, pag. 127. enz.
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Na elke Clysteer vermeerderden de mislykheid en het braaken, zo als ook gebeurde
wanneer de Lyder iets gebruikte.
Ik liet eene aderlaating op den arm doen, en liet hem een pil, bestaande uit een
grein Opium en drie grein Calomel, gebruiken.
Den derden dag, na de Operatie, was de hoop tot herstelling zeer gering; de
koorts vermeerderde, en was met bestendig braaken van Excrementen vergezeld.
Men herhaalde de Clysteer, dog 'er volgde geene ontlastinge, en men bespeurde
duidelyk dat de Peristaltische Beweeginge der darmen geheel omgekeerd was.
Tegens den avond begon de Lyder ylhoofdig te worden, en men had moeite hem
in 't Bed te houden. Men liet verscheiden Zoutdranken, geduurende de opbruizing,
geeven, waarby men nog eenige droppels Laudanum voegde; maar ook deeze
wierden, na verloop van eenige minuten, weder uitgebraakt.
In deeze droevige omstandigheden, liet ik eindelyk den Lyder een groote
Spaansche Vliegen pleister rondom den Navel leggen, welke in het midden van een
opening voorzien was.
De uitslag daarvan overtrof onze verwagting; de Braakingen hielden, na verloop
van vier uuren, op, en kwamen ook niet weder. Den volgenden nagt kreeg de Lyder
twee ontlastingen, en bevond zig, in zeker opzigt, veel beter, hoewel hy, over het
geheel genoomen, nog zeer gevaarlyk was.
De ylhoofdigheid hield op; daarentegen klaagde hy over zwaare Hoofd-pynen;
de Pols was schielyk, en de Lyder was op den vierden dag, tegen den avond, zo
onrustig, dat ik my genoodzaakt vond hem een opiaat te geeven.
Den vyfden dag bevond zig de Lyder byna nog in de voorgaande omstandigheden;
hy had dien nagt verscheiden afgangen, waarop eene strangurie en hevige tenesmus
volgden. Ter gelyker tyd wierd de geheele huid met een roosagtigen uitslag bedekt.
Men beschouwde de stranguris en de tenesmus als gevolgen van de Spaansche
Vliegen, en ook beide deeze toevallen wierden, door het gebruik van een afkooksel
van de sarsaparille, en eene ontbinding van de Sperma Caeti met Tinet. Thebaic.
merklyk verminderd.
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Den 7den dag waren de krachten van den Lyder zeer verminderd; doch hy was
volkomen by zyn kennis. Het aangezicht was zeer bleek, de Pols zwak, de wond
droog, en zonder de minste blyk van Ettering, en de omtrek van de wond zeer slap
en oedemateus. Ik schreef hierop de Kina voor, en liet met het gebruik daarvan tot
den 11den dag aanhouden. De Lyder begon oogenschynlyk te beteren, de krachten
vermeerderden, en de wond begon een beter aanzien te krygen; ondertusschen
bleef de oppervlakte van de dura mater nog zwart en stinkende. Men verbond de
deelen met een antiseptiquen Balsem, die uit gelyke deelen roozenhonig en
Wond-Balsem (Balsamus Traumaticus) bestond. - De bedorven gedeelten van de
dura mater scheidden zig vervolgens, in korten tyd, af, en 'er groeide een spongieus
Lichaam uit de harssenen op, 't welk men met droog pluksel en zagte drukking
tegenhield. De Lyder wierd dagelyks beter, en binnen tien weeken was de wond
volkomen met een Lidteken geslooten. - Heest, in dit geval, de Spaansche
Vliegen-pleister, door zyne prikkeling, de kramp in de darmen weggenoomen? Of
wierd de Motus Anteperistalticus daar door weggenoomen, dat 'er eenige deelen
van de Spaansche Vliegen opgenoomen, en na de Blaas gebragt wierden, waar zy
den hals van de Blaas, en het intestinum rectum prikkelden?

Natuurlyke historie van den gerstvogel.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
De Gerstvogel, by ARISTOTELES χυχϱαμος, in 't Latyn Cenchramus, in 't Italiaansch
Strillozzo, in 't Hoogduitsch Gerst-hammer, in 't Engelsch Bunting, in 't Zweedsch
Korn-laerka, in 't Noorweegsch Knotter, in 't Fransch Proijer geheeten, is een
Trekvogel, die vroeg in 't voorjaar, overkomt; 't verwondert my, dat ze hem den naam
van den Geelgors der Velden niet gegeeven hebben: dewyl hy in 't schoone Saisoen
dezelve niet verlaat. Hy maakt zyn nest in de gerst- en haverlanden, zelden vlak op
den grond neder; doch drie of vier duimen daar
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boven, in het digtste gewas, sterk genoeg om dat gebouw te draagen.
Het Wyfje legt vier, vyf, en zomtyds zes, eitjes; zo lang het broedt, verschaft het
Mannetje voedzel, en, zich op den buitenkant eens booms nederzettende, herhaalt
het, zonder ophouden, het onaangenaam geschreeuw, tri, tri, tri, tiritz, dit duurt tot
de maand Augustus: dit gezang is veel schielyker en korter dan dat van den
Geelgors.
Men heeft opgemerkt, dat de Gerstvogel, zich van de grond opbeurende, om op
een tak te gaan zitten, de Pooten laat hangen, en dat zyne Vleugels, in stede van
zich geregeld te beweegen, een trillende beweeging hebben, den Vogelen in den
paartyd eigen. Op andere tyden, by voorbeeld in den Herfst, vliegt hy zeer wel, zeer
vaardig, en zelfs vry hoog.
De Jongen verlaaten het nest veel vroeger dan zy kunnen vliegen; zy scheppen
vermaak in door het gewas heen te huppelen; en het schynt dat de Vader en Moeder
het nest zo digt by den grond maaken, om den Kinderen dit genoegen te geeven,
't welk denzelven niet zelden op 't leeven te staan komt, daar zy den Jagthonden
tot een lekker beetje dienen. Voorts blyven de Vader en Moeder een waakzaam
oog op hun houden, en verschaffen hun voedzel, tot zy in staat zyn om op eigen
wieken te dryven: doch dikwyls is hun zorg overboodig; want, wanneer men het nest
nadert, ontdekken zy de plaats waar men het te zoeken hebbe; met eene houding,
die de uiterste ongerustheid aanduit, daar boven zweevende.
Wanneer het kleine gezin is opgewassen, vallen zy, met groote benden, in de
velden, waar de graanen, die 't laatst ingezameld worden, groeijen. Zy vertrekken
een weinig laater dan de Zwaluwen, en het gebeurt zeldzaam dat 'er eenigen den
winter overblyven: GESNER heeft 'er nogthans een in dat jaargetyde gekreegen.
De Gerstvogel vliegt niet van tak op tak; maar zet zich neder op een der hoogste
en loshangende takken, 't zy van een boom, 't zy van kreupelhout, en hy zit niet, of
hy vangt aan met zingen, houdt zich uuren lang op dezelfde plaats, herhaalende
het verveelend tri, tri; eindelyk wegvliegende, knarst hy met den bek.
Het Wyfje zingt mede, wanneer het de Jongen niet
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langer te bezorgen heeft, doch niet, dan op een boom gezeten, en wanneer de Zon
op 't hoogst of niet verre van daar is: het zwygt voorts den geheelen dag, en doet
wel: want het slaat geen aangenaamer geluid dan het Mannetje; het is een weinig
kleinder, en heeft bykans dezelfde Pluimadie.
De Gerstvogels leeven van klein graan en wormpjes, die zy in de velden en weiden
vinden. Deeze Vogels zyn door geheel Europa verspreid, of liever, zy bezoeken
geheel Europa, op hunne omzwervende reistochten. OLINA beweert, dat ze te Rome,
en daar omstreeks, in de grootste menigte voorkomen. De Vogelaars bewaaren ze
in kouwtjes, om in den Herfst tot Lokvogels te dienen; dewyl zy veelerhande kleine
Vogeltjes weeten te lokken. De Kouwtjes, waar in men ze bewaart, zyn laag en
zonder stokjes: buiten twyfel, omdat men, by bevinding, weet, dat ze niet geneegen
zyn op die wyze te rusten.
Op den Kop en het Lyf heeft de Gerstvogel eene mengeling van bruin en rood:
den hals en oogkringen zyn helder rood; de Borst en 't geheele onderlyf is bleek
geel, met bruine vlekjes op de borst en de zyden: de bovenste dekveeren der
Vleugelen en de Vleugelpennen zelve, als mede die van den Staart; zyn bruin, met
een min of meer helder rood geboord; de Bek en de Pooten zyn donker graauw.
Het Wyfje is aan den Stuit graauw, naar 't rosse trekkende, zonder eenige vlekken;
de Bovendekveeren van den Staart zyn van dezelfde kleur, met witte randen geboord;
en, over 't algemeen, zyn de Veeren, de Staart en Vleugelpennen met heldere
kleuren aan de randen. - De Bek deezer Vogelen is van eene opmerkenswaardige
gedaante; de boven en onderkant zyn beide beweegbaar, gelyk in de Ortolaanen;
de randen sluiten in elkander, gelyk by de Geelgorssen; dan het boven en onderstuk
komt niet in een rechte lyn, maar met een hoek zamen: elke kant van den beneden
kaak heeft, op een derde van de langte, een' stompen uitsteekenden hoek, die
ontvangen wordt in een holte van den bovenkaak, welke daar aan beantwoordt:
deeze bovenkaak is, naar evenredigheid, zwaarder en breeder dan by meest alle
andere Vogelen. De langte van den Gerstvogel is zeven en een half duim.
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Wederlegging van het gevoelen, 't welk de verandering der dieren
in planten beweert.
Door den Heer Richard.
Te vergeefsch heeft de kundige en arbeidzaame HILL, in Engeland, het denkbeeld
(*)
bestreeden, dat 'er, op Guadeloupe en Martinique, zekere Insecten groeiden , te
vergeefsch heeft de oordeelkundige NEEDHAM, wiens Schriften voor 't meerendeel
de zuiverste Natuurkunde ademen, de voorgewende veranderingen van Dieren in
Planten, tot de gewoone wetten der Natuure zoeken te rug te brengen: deeze de
hoedanigheden toeschryvende der Zoophiten; geene aan den groei van zekere
paddestoelplanten op doode Insecten.
Men vindt 'er nog heden ten dage, die het belachlyk denkbeeld der veranderinge
van bezielde Lichaamen, in Planten, zoeken staande te houden; een denkbeeld,
gebooren uit de dwaalingen eeniger Waarneemeren, of al te weinig in de Natuurlyke
Historie bedreeven, of te zeer ingenoomen met iets, 't geen verwonderlyk in hunne
oogen scheen, om zich door den schyn niet te laaten bedriegen. Een verstand, door
vooroordeelen beneveld, zoekt dikwerf verre de nabygelegene oorzaaken van de
gemeenste uitwerkzelen. Maar een verstandig Waarneemer moet in de Natuur zelve
de oplossing tragten te vinden van de vraagstukken, welke zy hem aanbiedt: moet
hy zomtyds de wetten der Natuurkunde te hulpe neemen, dit strekt om te meerder
gewigts aan zyne gevoelens by te zetten: kan hy, noch op de eene noch op de
andere wyze, eenig geval oplossen, hy behoort zich te vrede te houden met het
enkel voor te stellen, zonder de schadelyke dwaasheid te hebben om ongerymde
begrippen te smeeden.
Wat, in de daad, is ongerymder, dan te gelooven, dat een weezen, welks
Organisatie en het leeven, daar uit ontstaande, bepaald zyn in eene zekere ruimte,
welke men Lichaam noemt, kan veranderd worden in een an-

(*)

Men zie hier over eenige waarneemingen in onze Vaderandsche Letteroefeningen, VII Deels,
IIde Stuk, bl. 548.
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der weezen, in leeven en organisatie geheel verschillende: dat is te zeggen, dat
een Dier in een Plant konne veranderen. De verandering van een bezield in een
groeiend weezen veronderstelt niet alleen eene verlaaging in het leevend beginzel,
dewyl 't zelve het vermogen van plaatsverandering en gevoeligheid, enz. moet
missen; maar ook de verhuizing van dit zelfde beginzel: dewyl nu zulk eene
verhuizing volstrekt onmogelyk is, vermids dezelve niet van sterven verschille, is
ook de verandering, welke zonder dit laatste geen plaats kan grypen, even
onmogelyk.
De dierlyke zelfstandigheden kunnen wel, wanneer zy ontbonden zyn, de geboorte
geeven aan zekere Planten, of liever, de uitbreiding, den aangroei bevorderen van
het herbaarend beginzel eeniger Planten, voorzien met eene eenvoudige organisatie,
en beroofd van mededeelend sap, als de Byssus, de Champinjons, en eenige Algas:
zy kunnen toebrengen tot de ontwikkeling der zaaden van eenige volkomener
Planten; doch die Planten hebben een leeven, volstrekt onafhanglyk van de dierlyke
zelfstandigheden, die alleen aan het groeiend beginzel eene meerdere kragt hebben
bygezet: eene eigenschap, welke, myns bedunkens, toegeschreeven moet worden
aan de rottende gisting, die, de deelen, waar uit ze zyn zamengesteld, losmaakende,
strekt om ze in aardsche zelfstandigheden te verkeeren.
Ik kan het gevoelen van den Heer NEEDHAM niet geheel onderschryven: hy zegt
in zyne Notes sur les Recherches Microscopiques de M.L. Abbé SPALANZANI. ‘Alle
georganiseerde stoffe, dierlyke of groeiende, die zich ontbindt, groeit, op nieuw,
onder nieuwe georganiseerde gedaanten, meer of min volkomen, meer of min
leevende naar de omstandigheden, waar in dezelve zich bevindt.’ Voorwaar, eene
georganiseerde stoffe, welke ze ook moge weezen, die zich ontbindt, kan van zelve
niet weder groeijen; maar alleen gelegenheid geeven om de geboorte van andere
georganiseerde lichaamen, die van dezelve niets ontleenen dan de beginzels noodig
tot hun leeven, gelyk zy voorheen zelve gedaan heeft.
De groeiende dierlyke zelfstandigheden kunnen zich in drie onderscheide staaten
bevinden: - Voor eerst, de rottende gisting, wanneer deeze alleen nog maar de in-
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wendige deelen aangedaan, en het Dier, of het deel des Diers, nog zyne gedaante
heeft. - Ten tweeden. De gedaante kan min of meer verandering ondergaan hebben.
- Ten derden, kunnen de deelen geheel ontbonden, en verwoest zyn, zo dat men
geen trekken van het Dierlyke meer ziet; en als dan ontdekken de anders met het
denkbeeld der verandermg ingenomenen niets wonderbaar in den groei.
Ik heb by den Heer THOUIN een zogenaamd groeiend Insect gezien, 't welk zich
in 't eerste geval bevondt. Het was een Pop, draagende een Clavaria, en die my
volmaakt toescheen te gelyken naar die, van welke de Heer NEEDHAM eene
Afbeelding aan 't einde zyner Notes, geplaatst heeft. Maar de Clavaria van 't Insect,
waar van ik spreek, schoon bykans dezelfde gedaante hebbende, is in de geheele
langte niet knobbelagtig, gelyk de tekening van NEEDHAM, gemaakt na een voorwerp
door het Microscoop vergroot; doch alleen aan het bovenste gedeelte, 't welk meer
gezwollen is dan het gladde benedeneinde. 't Is, te deezer oorzaake, dat ik die
Clavaria breng tot de Clavaria militaris: C. clavata integerrima capite Sqamoso
(potius tuberculoso) LINN. schoon dezelve die geele kleur niet hebbe, welke eigen
is aan de Clavaria van die soort, welke men zeldzaam omstreeks Parys aantreft. Ik
heb ze nogthans te Montmorency gevonden.
De vermeende wortelschietende Nagtvlinder, door Vader ENGRAMELLE
aangekondigd in het Journal de M. DE LA BLANCHERIE, welke my aanleiding gegeeven
heeft tot het schryven deezer wederlegginge, misschien hoe kort, ook reeds te lang,
voor Natuurkundigen, die nimmer geloof sloegen aan die verandering, bevondt zich
in het tweede straks gemelde geval.
Ik heb deezen Nagtvlinder gezien, dezelve wordt gevonden in het Kabinet van
den Heer D'ORCY. Deeze heeft zulk eene maate van verrotting ondergaan, dat 'er
geen Pooten, en geen Sprieten zyn overgebleeven, dat het Lyf eenigzing veranderd
is, en de Vlerken voor een gedeelte vergaan zyn. Uit de zyden van alle de geledingen
des lichaams kwamen draadjes voort, tusschen de 9 en 15 linien lang, wit, van
elkander gescheiden, vry dik, op eenige plaatzen kon men in de langte de kleinder
vezeltjes zien waar uit ze zyn zamengesteld; eenige dergelyke deeden zich op by
de voor-
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naamste peezen der Vlerken. - Deeze draadjes zyn het, welke men voorgeeft
worteltjes te zyn, die, schoon ze 'er de organisatie niet van hebben, egter eene Plant
zouden hebben voortgebragt, wanneer men het Insect langer in den grond gelaaten
hadt. Ondertusschen heb ik in deeze draadjes niets gezien dan eene soort van
Byssus, die men zou kunnen omschryven. Byssus filamentis erectiusculis, distinctis,
crassiculis, albidis, insecto putrescenti innascens. Met dit alles is het, ondertusschen
gemaklyk te zien, dat dit vermeend wortelschietend Insect niets zonderlings heeft:
naardemaal Dierlyke of Groeiende Zelfstandigheden, meer of min door eene rottende
gisting ontbonden, het zelfde verschynzel opleveren.
Men zou Vader ENGRAMELLE kunnen vraagen, door welke aantrekkende kragt,
alle deeze vermeende worteltjes, die onderscheide punten van inplanting hebben,
tot elkander gebragt en vereenigd zouden worden, naa de geheele verrotting van
het Insect, om zamen te werken tot het voeden eener Plante, wier oorsprong zo
aartig zou weezen, als die der Hyacinth en der Narcis by de Dichters.
Ik zoek, met deeze myne aanmerkingen, de agting niet te krenken van Vader
ENGRAMELLE, die zich met roem bekend gemaakt heeft, door het gewigtig en gunstig
ontvangen Werk, getyteld: Collection des Chenilles, Chrysalides & Papillons qui se
trouvent en Europe, waar van hy beschryvingen opgegeeven heeft en nog geeft,
vergezeld van derzelver afbeeldingen. Myn oogmerk met deeze wederlegging was
geen ander, dan om eene dwaaling, die voet begon te krygen, by zommige
ligtgeloovigen, in den grond aan te tasten. Principiis obsta sero medicina paratur,
zegt OVIDIUS. Het schynt dat Vader ENGRAMELLE deeze waarneeming heeft willen
doen dienen, tot een steunzel van de wonderbaare verandering der Wormen in
Boompjes: waar van hy in zyn Discours Preliminaire, des gemelden Werks, gewaagt,
op 't voetspoor van 't geen de Heer LE BOSSU 'er van gezegd heeft in zyn Voyage
aux Indes Occidentales. En dewyl die Eerw. Vader, dit wonderstuk, ergens in zyn
Werk moet invlegten, overeenkomstig met zyn gevoelen en dat zyner
Medestanderen, is het zeer eigenaartig dat het Gemeen weete waar aan het zich
te houden hebbe, in dit geval, 't geen niets dan 't geen zeer gemeen en zeer natuurlyk
is, in zich behelst.
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Leevensbyzonderheden van den heer David Macbride, M.D. en C.
te Dublin.
(Overgenomen uit de Eloge van den Heer VICQ D'AZIR)
Oder de verschillende wegen, langs welken men eenen onsterflyken Naam bekomt,
zyn eenige kort, doch vol gevaars, andere lang, en vorderen eene werkzaamheid,
tot welke weinige persoonen zyn opgewassen: zommige zyn als door 't geval
gebaand en komen aan enkele Gunstelingen voor; nog andere verkrygen, zonder
zich de moeite te geeven, waar van die onderscheiding doorgaans de vrugt is, eenen
naam onder de Geleerden hunner Eeuwe.
Dit is 't lot geweest van den Heer MACBRIDE, Doctor in de Medicynen, en Chirurgyn
te Dublin. Van eenen zagten aart zynde, beoefende hy de Letteren en
Weetenschappen, meer om derzelver wille dan uit belang. Hy werd beroemd, zonder
zulks beoogd te hebben, en een schitterend tydperk vestigde zyne agting, zonder
de rust zyns leevens te stooren.
Deeze Arts werd den zes- en twintigsten van Grasmaand, des Jaars MDCCXXVII,
te Ballymoni, in het Graafschap Antrim, in Ierland, gebooren. Zyn Vader was ROBERT
MACBRIDE, Leeraar in een Presbyteriaansche Gemeente, zyne Moeder eene Dogter
van den Heer BOYDE van Hillaghei, in het Landschap Down. In de openbaare Schoole
te Ballymoni leerde hy de beginzels der Grieksche en Latynsche taale, en begaf
zich vervolgens na de Hoogeschool te Glasgow. Veel zugts voor de Chirurgie
betoonende, waar van de Heer THOMPSON, Chirurgyn te Ballymoni, hem de eerste
beginzels geleerd hadt, ontboodt de Heer BEERE, Opperchirurgyn van een Hospitaal
in Engeland, wien hy in den bloede bestondt, hem by zich: hy bleef 'er verscheide
jaaren, en leide daar den grondslag der Kundigheden, van welke hy naderhand een
zo goed gebruik maakte.
't Is in deeze verblyfplaatzen, door een verstandig Staatsbestuur opgerigt, ten
dienste van 't arm en lydend deel des Menschdoms, dat jonge Artzen en Chirurgyns
de beste lessen haalen; daar leeren zy onder de sterven-
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den, de zieken en de beterenden, de onderscheide staaten des leevens en de
verschriklykheden van den dood kennen; daar vertoont zich de natuur in alle de
ongesteldheden, die onze zwakke gesteltenis kan verdraagen; daar zoekt men,
zonder verhinderd te worden, in de onderscheide lichaamsdeelen, de oorzaaken
der kwaalen, en de nog onvaste hand des Kweekelings doet proeven op ontzielde
lichaamen; daar leert de Chirurgyn een gedeelte afleggen van die aandoenlykheid,
welke, geheel overblyvende, hem beevend en beschroomd maakt, en die, gansch
weggenomen, hem een hard en wreed Schepzel doet worden; daar, eindelyk,
beoefent men zich, om, uit de oogen, de gelaatstrekken, het voorkomen, de houding,
de Ziekten te leeren, en de tekenen te onderkennen, die de Waarneemer ontdekt,
zonder ze te kunnen beschryven, welke men te vergeefsch in Boeken zoekt, en
waaromtrent het van groot aanbelang is niet mis te tasten.
De Heer MACBRIDE verliet deeze Leerschool niet, dan om in den Oorlog, die den
Vrede, te Aken geslooten, voorging, aan Boord van de Koninglyke Vloot eene
Chirurgyns plaats te bekleeden.
Zullen wy vermelden, dat hy, in dien Oorlog, verscheide blyken gaf van zynen
moed, en zich dikwyls in 't gevegt mengde? Behoort hy, die 't geluk heeft, om door
zyn beroep geschikt te zyn, tot het bewaaren van het leeven der Menschen, zich
immer te veroorloven om tot het verdelgen daar van mede te werken? Deeze trek
zyns gedrags, door veelen zyner Landsgenooten ons met veel blyks van hartlyke
goedkeuring opgegeeven, schildert ons MACBRIDE, in dit tydperk, af als een driftig
onverzaagd Jongeling, ten dien opzigte meer onze verwondering, dan onzen lof,
verdienende.
Den Oorlog geeindigd zynde, woonde de Heer MACBRIDE, die zich voornaamlyk
op de Vroedkunde dagt toe te leggen, eenigen tyd de lessen by van den beroemden
SMELLIE, en zette zich in den Jaare MDCCXLIX te Dublin neder.
Zints dien tyd, tot het Jaar MDCCLXIV, levert zyn leeven niets byzonders op. De
keurige smaak dien hy in de Schilderkunst had, en in 't algemeen voor alle
aangenaame Kunsten, vertraagde zeer den voortgang om het vertrouwen des
Gemeens te winnen; 't zelve wil te
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Dublin, zo min als elders, dat hy, die zich op de gezondheid zyner Medeburgeren
moet toeleggen, iets anders ter hand neeme, en schynt het mengen hunner
Amptsverrigtingen met eenige vermaaken voor onmogelyk te houden; ook is het
zomtyds onbillyk genoeg, om, wanneer iemand de noodzaaklykheid bemerkt, van,
ingevolge deezes begrips, zich ernstiger en deftiger aan te stellen, hem zulks euvel
te duiden.
De Heer MACBRIDE sloeg geen agt op dit vooroordeel; hy toonde zich mogelyk al
te gezet, en eene vergetelnis van verscheide jaaren was de straffe deezes misslags.
Hy bediende zich, om bekend te worden, van die gevallen, in welke de onkunde,
en de gewoone handelwyze, zich verlegen vindende, aan weezenlyke verdiensten,
onder welk eene gedaante zy ook voorkomen, de verschuldigde hulde bewyst: het
Gemeen kon hem, in 't einde, den grootsten roem niet weigeren, in de Geneeskunde,
en bovenal in de Vroedkunde, dat gewigtig deel der Chirurgie, 't welk, de Geboorte
der Menschen raakende, den voornaamsten dank verdient. Eene Kunst, den
Beoefenaaren zo veel te voordeeliger, dewyl alle omstandigheden medewerken,
om hun te doen aanmerken als Weldoenders, by eene ongeruste Moeder, eene
vertederde Maagschap: terwyl, daarenboven, het welslaagen, in gemaklyke gevallen,
waar de Natuur gelukkig medewerkt, aan de Kunst wordt toegekend, en misslagen
der Kunste gereedlyk op rekening der Natuur gesteld worden.
Behalven dat de Heer MACBRIDE zyn beroep vlytig behartigde, zette hy zyn arbeid
in de Ontleed- en Scheikunde voort; woonde dikwyls de Lessen by van de
Hoogleeraaren CLEGHORN in de eerste, en die van HUTE KENSON in de laatstgemelde
Weetenschap. Dit nederig gedrag deedt hem gunste vinden, by lieden, anders zeer
genegen om hem te bedillen, en, te midden zelfs van zyne beroemdheid, hieven
weinigen de stem tegen hem op.
In 't byzonder vestigde hy zyne aandagt op de eigenschappen der verschillende
zelfstandigheden, die den voortgang der Verrottinge kunnen bevorderen of
vertraagen, op de natuur en zamenvoeging der Dampen, daar uit opryzende. Zyne
heerlyke Proeven, hier op genomen, geeven hem een onderscheidene plaats onder
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de Hedendaagsche Natuurkundigen. Hy besloot zyne Ontdekkingen toe te passen
op de Dierlyke Huishouding, en gaf, in den Jaare MDCCLXIV, den uitslag zyner
Proefneemingen in 't licht, welke hy, drie jaaren laater, met gewigtige byvoegzels
(*)
vermeerderde .
Eene der gelukkigste toepassingen der Bespiegeling van den Heer MACBRIDE,
was het gebruik des aftrekzels van Mout, om de Scheurbuik der Zeelieden te
voorkomen of te geneezen. Hy toonde dat Mout een allerkragtigst middel is om der
verrottinge wederstand te bieden; de gezondheid des Scheepsvolks van den
Scheepsbevelhebber COOK op diens lange en bekende reis, wordt voornaamlyk
daar aan toegeschreeven.
Deeze Proefondervindelyke Verhandelingen over Geneesen Natuurkundige
Onderwerpen: welker leezing inneemt, en de overtuiging medebrengt, werden van
alle Geneesen Natuurkundigen met het grootste genoegen ontvangen. De
Geneeskundige Faculteit te Glasgow, die 'er op roemde MACBRIDE onder haare
Leerlingen gehad te hebben, wilde hem ook onder het getal haarer Doctoren tellen,
en droeg hem dien Tytel op. Zedert dien tyd was hy niet alleen Chirurgyn, maar ook
Doctor in de Medicynen; een tytel voor hem te lofwaardiger, dewyl hy denzelven
niet verzogt hadt. Deeze omstandigheid onderscheidt hem van de groote menigte
der zodanigen, waar in men zich niet verwonderen zou deeze hoedanigheden
vereenigd te zien, wanneer men by hun de kundigheden aantrof, die de wet eischt
dat zy bezitten.
De Heer MACBRIDE, die veele nutte Konsten beminde en beoeffende, vondt, door
zyne Scheikundige Proefneemingen, een middel om het Leerlooijen op een korter
(†)
en min kostbaare wyze te verrigten . Een bekwaam Leerlooijer te Dublin heeft, in
't groot, en met eenen gewenschten uitslag, deeze nieuwe wyze

(*)

(†)

Experimental Essays on Medical and Philosophical Subjects, in 8vo. Londen, 1764:
vermeerderd en verbeterd, 1767. In 't Hoogduitsch overgezet, door den Heer RAHN, te Zurich,
1765, on in 't Fransch door den Heer ABBADIE, 1766.
Account of a new Method of Tanning, 1769. Instructions te Tanners, for carrying on the new
Method of Tanning, 1777.
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van bewerking gevolgd, die eene Huid een jaar eer voor de afleevering bekwaam
maakt, dan de gewoone. De Societeiten, tot bevordering der Kunsten in Engeland
en Ierland, hebben den Ontdekker met Gedenkpenningen beschonken.
Niet meer dan Twee Waarneemingen, de Vroedkunde betreffende, heeft de Heer
(*)
MACBRIDE in 't licht gegeeven . Het grootste zyner Werken is: eene Geschikte
(†)
Inleiding in de Bespiegeling en Beoefening der Geneeskunde .
Hoewel hy te DUBLIN zeer geagt was, eer hy de gemelde Werken uitgaf, droeg
men zyner bekwaamheden de verschuldigde hoogagting niet toe. Dan de roem,
welken hy door zyne Schriften en Ontdekkingen in geheel Europa behaalde, leerde
zyne Medeburgers hunnen Stadgenoot hoogschatten: het schynt zomtyds noodig
dat de klank des lofs van eenig einde der geleerde Wereld te rug gekaast wordt, na
de plaats van waar dezelve kwam, om 'er alle uitwerking, die men verwagt, van te
hebben.
By het beoefenen der Geneeskunde, voegde de Heer MACBRIDE, het lastig beroep
van Vroedmeester. Zyne zagtaartigheid en minzaamheid wonnen de vriendschap
van allen, die zich van zyn raad en hulp bedienden. De Lyder heeft dikwyls zo zeer
Vertroosting als Geneesmiddelen noodig; en 'er zyn Kwaalen, niet te geneezen,
dan door in dezelven deel te neemen. De Heer MACBRIDE maakte van beide gebruik,
op eene wyze, die de goedheid van zyn Hart, en de schranderheid zyns Verstands,
teffens toonde. Welhaast won hy een

(*)

(†)

An Account of two extraordinary cases. Medical Observ. & Inquir, Tom. V. Ook ziet van hem
het licht, An Account of the reviviscence of some Snails, perserved many years, in Mr. SIMONS
Cabinet, Phil. Transact, Tom. LXIV. Dit stukje is vertaald te vinden in het Mengelwerk onzer
Hed. Letteroeff. V.D. II. St. bl. 555. enz.
Methodical Introduction to the Theory and Practice of the art of Medicine, 1772: verbeterd en
vermeerderd, 1777. De Heer JOH. FRED. CLOSSIUS, heeft dit Werk in 't Latyn vertaald, en te
Utrecht in den jaare 1774 uitgegeeven, onder den tytel: D. MACBRIDE, M.D. Introductio
Methodica in Theoriam & Praxin Medicinae. Zie onze Hed. Vaderl. Letteroeff. IV Deel, I St.
bl. 247.
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algemeen vertrouwen. Zyn yver zou aan zyne bezigheden geëvenredigd geweest
zyn, hadden zyne kragten het toegelaaten: doch hy kon zo veel vermoeienis niet
verdraagen. In Wynmaand, des Jaars MDCCLXXVIII, werd hy aangetast door een
zwaare Rheumatismus; deeze verzuimd zynde, veranderde in eene kwaadaartige
Koorts, welke hem den acht en twintigsten van Wintermaand diens zelfden Jaars
wegrukte, in den ouderdom van drie- en vyftig Jaaren. Twee keeren was hy getrouwd,
(*)
en hadt verscheide Kinderen verwekt, van welke geen hem overleeft
Zyn vroegtydig verlies werd gevolgd van eene algemeene verslaagenheid. Hy
was een dier Mannen, op welke een Volk roem draagt, en geheel Ierland had hem
wenschen te behouden.
De Vrouwen, zo wel tot smert als tot vermaak gebooren, geschikt tot de opvoeding
en het geluk der Mannen, verordend om hun het eerste voedzel te geeven, en de
eerste zorgen aan hun te besteeden, blootgesteld aan eene groote menigte
zwakheden en kwaalen, daar uit ontstaande, hebben de dringendste redenen on
voor haare gezondheid bezorgd te weezen, en eenen bekwaamen Arts te kiezen.
Hy, wiens deelneemende geaartheid en kunde zy geschikt keuren voor haar gestel
en character; hy, aan wien zy de geheimen van een zwakke en tedere gesteltenis
ontdekt hebben; hy, eindelyk, aan wien zy de zorg voor hunne Kinderen, uit wiens
handen zy ze ontvingen, opdroegen, is, om zo te spreeken, noodig tot hun bestaan
geworden: hem te verliezen, is een dieptreffende ramp: men oordeele, dit
overwoogen hebbende, over de rouwe, door den dood

(*)

De Familie van MACBRIDE is oorspronglyk uit Galloway in Schotland, aldaar oud en geagt.
JEAN MACBRIDE, Overgrootvader van DAVID MACBRIDE, hadt, door zyne Kunde en Godsvrugt,
zich eenen roemryken naam verworven. Hy werd, omtrent het afloopen der jongstverstreeke
Eeuwe te Bedfort, in de Vergadering der Presbyteriaanen tot Leeraar beroepen. - Van zyne
Familie is nu niet meer over dan de Heer JEAN MACBRIDE, 's Doctors Broeder, een der braafste
Officieren op de Engelsche Vloot, en Kapitein op de Bienfaisant, een Oorlogschip van 64
Stukken.
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des Heeren MACBRIDE verwekt, by de voornaamste Dames te Dublin, wier Arts en
Vroedmeester hy was.
De Huismoeders bevogtigden zyn graf met traanen; de Dichters en Dichteressen
bestrooiden 't zelve met Lykcypressen. Zyn Medeburgers preezen hem, terwyl zy
dit verlies beklaagden, en 't is niet meer dan billyk, dat Buitenlanders hem in
gedagtenisse houden.

Kort berigt der lotgevallen van Eyles Irwin, Esq. op eene reize na
de Roode Zee, en de kusten van Arabie en Egypte, en op een tocht,
door de woestynen van Thebais; uyt zyne brieven ontleend.
(Vervolg en Slot van Bladz. 437.)
De braave oude Shaik, van wien wy boven gesprooken hebben, en die, uit eenige
omstandigheden, dezelfde schynt geweest te zyn, van wien Dr. POCOCKE, in zyne
Reisbeschryving, met zo veel lofs gewaagt, gaf Mr. IRWIN met zyne Lotgenooten
over aan HADGEE UTTALAH, den Opziender zyner Kameelen; met last om hun en
hunne goederen behouden te Cairo te bezorgen: 'er byvoegende, dat hy, indien 'er
eenige klagte viel over zyn gedrag, zulks met den hals zou boeten: ook mogt hy
niet wederkeeren, zonder een brief, door hun getekend en gezegeld, den Shaik van
hunne behoudene overkomst verzekerende. Om zyne trouwe buiten allen gevaar
van verzoeking te stellen, beval de Shaik dat het Gezin van HADGEE UTTALAH in
bewaaring zou genoomen worden, als het zekerst onderpand voor zyne opregtheid.
Op den vierden van September, 's avonds ten elf uuren, als zynde dit het stilste,
verlieten de Engelsche Reizigers Ghinnah, waar zy, niettegenstaande de bekomene
vergoeding, hunne goederen tot de helft, van 't geen zy in de Stad gebragt hadden,
verminderd zagen. Zy moesten door de Woestyne van Thebais trekken, met achttien
kameelen voor hunne persoonen, goederen, oppassers en wagt. Op den derden
dag hunner reize in deeze Woestyne, hadden zy eene zeer ontrusten-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

563
de ontmoeting, welke wy met des Schryvers eigen woorden zullen opgeeven, naa
opgetekend te hebben, dat zy stil gehouden hadden om het middagmaal te neemen.
Ten half vier uuren waren wy weder opgezeten en trokken voort door dezelfde
Valei; in omtrent één uur tyds bereikten wy den voet van eenen anderen steilen
berg. Wy moesten er onze kameelen op geleiden, en bereikten in omtrent een half
uur den top, waar wy eene vlakte aantroffen van bykans twee mylen lang, welke wy
over reeden. Ten zes uuren kwamen wy aan 't einde van deeze bergvlakte, wanneer
onze vooruittrekkende wagt ons ontzette, door de tyding, dat 'er in de vlakte een
hoop kameelen zich opdeedt. Dewyl dit een kwaad vermoeden baarde, maakten
wy alle onze wapenen gereed, en voegden ons byeen om af te daalen: deeze
nedergang was zo rotzig en steil, dat wy, hoe klein ons getal ook mogt weezen,
door deeze omstandigheid, eene menigte van vyanden zouden hebben konnen
staan.
Deeze vreemdelingen hadden onze beweegingen waargenomen, en schaarden
zich zamen om den uitslag af te wagten. Wy telden niet minder dan dertig kameelen,
en maakten hier uit op, dat het, in geval van vyandlykheid, twee tegen een zou
weezen. Om nogthans kundschap te krygen wie deeze vreemdelingen waren, ging
HADGEE UTTALAH zelve in de valei. Hy waagde het ongewapend, ten teken van vrede:
en wy brandden van ongeduld, om den uitslag van deeze ontmoeting te zien. Wy
hadden 'er het uiterste belang by, en het was niet vreemd, dat wy, in deezen
toestand, het ergste vreesden. Doch gelukkig was deeze vrees ongegrond.
HADGEE UTTALAH kwam niet by deeze Bende, of een uit dezelve kende hem, die
met open armen toeschoot om hem te ontvangen. Hy werd terstond door alle de
anderen omringd, en wy konden zien dat hem Koffy en Brood werd aangebooden.
Dit bewoog ons om een ander denkbeeld van deezen hoop te vormen, en wy
begonnen te denken, dat het Reizigers waren, die, gelyk wy, in deeze hachlyke
tydsomstandigheden, liever verkoozen hadden, door de Woestyn te trekken, dan
langs de Rivier. In dit begrip vonden wy ons versterkt door de tekens die HADGEE
UTTALAH ons maakte, om neder te daalen. Onze Arabieren gaven ons eene
verklaaring
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van die tekens, en verhaalden ons dat 'er niets te vreezen was. Wy gehoorzaamden,
over zulks, en gingen van den berg af, in zo goede orde als het pad wilde toelaaten.
Aan den voet wagtte HADGEE UTTALAH ons op, die ons met onze goederen op eene
plaats bragt, eenigzins van die der Vreemdelingen verwyderd, waarop hy weder tot
hun ging. Veelvuldig waren de omhelzingen en gelukwenschingen tusschen de
Arabieren van wederzyden. Wy ontdekten dat 'er in deeze valei water te krygen
was, dit bewoog ons volk om stil te houden, en de lederen zakken met versch water
te vullen. 't Was half zeven toen wy hier kwamen.
Terwyl HADGEE UTTALAH een ernstig gesprek hieldt met het Opperhoofd der andere
Party, kwamen IBRAHIM en ABDUL RUSSAR tot ons, met een gelaad, waar in
verwondering en verbaasdheid te leezen was, en onderrigtten ons, ontdekt te hebben,
dat de vreemdelingen, gelyk wy eerst vreesden, eene Bende Roovers waren; dat
zy een hunner hadden hooren pochen, dat deeze Bende, by Cosire, de veertig
kameelen aangevallen en vermeesterd hadt, toen wy in die Stad waren: en dat zy,
nu maar weinig dagen geleden, op de oevers van den Nyl eene Caravane geplunderd
hadden, met welker buit zy nu na hun Land trokken. Dat dit zo korts gebeurd was,
vermeerderde de onaangenaamheid der tydinge, en onze toestand was zo ontrustend
als zeldzaam. Wy bevonden ons in eene Woestyn, ingevalle het op een vegten
aankwam, moesten wy op onze wapenen, en de getrouwheid onzer Arabieren, ons
verlaaten. Overwinnen zelfs kon ons misschien niet helpen, zo wy ons dan
genoodzaakt vonden tegen onze geleiders de wapenen te gebruiken. In de Woestyn
te vlugten, was de eenige veiligheid in dit vyandelyk land: en wy zagen geen uitkomst,
indien ons volk ons verliet. Dit waren de eerste gedagten, welke by ons opkwamen:
dan onze verslaagene gemoederen werden opgebeurd, door de verzekeringen van
HADGEE UTTALAH, die zich thans by ons vervoegde.
Hy schroomde niet ons te verklaaren dat het eene Bende Roovers was; doch
voegde 'er by, dat zy hun woord zo heilig hielden als eenig ander volk. Zy kenden
hem, gelukkig, en dit was in de daad ons behoud: Want by de vriendschap hadden
zy hem plegtig beloofd, dat zy niets het minste kwaad tegen ons zouden bestaan:
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en wy mogten ons volkomen op deeze betuiging verlaaten: want de woeste Arabieren
hadden nimmer, in zulk een geval, hun woord gebroken. Naa dit vooraf gehoord te
hebben, stonden wy minder versteld over eenen voorslag dien zy hem gedaan
hadden, om ons na Cairo te vergezellen. HADGEE UTTALAH prees ons aan, deezen
voorslag te aanvaarden: zeggende, dat ons belang het alzins vorderde. Zy zouden
ons voor Gidsen en Beschermers strekken, in die ongebaande Woestyn: en wanneer
zy eens de zaak van iemand op zich genomen hadden, was het hun character,
dezelve te volvoeren, al zou het hun het leeven kosten. Schoon wy deeze lofspraak
mistrouwd hadden, was het onze zaak niet van een ander gevoelen te zyn dan onze
Leidsman, die onze persoonen en onze goederen in zyne hand hadt. De panden,
die hy te Ghinnah gelaaten heeft, zullen beletten dat hy zyne zaak slegt uitvoert, en
hier op moeten wy het in deezen laaten aankomen. Wy zyn in een kostlyk gezelschap
vervallen! en wy moeten, zo veel mogelyk, op de wagt weezen. Zelden ziet men de
Helden in een Roman in grooter verlegenheden ingewikkeld: en was de waarheid
van dit verhaal niet wel bekragtigd, het zou hier een zweemzel van verciering krygen.
Maar de goede geest, die ons behouden geleid heeft door zo veele ongelegenheden,
vertrouwden wy dat ons in de tegenwoordige niet zou verlaaten.
Ten zeven uuren gingen de kameelen der Roovers om water, en zy lieten hun
Opperhoofd en een wagt alleen by hunne goederen. Dit was een blyk van vertrouwen:
wy gingen te rusten met onze wapenen by ons, volgens gewoonte, en sliepen zo
veel als de koude ons toeliet. Ik was ongelukkig te Ghinnah myn nagtrok kwyt
geraakt, en hadt niets dan een chitzen sprei tegen de scherpte van den wind, die
uit het noorden opblies, en zo snydend was, als ik dien immer in Europa voelde.
Dus zien wy onze Engelschen, in eene groote onbekende Woestyn, onder het
geleide en de bescherming eener Bende Arabiesche Roovers: doch de
schroomlykheid van hunnen toestand zal niet weinig verminderen, als wy de
aanmerkingen van Mr IRWIN hooren, over den aart van deeze Rooveryen der
Arabieren.
Het schynt, zegt hy, dat de Roovery geen schandelyk beroep is onder de
Arabieren, zo lang zy hunne aan-
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vallen bepaalen tot lieden van andere Gewesten. Vrienden en Kennissen kunnen
deeze Roovers ontmoeten, zonder eenig nadeel, en het gebeurt zeer zelden, dat
zy hunne eigene Landgenooten iets afpersen. Onze Arabieren behoorden tot de
eerst beschreevene, en het was aan deeze strikte woordhouding, dat wy onze
ontkoming te danken hadden. Hunne gewoonte is, na afgelegene Landschappen
te trekken, en na hun eigen te rug te keeren, met al den buit, dien zy hebben kunnen
bekomen. Zy merken dit eer aan als het voeren van een kleinen oorlog, dan als een
inbreuk op de regten des Menschdoms: in dit opzigt, hebben zy misschien regt en
rede even zeer op hunne zyde, als de meeste der Helden, die den Aardbodem
verwoest hebben, en wier misdryven alleen de bedrieglyke schyn van buitengemeene
daaden moet ontnomen worden. Het Staatsqestuur laat deeze bedryven, welke de
Onderdaanen verryken, oogluikende toe, en dewyl de daaders zich buiten de
kennisneeming des Regters houden, hebben zy niets van denzelven te vreezen.
En, wanneer wy hier by in opmerking neemen, dat veelen hunner Medegenooten,
lieden zyn, aan geen misdryf schuldig, die alleen, door de misdryven van eenigen
hunner Familie, genoodzaakt zyn in de woestyn te vlugten, om de wraak van
byzondere persoonen te ontvlieden, zullen wy ons minder verwonderen, dat wy
menschlievenheid en braafheid onder hun aantreffen. De wreede aart hunner Wetten
heeft de woestyn bevolkt, en Menschen, van een braaf character, zich doen
vervoegen onder een slegten hoop, die op den ongelukkigen Reiziger loert.
Het Opperhoofd deezer Bende werd door HADGEE UTTALAH tot ons gebragt, by
het ontbyt; hy dronk met ons een kop Koffy. Hy ziet 'er uit als een onverzaagde
Schurk, is middelmaatig van langte, doch gezet: zyn gelaat is welgevormd, alleen
heeft hy een diep lidteken in de bovenlip, waar door men bespeurt dat hy ettelyke
voortanden mist, welke hy, naar allen schyn, in eene ontmoeting verloor. In zyne
houding straalt eene openhartigheid door, die het vertrouwen wint. Verre van zich
over zyne leevenswyze te schaamen, sprak hy van zyne laatste verrigtingen, en
veilde ons verscheide kleederen te koop. Wy kogten ze terstond, om hem in een
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goeden luim te houden, de noodzaaklykheid dwong ons, om, met ons weeten,
gestoole goederen te koopen. ABDUL RUSSAR, kogt een Coran en andere
Godsdienstige Boeken, mogelyk eenen armen Priester ontroofd, en IBRAHIM een
Fransch Pistool, 't welk hem meer tot pronk, dan ten gebruike zal dienen. Alles
kreegen wy ten minsten voor een derde van de waarde. HADGEE UTTALAH betaalde
den Roover, en wy zullen het met den eerstgemelden te Cairo verrekenen. Wy
hadden zorg gedraagen, om ons eigen Volk in 't geloof te brengen, dat het ons aan
geld ontbrak, en GOD weet welk een onheil ons, op het ontdekken onzer weezenlyke
schatten, was overgekomen.
Ons lot is waarlyk zonderling. Duizendmaal zouden wy dien weg hebben kunnen
reizen, zonder zulk slag van Roovers aan te treffen. Waren wy één half uur laater
aan deeze plaats gekomen, wy hadden hun mis gegaan, dewyl zy zich door de valei
spoedden, om water te krygen, en zo weinig als wy dagten, in deeze nauwlyks ooit
bezogte woestyn, Menschen aan te treffen. Doch de uitkomst kan alleen beslissen,
of eene ontmoeting een geluk is, dan een ongeluk. Dikwyls hebben wy op onze reis
gelegenheid gehad, om den bekenden grondregel van POPE toe te juichen: Al wat
is, is goed. En schoon dezelve zo zeer met onze belangen strookt, en wy denzelven
daarom gereed aanneemen, mogen wy ons vleien, dat wy 'er thans weder een nieuw
bewys van zullen ontmoeten. De onderhandelingen, welke wy met het Opperhoofd
gehad hebben, toonen dat hy opregt met ons wil handelen, en wy vergrooten steeds
onze schuld by de Arabieren, die te Cairo betaaling verwagten.
In de daad, deeze Roover is een verwonderenswaardig Man. Hy is zeer
toeganglyk, en heeft egter een volkomen gezag over zyne Bende; door zyn eigen
voorbeeld leert hy hun beleefd, en zelf verpligtend jegens ons, weezen. Wy wilden
hem gaarne eene voeglyke erkentenis geeven voor zyn gedrag, ten onzen opzigte,
maar oordeelden het niet raadzaam geld te voorschyn te brengen, of in 't minst af
te stappen van onze betuigde armoede. 't Was met een onverbeeldelyk genoegen,
dat ik hem, in een gering stuk, kon verpligten met een paar Scheermessen, die hy
in handen van myn knegt zag, en gaarne wilde hebben.
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Naa veertien dagen reizens, door deeze akelige woestyn, en korten tyd voor dat zy
op de oevers van den Nyl kwamen, verlieten de Roovers hun op 't onverwagtste,
neemende een Fransch afscheid: en HADGEE UTTALAH gaf te verstaan, dat het
Opperhoofd op deeze wyze handelde, om zyne onbaatzugtigheid te toonen, en den
Reizigeren de moeilykheid te bespaaren, van hem zonder geschenk te laaten
vertrekken. In de daad, gelyk
Mr. IRWIN opmerkt, was het geheele gedrag deezer Rooveren zo zeldzaam, en
het geval hun bejegend zo vreemd in zyne soort, dat de Leezer het verhaal daar
van hem in dank zal afneemen.
Mr. IRWIN's komst te Groot Cairo maakte een einde aan de onlusten en angsten
van hem en zyne Tochtgenooten: dewyl zy toen op eene handeldryvende plaats
kwamen, waar alles, volgens beter en vryer beginzels gedaan wordt, dan in de
binnenste deelen des Lands. Hier geraakten zy ook weder in 't gezelschap van
Europeaanen, en byzonder onder de zorge en bescherming van Mr. GEORGE BALDUIN,
Agent van de Oostindische Compagnie, te dier plaatze.
Wy zullen Mr. IRWIN's gevaarlyke en ongelukkige Reis besluiten, met een kort
algemeen verhaal der oude Stad Groot Cairo.
Misir Ul Kaira, of de Stad des Kommers, zo geheeten van wegen de veelvuldige
Pestziekten, die daar heerschen, by ons onder den naam van Groot Cairo bekend,
is gelegen op de Noorder Breedte van 30 Gr. en 3 Min. aan een door kunst
gemaakten tak des Nyls. - Oud Cairo komt zeer digt by de Rivier; doch Nieuw Cairo
is 'er omtrent één myl van afgelegen, en komt digt by een keten bergen, welke door
Opper Egypte loopt, en hier plotsling afbreekt. 't Is buiten twyfel een der fraaiste
Steden van het Oosten: 't geen, ingevolge van den tegenwoordigen styl der
Bouwkunde in 't Oosten, eene slegte aanpryzing is. De Huizen zyn doorgaans van
steen gebouwd, en verscheide verdiepingen hoog opgetrokken; dit zou, ondanks
de slegtheid van het maakzel, aan dezelve een grootsch voorkomen byzetten, werd
dit niet belet door dien de straaten zo nauw zyn. Deeze nauwheid der straaten is
een der oorzaaken waar aan de schrandere Dr. MEAD de Pest, zo dikwyls in deeze
Hoofdstad woedende, toeschryft; doch de ondervinding toont, dat
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dezelve uit vreemde bykomende oorzaaken ontstaat. In de zeven laatstverloopene
jaaren heeft de Pest hier niet geheerscht: en 't geen opmerkenswaardig is, bestaat
hier in, dat het begin van den Russischen Oorlog de Jaarrekening van dit ophouden
der Pest uitmaakt. Niemand kan hier van reden geeven, schoon 'er voorheen zelden
een jaar voorby liep, zonder een bezoek dier Plaage. Ik herinner my niet, dat eenig
Schryver eene omstandigheid in opmerking genomen heeft, die deezen Verwoester
een groot deel zyner verschrikkingen, in dit gedeelte der Wereld, ontneemt, en een
ruim veld opent voor Wysgeerige bespiegelingen. De jammerlyke gevolgen deezer
Kwaale zyn by ons wel bekend; en men heeft zulke beschikkingen op onze havens
gemaakt, als strekt om ze geheel van ons af te weeren. De lustige Hoofdstad Londen
werd 'er voortyds door ontvolkt, en, in onzen tyd, hebben wy de bloeiende Stad
Marseille 'er door zien verwoesten. - By ons verwekt de Pest eene schuwheid van
elkanderen, zo dat de naaste Bloedverwanten geen onderlinge hulp bewyzen; doch
de Mahomethaanen gelooven zo sterk in de Voorbeschikking, dat de vrees van
besmetting hun niet te rugge houdt, van hunne Vrienden in den nood by te staan.
De stervenden genieten in hun uiterste den zorgdraagenden troost der vriendschap,
en duizenden worden voor een ontydigen dood behoed, uit kragt van een gelukkig
vooroordeel. 's Is waar dat veelen de Pest krygen, die deeze Kwaal anders zouden
ontgaan hebben, doch het kwaad wordt ruim en ryklyk opgewoogen, door het goed
daar uit gebooren. Want de Kwaal is verre van doodlyk. Door zorg en oppassen,
herstelt meestentyds het grootste gedeelte der besmetten. Ik heb zelve hier een
Man gezien, die de Pestziekte niet minder dan vyf keeren gehad heeft: hy draagt
'er de merktekens van aan zyn lichaam, die hy met zich ten graave zal neemen.
Een der optekenenswaardigste dingen, hier ter Stede, is eene waterleiding, die
het water uit den Nyl na het Kasteel brengt, gelegen op een berg in 't oostlyk gedeelte
der Stad. Wy zagen dezelve toen wy van Oud Cairo kwamen, en men berigtte ons
dat de langte twee mylen haalde. Deeze waterleiding is van Steen gemetzeld, aan
wederzyde met hooge boogen van de Gothische Bouworde opgehaald, 't welk 'er
een staatlyk voorko-
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men aan byzet. 't Is nogthans een hedendaagsch werk, en moet geenzins onder
de Oudheden van Egypte gerekend worden. De Pyramiden en Grafsteden zyn te
verre afgelegen, om door ons nauwkeurig bezien te worden: en het smert ons, dat
onze tyd ons alleen toelaat ze in 't voorbygaan te bezigtigen. Reizigers, gelyk wy,
die, by toeval, geraaken in een Land vol van gedenktekenen der voorgaande eeuwen,
en die geen meesters van hun tyd zyn om hun verlangen tot het naspeuren der
overblyfzelen te voldoen, kunnen alleen de oppervlakte aanraaken van een stroom,
waar in zy zich gaarne zouden baaden, en bezitten alleen de verdiensten, dat zy
genegenheid hebben om het onderzoek wyder uit te strekken.

Het onvoldoende van de stelling der Stoïcynen, dat de deugd op
zichzelve genoegzaam is, ter 's menschen gelukzaligheid in dit
leeven.
Men mag van deeze Stelling wel zeggen, dat ze, onder hoe fraaijen schyn ook
voorgesteld, strydig is, met de menschlyke aandoeningen en eene gezonde
redeneering. Dat 'er eene innerlyke schoonheid en voortreffelykheid in zedelyke
Goedheid zy; en dat wy, zo lang het Geweeten, door herhaalde ondaaden niet te
verdoofd is, eene neiging, eene verpligting gevoelen, om de Deugd in alle gevallen,
zo ver we haar ontdekken, te verkiezen en te volgen; ja, dat wy eene inwendige
vergenoeging vinden, en gemeenlyk uitwendige voordeelen erlangen, in en door
het betragten der Deugd, zyn stellingen, die geen redelyk mensch kan
tegenspreeken. Maar hieruit volgt geenszins, dat de Deugd, in zulk eenen
gemengden stande, als het Menschdom bestaat, haare eigene voldoende belooning
in dit leeven met zich draagt.
God alleen, oneindig volmaakt, is uit en door zichzelven gelukkig. De deugd van
eindige weezens kan niet anders dan gebreklyk; en 't geluk van geschapene weezens
moet noodzaaklyk een afhangelyk geluk zyn. Het is eene onloochenbaare waarheid,
dat de natuurlyke gevolgen der Deugd in den eenen mensch gestuit kunnen worden,
door de Ondeugd van eenen anderen mensch,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

571
of door de natuurlyke gevolgen, welken uit die Ondeugd voortvloeijen. - Hoe dikwerf
zyn niet de beste menschen aan rampen onderworpen, door de dwaasheden der
onverstandigen; door de kwaadaartigheid, woede en verguizing der ondeugenden;
door de wreede onbarmhartigheid en ongevoelige gierigheid der verharden; door
vervolgingen ter zaake van Godsdienst en Deugd; door slegte belooningen van
Huwelyks- Ouder- of Vriendschaps-Liefde; en door eene ontelbaare reeks van
onheilen, waarvoor de beminnelykste gemoedsgesteltenissen niet zelden de
gevoeligsten zyn. - Het is niet minder zeker, dat de natuurlyke gevolgen der Deugd
dikwerf wederhouden worden, door de tegenkantingen onzer hartstogten; die wy
niet kunnen uitroeijen, welker invloed wy niet geheel kunnen afwenden; door ziekte,
pyn, armoede, en door 't geen we gevoelen op den dood of het lyden van hun, aan
wien wy 't naauwste verbonden zyn. - Wy gevoelen ons, 't is waar, door veelen
deezer zaaken, meermaals sterker aangedaan, dan wy behoorden te zyn. Maar 't
belang neemen in zommigen van dezelven, ten minste in onze eigene misslagen,
by voorbeeld, is een onvermydelyke pligt; in andere gevallen is het een by uitstek
geschikt middel ter onzer zedelyke verbeteringe; en in nog meer andere
omstandigheden is 't het onafscheidbaare gevolg onzer natuurlyke gesteldheid, 't
zy van Lichaam of van Geest, of van beiden te zamen. Ook kunnen zy, die dit
belangneemen te verre trekken, over 't geheel goede menschen zyn; en zelfs zy,
die 't tot een merkelyken trap niet doen, kunnen zeer slegte menschen weezen.
Hoe kan des de Deugd, aangezien dit alles, haare eigene belooning zyn voor 't
Menschdom in 't algemeen, of, weezenlyk, eene evenredige belooning voor
genoegzaam ieder Mensch? Hoe kan de Deugd, indien 'er geen verder uitzigt dan
dit leeven zy, de zekere middels ter gelukzaligheid verleenen? - De Deugd is zeker
het oorspronglyk vastgestelde middel ter gelukzaligheid: maar dat dezelve een
kragtdaadig en onfeilbaar middel, voor zo onvolmaakte schepzelen, leevende in
eene verwarde waereld, daar toe zou zyn, is op geenen grond te beweeren, zonder
het oog te vestigen, op eene toekomende belooning, waar van het Euangelie alleen
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ons de volle verzekering verleent. En dit denkbeeld is alleen in staat, alle de
tegenheden in dit leeven te verzagten, en ons ter aanhoudende najaaginge der
Deugd aan te spooren.
De Stoische regel, dat de Deugd zichzelve beloont, is inderdaad meer flikkerend,
en streelt 's menschen hoogmoed. Mogelyk hebben zommige verheven geesten
kragts genoeg, om de Deugd te betragten, om haar zelver wil: zommigen misschien
mogen, zonder uitzigt op eene toekomende belooning, eene zedelyke Goedheid
najaagen, enkel uit kragte van 't vermaak, dat zy vinden, in 't volbrengen der pligten,
die de Rede aanbeveelt: en, schoon een Sophist dit beweegmiddel moge brengen
tot de zelfsliefde, men kan egter de waardigheid van dit grondbeginzel niet loochenen.
Maar indien we tot deeze edelmoedige geestgesteldheid toevoegen, het geloof
eener toekomende belooninge, hoe veel volmaakter is dan het Leerstelzel der
aanspooringen ter Deugdsbetragtinge? Zelfs toestaande, dat zulk een geloof onze
verpligting tot Deugd niet kragtiger maakt; het moet nogtans zekerlyk ons vermaak
doen toeneemen, en ons bevestigen in de hebbelykheid der Deugd. Maar indien
de toekomende Belooning, waarvan ons het Euangelie verzekert, zulk eene
bygevoegde aanspooring ter Deugd zy, dan mogen wy wel zeggen, dat 't het groote,
het eenige middel is, het welk ons alle rampen kan doen verduuren. - Niets toch
kan ons zo sterk overhaalen, om lydzaam alle tegenheden te verdraagen, aan
welken wy in veele gevallen onverdiend onderworpen zyn, als die verzekering, dat
zulsk beantwoordt aan de verborgene oogmerken der Godlyke Voorzienigheid; en
dat het, buiten andere nuttigheden, ook strekt ter beproevinge onzer
kloekmoedigheid, welke hier na beloond zal worden.
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Voorbeeld van diepe en teffens manlyke rouwe, over het verlies
eener waardige egtgenoote.
(Uit het Engelsch.)
Een myner hoogstgeagtste en dierbemindste Vrienden, wiens weezenlyken naam
ik onder dien van WENTHWORTH zal verbergen, trof onlangs het ongeluk van zyne
Vrouwe te verliezen, die niet alleen zeer schoon, maar wier ziel de verblyfplaats
was van alle Deugden en bevallige begaafdheden. Zy werd schielyk, en op t
onverwagtst, afgesneeden in het best haars leevens; twaalf jaaren in den
gelukkigsten egt met een der beste Mannen geleefd hebbende. In het welaanleggen
van een Landgoed, in het kweeken van de deugdzaame nyverheid der omstreeks
woonende Werklieden, in het opvoeden hunner Kinderen, en in het gezelschap van
eenige weinige uitgeleezene Vrienden, vonden Mr. WENTHWORTH en zyne AMELIA
alle hunne aardsche wenschen voldaan, en hun wereldsch geluk volkomen. Men
oordeele hier uit, welke zyne aandoeningen moeten geweest zyn, wanneer AMELIA
dus, in den bloei haares tyds en te midden van hun huislyke zaligheid, van hem
werd weggerukt. Ik vreesde voor de gevolgen van deezen slag, op een hart, zo
aandoenlyk en ligt geraakt als het zyne; een Brief van zyn Broeder ontvangen
hebbende, met verzoek, dat ik by hem zou komen, spoedde ik derwaards, om, door
myne tegenwoordigheid, zyne smert te verzagten, en de heillooze gevolgen, welke
ik dugtte, te voorkomen.
Ik naderde het huis, het gezigt van maar al te wel bekende tooneelen herinnerde
my AMELIA op 't leevendigste, en ik voelde my weinig geschikt, om de rol eens
Troosters uit te voeren. Als myn koets voor de poort stil hieldt, beefde ik, en zou
alles hebben willen geeven om te rug te mogen keeren. In het voorhuis ontmoette
my een oude Knegt, in dienst dier Familie reeds grys geworden; hy haastte zien om
my hinnen te geleiden. In het voortgaan maakte ik my sterk genoeg om te zeggen,
wel WILLIAM, Mrs. WENTHWORTH!.... De oude man zag my aan, met een oog, dat my
het hart doorboorde; alleen deeze woorden uitende: Ach myn Heer! onze uitmuntende
Juffrouw!..... Hier sloot de rouw hem den mond, en hy was nauwlyks in staat om my
de kamerdeur open te doen.
Mr. WENTHWORTH stond op, liep na my toe, en omhelsde my met de vuurigste
genegenheid, en nam, naa eenige oogenblikken verwyls, eene kloekmoedigheid
en bedaardheid aan, welke my verbaasde. Zyn Broeder, met eene Zuster van AMELIA,
en eenige andere Vrienden, in dat vertrek, toonden zich meer van droefheid
overmand dan myn Vriend zelve, die, door de kloekheid
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zyns gedrags, eer de smerte der geenen, die hem omringden, scheen te maatigen,
dan deerenis voor zich zelven te vorderen. Door zyne vriendlyke en heusche
oplettendheden, scheen by bezorgd om hunne droefenis te verligten, en door eene
soort van beredeneerde bedaardheid te beletten, dat zy geene blyken bespeurden
van de bittere weedom, die zyne ziel vervulde. Hy zag zeer bleek, en zyne oogen
weezen uit dat zyn hart geen rust hadt; doch het is de stille en grootsche Rouwe,
welke onzen eerbied wekt, en onze verhaasdheid doet gaande worden.
Den volgenden morgen vatte ik, naa het ontbyt, een deeltje op van METASTASIO,
't welk onder andere Boeken op tafel lag, 't zelve doorbladerende, viel 'er een stuk
papiers uit, waar op eenige regels geschreeven stonden. Mr. WENTWORTH raapte
het op, en als hy 'er in keek, zag ik dat de traanen hem in de oogen schooten; hy
loosde een diepgehaalde zugt, en zeide, met een zagte en afgebrooke stem: ‘Myne
arme Amelia!’ - Het was de vertaaling van eene plaats die zy aangevangen, doch
onvoltooid gelaaten hadt. En als te onvrede dat ik zyne gemoedsontroering bemerkt
had, lag hy zyn arm op myn schouder, en las eenige weinige regels van de bladzyde,
die ik opengeslaagen in myn hand hieldt, en maakte eenige aanmerkingen over de
Verzen van dien fraaijen Schryver. Eenigen tyd daar naa ontdekte ik dat hy het Boek
opvatte, en het stuk papiers weder plaatzende, waar het gelegen hadt, stak hy het
in zyn zak.
Mr. WENTHWORTH stelde ons voor, eene wandeling op de plaats te doen, en dat
hy met ons wilde gaan. In 't voorhuis kwam een van myns Vriends kleinste Jongens
schielyk aanloopen, en riep, zyn Papa by de hand vattende, vrolyk uit; Mama's Fidel
is wedergekomen! - Een Hondje, waar op AMELIA zeer gesteld geweest was, 't welk
haar altoos in haare wandelingen vergezelde; doch, naa haar dood, was het by een
Werkman besteld, om ten huize uit te weezen. Doch het hadt dien morgen weeten
buiten te komen, en den weg na huis gekoozen. Zo ras het Beest Mr. WENTHWORTH
zag, vloog het met alle tekenen van genegenheid na hem toe. De lippen van myn
Vriend beefden. Hy omhelsde zyn kleinen FRANS, en bedekte, voor eenige
oogenblikken, zyn gelaat in die omhelzing.
Wanneer wy de aangenaame perken en dreeven doorwandelden, kon het niet
missen of verscheide tooneelen bragten hem AMELIA voor den geest. Myn Vriend
hadt, 't is waar, om eenige haarer meestgeliefde wandelplaatzen te vermyden, ons
langs min gewoone wegen omgeleid; doch welk een hoek kon hy vinden, die geen
merktekens droeg van haar hand? Haar keurige smaak hadt de byzondere
schoonheid van elk verschillend tooneel opgemerkt, en deeze met zulk eene
kieschheid van kunst in een licht geplaatst, dat het alleen het werk der Natuure
scheen. Als wy zommige dwarspaden overliepen, en eenige Lustplaatscieraaden
voorbygingen, bespeurde ik zomwylen eene verandering op 't wee-
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zen myns Vriends; doch hy bedwong deeze terstond met eene rustige bedaardheid,
die my zorge deedt draagen, om my aan te stellen, als of ik ze niet ontdekt hadt.
In 't vallen van den avond, was Mr. WENTHWORTH stil uit de Kamer gegaan; zyn
Broeder ging met my na een terras agter het huis. De lugt was zagt en helder, de
maan kwam met haar somber licht aan 's hemels ooster trans. De schoonheid des
avondstonds noopte ons om onze wandeling verder uit te strekken, en wy traden
in eene diepe valei, aan de kanten omzet met boomen, hangende over een beek,
die langs gebrooke rotzen vliet. Wy naderden een grot, gemaakt in een afgeleegen
hoek, onder een oversteekende rots. Myn Vriend stondt stil. ‘Dit,’ zeide hy, ‘was
eene van AMELIA's geliefde wandelingen, en die Grot haar liefst avondverblyf. De
laatste avond, in welken zy wandelde, dien eigensten avond dat zy de doodlyke
koude vatte, bevondt ik my met myn Broeder en haar op deeze plaats.’ - Terwyl hy
sprak, zagen wy iemand stilletjes uit de Grot sluipen, en, om ons te myden, een
zydweg door het digtste houtgewas, aan den anderen kant inslaan. ‘'t Is myn
Broeder,’ sprak de jonge WENTHWORTH, ‘hy is in AMELIA's geliefde Grot geweest, om
aan de droefheid, welke hy zo zorgvuldig voor ons verbergt, bot te vieren.’
Wy keerden na huis, en vonden WENTHWORTH met het overige gezelschap. Hy
zogt ons aan 't praaten te helpen, en geliet zich den geheelen avond zeer opgeruimd.
Met één woord, zodanig is het edel gedrag van myn Vriend, dat ik, in stede van
het noodig te vinden om zyn smert te maatigen en te verzagten, den schyn vermyden
moet van dezelve te bemerken: en ik durf nauwlyks eenig blyk geeven, dat ik denk
op het zwaare ongeluk hem overgekomen. Ik weet maar al te wel wat hy gevoelt;
doch hoe beter ik dit weet, hoe meer de waardige wyze op, en de standvastigheid,
met welke hy zulks verdraagt, myne verwondering verwekt, en myne stilzwygende
eerbiedenis afperst.
Schryvers, over de beoefenende Zedekunde, hebben van de Droef heid eene
bepaaling gegeeven, deeze zielsaandoening ontwikkeld, en het ondernomen
hulpmiddelen mede te deelen, om de ziel tot bedaardheid te herstellen: doch ik
geloof dat 'er weinig baat te haalen is uit eenige hunner voorschriften. Een'
rouwdraagenden te vermelden, dat de tyd verzagting zal schenken, is met de daad
geen hulpmiddel toedienen; hem te verzoeken, te bedenken hoe veele anderen
zich in eenen nog elendiger staat bevinden, kan weinig helpen. De overmaat van
deeze aandoening, zo wel als andere dristen, moet men eer tragten voor te komen
dan te geneezen. Dit wordt keurlyk voorgesteld door een Wysgeer, die zo cierlyk
als diep doordagt schryft. Hy merkt op, dat wy natuurlyk, by alle gelegenheden,
onze driften tragten te brengen tot eene hoogte, dat die van anderen rondsom ons
daar mede over-
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eenkomen. Wy beschouwen ons zelven in het licht, waar in wy denken dat zy ons
beschouwen, en zoeken ons gedrag derwyze te schikken, dat hunne aandoeningen
zich met de onze kunnen vereenigen. By eenen Boezemvriend, ten vollen bewust
van eene omstandigheid onzes toestands, kunnen wy, in zekere maate, aan onze
Droef heid bot vieren; doch wy zyn bedaarder dan of wy alleen zyn. By een
algemeener Kennis, neemen wy nog grooter maate van bedaardheid aan: en deeze
vermeerdert nog, als wy ons in een gemengd gezelschap bevinden. In deezer voege
leeren wy, eerst door de verkeering met onze Vrienden, en vervolgens, door ons in
den algemeenen ommegang te mengen, ons gedrag zo te regelen, dat wy hunne
goedkeuring kunnen verwagten: allergskens verzagten wy 't geweld onzer drift, en
ons gemoed herkrygt de oude bedaardheid.

De dankbaare Westphaaling.
Myn Heeren!
‘Ik neeme de vryheid ULieden het volgende geval mede te deelen: schoon 't op zich
zelve niet gewigtig zy, het trof my op eene aangenaame gevoelige wyze; dit bewoog
my om het op 't papier te stellen, en ULieden toe te zonden; of het ook geagt mogte
worden een plaatsje in ULieder Mengelwerk waardig te zyn. 't Kan dienen, zo tot
aanpryzing der Dankbaarheid, als om het vry algemeene gebrek tegen te gaan, dat
men iemand versmaad, alleenlyk om dat hy tot eene veelal min geagte Natie behoort.
- Doch al voorafspraaks genoeg - Handel met het Stukje naar welgevallen; ik blyve
ongeveinsd’
UL. hoogagter
A.v.L.
O....den 20 Oct. 1780.
Voor eenige weeken, toen de zogenaamde Hannekemaajers, na hun werk in Holland
verrigt te hebben, volgens gewoonte, weder naar hun Land keerden, voer ik met
de Trekschuit van Delft naar Leiden. De Schuit was, gelyk gemeenlyk in dien tyd
van t jaar, vol van dat slag van Lieden, welken men in de wandeling Poepen noemt.
Ik had de Roef; doch zette my, om 't schoone Weer, by den Schipper in den
Stuurstoel. Eene menigte dier Munstermannen, waaronder ook etlyke Deerns van
deezen Landaart, zaten of lagen boven op de Schait, en rookten Amersfoorder
Tabak. De stank van dien rook verveelde my; en men zal niet ontkennen dat dezelve
zeer onaangenaam is, hoewel men met geene vrouwlyke vapeurs of migraines
gekweld zy. Inzonderheid zat
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'er een dier Maajers, met naame Jan Hansen, (zo als ik vervolgens verstond,) naast
aan de Roef, en dus kortst by my, die vry sterk dampte, dat my lastig viel. Ik maakte,
om zulks op eene vriendelyke wyze af te wenden een praatje met den Man; en
vroeg hem, of hy eens uit myne Doos stoppen, en uit eene lange pyp rooken wilde.
Onder het praaten begon ik reeds behaagen te scheppen in deezen, op het eerste
voorkomen, zo lompen Bovenlander. Die gulheid, die openhartige uitstortingen van
ziel, waarmede hy my sprak van den zwaaren arbeid, dien hy 's jaarlyks in Holland
moest doen, en van het genoegen dat dezelve hem verschafte, wanneer hy,
thuiswaards keerende, voor eene oude Moeder, en eene Zuster, die, om haar op
te passen, t'huis moest blyven, eene winterteering gewonnen had, nam my ongemeen
in. Dit haalde my over, om my verder met hem in gesprek in te wikkelen: hy sprak
altoos met die oprechtheid en gevoeligheid van Ziel, welke maar aan weinige
menschen gegeeven is, en die men met regt voor 't kenmerk van eene edele
geestgesteldheid mag houden.
Onderwylen had de Schipper ééne van myne lange pypen uit de Roef gehaald,
die ik aan mynen Reisgenoot overgaf, hem tevens myne Tabaksdoos aanbiedende
om te stoppen. Ik had waarlyk moeite om hem dat geringe geschenk, (zo 't nog dien
naam moet draagen,) te doen aanneemen: myne doos was juist niet geheel vol; hy
vreesde my te zullen berooven.... Wie had dien onbeschaafden Hannekemaajer dat
Compliment geleerd?.... Edele Ziel! Wie anders, dan uwe eigen goede geaartheid,
en natuurlyk bezef, dat men geen weldaad ontydig aanneemen moet, en vooral
niet, zo zulks onzen weldoener in verlegenheid zou kunnen brengen. - Op myne
verzekering dat ik Tabak in overvloed had, stopte hy, en rookte de pyp, tot den
laatsten trek, met grooten smaak uit: betuigende my dikwils zyne dankbaarheid voor
de lekkere pyp Tabak. De pyp uit zynde, trok hy een klein vlesje met Genever uit
zyn zak, en bragt my het zelve met een allergulst avous toe. Wat moeite ik deed,
om hem zyn Genever te doen behouden, met hem vrolyk te beduiden, dat ik dien
nooit des nadenmiddags dronk, hy hield guihartig aan; ik moest eens drinken. - ‘Zou
ik dan, Myn Heer, (zeide hy,) niet dankbaar zyn voor uw pyp Tabak? als men iets
ontvangt, moet men immers ook wat weerom geeven,’ - Ik dronk: ‘zo Myn Heer,
hervatte hy, dat is vriendlyk, dat is my lief, ei drink nog eens’... Traanen van vreugde
kwamen my in de oogen, en ik dankte by my zelven den Albestierder, dat hy my
zulk een hart had doen ontmoeten.
Nimmer zouden de welgeschreevenste Zedelessen, zelfs van den hartlyksten
Zedemeester GELLERT, my zo zeer tot myn pligt van dankbaarheid hebben kunnen
aanspooren, als deeze ongeoesende Westphaaler, Nimmer is een Dichter, al ware
het BERKHEY, in staat, om my de waardy van een dankbaar hart zo treffend te
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schilderen, als ik dezelve op dat oogenblik gevoelde. - Ik ging eenige oogenblikken
in de Roef zitten: - myne verbeeldingskragt vervoerde my. - Ik plaatste mynen
Reisgenoot, van agter zyn zeissen op den troon, in de raadzaal, en aan 't hoofd
eener krygsbende; ik verleende hem, by dat edel hart, de overige vereischte
bekwaamheden. Beurtelings zag ik hem, in myne verbeelding, zyne Onderdaanen
gelukkig maaken: God danken, wanneer hy Weduwen en Weezen regt kon doen;
en den vermetelen ryken zagtaartig bestraffen, zo hy den armen onderdrukt had
mitsgaders zyne Vyanden, na 't behaalen eener zegenpraal, edelmoedig behandelen,
en hunne wonden verbinden. - Een edel dankbaar hart is toch ook menschlievend
en weldaadig: en dit was myn Westphaaler!
Voorvallen van die eenvoudige natuur verliezen zeker zeer veel door 't verhaal,
ze treffen sterker in de ontmoeting zelve. Maar zielen, die eenigzins gevoelig zyn,
moeten, dunkt my, door eene leevendige voor stelling van mynen Munsterman, het
edelaartige van een dankbaar hart gevoelen; en 'er tevens uit opmerken, dat 'er,
zelfs onder onbeschaafde Volken, die eenigzins in minagting zyn, Natuurgenooten
van ons gevonden worden, die een lofwaardigen inborst hebben.

Zedige bedenkingen.
Critike Menschen zyn in de verkeering zeer lastige Lieden. Als men met dezulken
omgaat, moet men zoo naulettend op zyne woorden wezen, dat men geen enkel
woord gebruike, ten zy men alvoorens wel en nauwkeurig overdagt hebbe, welke
de juiste en eigentlyke betekenis van het zelve zy; of men loopt ieder oogenblik
gevaar van te moeten harrewarren. Hier door gaat al het vermaak in de verkeering
verlooren; en dit geschied nog te eerder, om dat men, hoe nauw men ook oplette,
met dit alles nogtans gevaar loopt, van door dusdanige Lieden aangevallen te
worden. Dit gebrek heerscht veeltyds in jonge Lieden, welken, op de hooge Schoolen
zynde, of van daar t'huis komende, met hunne geleerdheid willen schitteren. Men
kan het, om der Jeugds wille, (dog 't blyft een gebrek,) over 't hoofd zien. Dan het
word ook al te dikwerf by bejaarder gevonden; by menschen van een trotsch en
verwaand bestaan. Zy schynen zich te verbeelden, dat alle hunne gezegden niets
minder zyn, dan zo veele Godspraken, waar aan elk moet gehoorzamen, die ieder
een moet goedkeuren. - Het ergste is, dat deze kwaal bykans ongeneezelyk zy, om
dat de hoogmoed en verwaandheid aan dezelve telkens nieuw voedzel verschaft.
Het beste middel, dat men 'er tegens gebruiken kan, zou misschien wezen, derzulker
hindelwys in een belachelyk licht te doen voorkomen; en bestendig te weigeren,
zich met dezulken
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in twistredenen in te laten, die meer vervelend, dan aangenaam zyn. Winneer het
belachelyke hen schaamrood maken kan, is 'er hoop van herstel; anders mag men
deze kwaal veilig onder de ongeneezelyke tellen.
Nooit is men minder gerust, dan wanneer men zich aan de geringste beuzelingen
stoort. Als men gemelyk van gestel is, dan heeft het onnoozelste gezegde een
kwaden invloed; de minste omstandigheid doet aan; men meent, dat het zyne eere
raakt; men moet zich zelven doen gelden; zyn goede naam vordert, om 'er zich met
geweld tegen te verzetten. Dit maakt, dat zulke Menschen met velen in vyandschap
leven; en met zich zelven in eene gestadige onrust zyn.
Ik weet beter, stil, houd u gerust. Dit zyn gemeene uitdrukkingen, die men van
veelen hoort, en ons dikwils te gemoet gevoerd worden. - Maar, moet men niet eene
groote verbeelding van zich zelven hebben, om altoos beter te willen weten, dan
een ander? of van zyn gezag, om een ander op zyn bevel te doen zwygen?
Hy die altoos begeert, dat men zich naar hem zal schikken, is voor anderen een
lastig mensch, om dat ze altyd in hunne handelwyze gedwongen zyn: en voor zich
zelven heeft hy het ook niet altoos, naar zyn genoegen, om dat elk een geen lust
heeft, zich altyd naar hem te schikken. Wie zich beminnelyk maken en het meeste
genoegen in dit leeven genieten wil, moet zich altyd wat weten te schikken naar den
gang van het werk; en zyne bedryven ruim zo veel inrigten naar anderen, als
begeren, dat men zich naar hem schikke. Dit doende zal men meer dan anders zyn
zin krygen, en ieder zal het karakter van zulk een inschikkelyk Man roemen.
Als de droefheid geene maat kent, is zy schielyk over; maar eene beredeneerde
droefheid, die de waarde van het verlies op den regten prys schat, duurt doorgaans
lang.
Indien wy de waarde eener zaak regt hebben leeren kennen, zyn wy zeer bezorgd,
om dezelve te blyven behouden. Dan veeltyds kennen wy de waarde eerst regt, by
derzelver gemis.
In alle standen, in alle beroepen, ontmoet men duizend moeijelykheden;
lastigheden, welken men niet kent, voor dat men in dezelven gesteld is; die 'er zich
het lydzaamst onder schikt, gevoelt derzelver last het minste; terwyl hy, die 'er zich
tegen verzet, en 'er onverduldig onder word, 'er eenen dubbelen last van moet
draagen.
Veel menschen zyn van die geaartheid, dat het, als men hun iets aanraad, even
zo veel zy, als of men t hun volstrekt afrade; zy zullen, al ware het tot hunne eigen
schade, juist het tegendeel doen van 't geen hun geraden word. Het is eene zoort
van eigenzinnigheid, welke zodanige Menschen veel liever volgen, dan gehoor te
geven aan de inspraak van de reden, welke hun een geheele andere wyze van
handel voorschryft.
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Schoon de pest minder verdervelyk zy dan de oorlog, minder verwoestingen aanrigte,
en in de laad minder gedugt zy, word dezelve nogtans, over 't algemeen, oneindig
meer gevreesd, dan de oorlog. - Alle Overheden, alle Vorsten, gebruiken de grootste
oplettendheid en voorzorgen, om ze buiten hunne Landen, of van hunne Ryken, af
te weren. - Dan die zelfde Overheden en Vorsten brengen zomtyds om eene
beuzeling, een nog veel verdervelyker kwaad over hunne Onderdanen. Een kwaad,
dat dikwils op éénen enkelen dag meer Menschen wegsleept, dan de pest, in al
den tyd dat ze woed. Een kwaad, dat niet alleen Menschen maar Steden en geheele
Landen verwoest; en de overgebleven Onderdanen in de jammerlykste elenden
dompelt. Zulk een kwaad is de oorlog. Welk eene uitzinnigheid dierhalven, dat men
zo ligtvaardig den alvernielenden oorlog aanvangt.
Hy die gene misslagen in een anderen verschoonen kan, begaat doorgaans de
meeste en de grofste; en hy wil nooit verdragen, dat ze hem onder het oog gebragt
worden.
Alle verkeerdheid is juist niet misdadig; de Mensch kan dikwils, buiten zyne schuld,
en onwetende, dwalen. Dan alle misdaad is ontwyfelbaar verkeerdheid.
Een Mensch, die zich tragt te beteren van zyn fouten, hoort gaarne, dat ze hem
gezegd worden; en hy is oplettend, om 'er zich in 't vervolg voor te wagten.
C.V.D.G.

De twist.
Onlangs twistte ik met myn Meisje,
En dat twisten liep zoo hooge,
Dat het lieve kind my dreigde
Met een roos naar 't hoofd te smyten.
Meisje! riep ik, zult gy zwygen,
Of gy zult myn wraak gevoelen.
Maar zy zweeg niet; ja zy lachte!...
Meisje riep ik, (want 'k was woedend,
Terg nu myn geduld niet langer. Zy begon weêr. Doch ik greep haar,
En ik sloot, met myne lippen,
Haar terstond het kyvend mondje.
Zoo liep deze twist ten einde.

1780.
J...
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De schrik.
Daalt nu, verheven Zanggodinnen,
Wie ik zoo vaak myn wierook wy;
Daalt nu van Pindus steile tinnen,
En zet myn' dichtgeest leven by.
En gy, der Dichtren Vorst en Vader,
Van 't Zusterdom zoo hoog geächt,
Geef vuur en yver aan myn ader,
Zoo zing ik voor het Nageslagt.
Dat vry een ander Ruiter's daden
Vol vuurs op zyne snaaren dwing;
Ik staa naar Eeuwge lauwerbladen,
Al schoon ik van my zelven zing.
Weläan, ik zal het Wonder zingen,
Dat my in 't Schryfvertrek verscheen.
Het kwam. - De felste huiveringen
Verschrikten, schokten al myn leên.
Helpt Goden! riep ik; wat mag 't wezen?...
'k Verbleekte. - de oogen stonden styf. Hoort gy, die dit geval zult lezen:
De dichter kreeg de koorts op 't lyf.

J...
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, october, 1780.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Redenvoering over den pligt der ouders, omtrent hunne kinders.
Leert den jongen de eerste beginselen, naar den eisch zynes wegs.
SALOMO,

Spr. XXII:6.

Hoewel zommigen vry wat reden meenen te hebben om het zelve tegen te spreeken,
is geen gevoelen zo troostryk in de overweeging als dit, ‘dat de natuur van een Kind,
nog niet besmet door eene slegte opvoeding, door het kwaade voorbeeld van andere,
en door vooroordeelen, gelyk zy aan het wasch, 't geen in allerleie bogten gebogen
kan worden, of aan schoon papier, waar op men alles schryven kan; - om duidelyker
te spreeken: dat de natuur van een Kind vatbaar zy voor alle zedelyke indrukken,
naar maate die goed of kwaad zyn, en nimmer genegen, om de vermanningen van
Godsdienst, deugd en goede zeden te weerstaan’.
Ik voor my geloove dit van ganscher harten, wat zommige, door de ondervinding
uit een verkeerd oog punt te beschouwen, en door eene verkeerde opvatting van
zommige Schriftuurplaatsen misleid, daar tegen hebben ingebragt. Nogthans is het
hier de plaats niet, om deeze gedagten, breeder, te ontvouwen. Alleenlyk zal ik
aanmerken; dat, zo dit gevoelen steek kunne houden en door de ervarenis van den
verstandigen Vroomen, die alles beproefd heeft, niet weersproken wordt, de Ouders
dan eerst met blydschap, en in verwagtinge van wel te zullen slaagen, handen aan
het werk kunnen slaan, ten einde de verstandelyke vermogens hunner Kinderen
aan te kweeken en hunnen zedelyken wel-
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stand te bevorderen. Ja dan eerst kunnen zy, met bereidvaardigheid, de stemme
der natuur en van den Godsdienst gehoorzaamen; ‘draagt zorge voor uwe telgen:
want gy zyt aanspraaklyk, by aldien het kwalyk met hen afloopt.’ - Integendeel;
wanneer 's menschen natuur zo ontaard is, gelyk zommige die afschilderen, - waar
is de hoop dan, dat men Salomo's les, in mynen tekst, zal gehoorzamen (en zou
de Koning wel zo vrymoedig, wel zo ruim dezelve hebben durven aanpryzen, by
aldien hy zelve deeze natuurlyke ontaarding geloofd hadt) leert den jongen de eerste
beginselen, naar den eisch zynes wegs. Dan is het juk, welk den Ouderen is
opgelegd, een yzer en ondraaglyk juk, en zy kunnen niet dan schoorvoetende, en
onder eene gestadige vreze, dat al hun moeite en kosten zullen verlooren raaken,
het verstand en de harten hunner lieve Kinderen vormen. - Laaten wy ons dan hier
mede niet langer ophouden, maar alleenlyk zeggen of denken: - wy, die gelooven,
dat de zaaden der onschuld en opregtheid te vinden zyn in de harten onzer tedere
Spruiten, welke nog geene gelegenheid hadden door de verleidinge eener zondige
Weereld bedorven te worden, kunnen ons met vermaak zetten ter beschouwinge,
en beoeffeninge diens gewigtigen, en verhevenen pligt's, welken de Koninglyke en
door Gods geest bezielde zedenkundige ons, in den tekst, aanpryst.
‘Maar’ (dit is eene bedenking tegen de keuze van myn onderwerp, die ik eerst,
moet uit den weg ruimen,) ‘- maar begrypt elk niet, dat hy verbon den is voor zyne
Kinders te zorgen? en is elk Vader, iedere Moeder niet genegen zich daar van te
kwyten? Hier spreekt natuur, immers. Zy heeft, met gulde en onuitwischbaare
letteren, denzelven in het harte gegraveerd. En zo het gebeurde, dat iemand, tegen
het oogmerk van God en tegen de inspraaken der natuur, in dit geval, ontaard was;
dat hy zich dan aan het redelooze vee spiegele.’ - Dit alles beken ik. - Dan staat gy
ook niet toe, dat deeze bedenking, meest, haare betrekking hebbe op de natuurlyke
opvoeding? Gelooft gy niet, dat eene oppervlakkige beschouwing van de zedelyke
opvoeding onzer telgen niet genoeg is? dat, hier in, zeer veele byzonderheden zyn
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in agt te neemen? en dat verscheide menschen die dingen in den wind slaan? Buiten
twyfel. En zo men in bragt, dat over dit onderwerp genoeg geschreven ware, zou
deeze bedenking op alle onderwerpen passen, die op den leerstoel behandeld
worden. Dit alles billykt genoeg myne keuze, om u lieden, thans, de vermaaning
van den wyzen Man op het hart te drukken. Leert den jongen de eerste beginselen,
naar den eisch zynes wegs.
Na eenig licht aan den tekst te hebben medegedeeld, zal ik.
I. Vooreerst; aan toonen, waar in de verpligting der Ouders omtrent hunne Kinders
bestaat.
II. Ten tweeden, doen zien, waar op die verpligting rust.
III. Ten derden, eenige byzonderheden opnoemen, welke in deeze verpligting
zyn opgeslooten, en die, inzonderheid, tot de zedelyke opvoeding behooren.
IV. Eindelyk, zal ik met eene tweeledige drangreden besluiten.
Vooraf zouden wy iets tot opheldering van den tekst zeggen.
De verstandige Zedenprediker (want in dien tyd hadt men zulk eenen afkeer niet
van wel ingerigte Zedenlessen als zommige min verlichte Christenen daar van
hebben, in onze dagen, ten duidelyken bewyze, helaas! van eenen bedorven smaak,)
geeft deeze vermaaning aan de Ouders, die de naaste betrekking tot hunne Kinderen
hebben. Men hadt, in dien tyd, nog geene Schoolen, gelyk tegenwoordig, of
byzondere plaatsen, alwaar de Kinderen onderwys ontvingen in de zaaken des
burgelyken en Godsdienstigen leevens. Men liep dan ook dat gevaar niet, om zyne
Kinderen in handen te geeven, van den eenen of anderen verwaanden Schoolhouder,
die ras opgeblaazen op het getal van Schepselen, die hy onder zyn bestier heeft,
en op eenige kundigheden, terwyl hy de wezenlykste niet verstaat, hoogmoedig
geworden zynde, zeer schielyk in den waan gebragt kan worden, dat hy een Koning,
zyn Stok een Schepter is, en zyne Kinderen zo veele Onderdaanen zyn. Neen; de
Ouders moesten zelve hun werk maaken van het onderwys hunner Kinderen,
inzonderheid ten opzigte van de kennisse Gods, den Godsdienst en hunnen Burgely-
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(*)

ken pligt. Zy moesten, volgens Gods bevel , de woorden van 's Heeren Wet, hun
geboden, in hunne harten hebben; en dezelve hunne Kinderen inscherpen en daar
van spreeken, als zy in hunne huizen zaten, als zy op den weg gingen, nederlagen
of opstonden; dat is: zy moesten zien, by alle gelegenheden, vroeg of laat, daar van
kwyten en zich niet schuldig maaken aan de gewoonte van eenige onbezonnen
Ouders, die, des avonds of by eene andere gelegenheid by hunne Kinders te huis
zynde, enkel den kostelyken tyd verspillen, met aan dezelve de kwinkslagen en
onbezonnenheden hunner vroege, of losse, jeugd te verhaalen, of hen met zommige
bygeloovige vertelzels vermaaken, 't geen geen ander gevolg heeft, dan dat de
Kinderen de voetstappen hunner Ouderen drukken. - Nogthans kan men de
gelegenheid, die onzen Kinderen gegeeven wordt, om in welgeregelde Schoolen
en door braave en maatig kundige Meesters onderwys te ontvangen, zeer getrouwlyk
waarneemen, als een bewys van de grootere beschaafdheid onzer dagen boven
dien tyd, waarin Salomo dit schreef, aanmerken, en, zo doende, evenwel de les van
den Zedenkundigen Koning in agt neemen. Ook kan dat geschieden, wanneer men
zyne telgen naarstig aanzet, om gebruik te maaken van die Godsdienstige
oeffeningen, waar in de Leeraars van Jezus Gemeente, als 't ware, de plaats van
hunnen vriendelyken beschermer beslaan, die de Kinderen in zyne armen nam en
hen omhelsde, om hen te leeren de eerste beginzelen, naar den eisch hunnes wegs.
En door deeze aanspooring bereikt men het zelfde einde, waar van hier gewaagt
wordt. Nogthans blyft de verstandige Salomo, hier in de eerste plaats, de Ouders
zelve aanspreeken. Deeze moeten, zo veel in hun is, en hunne dringenste behoeften
en bezigheden toelaaten, zelve van de zedelyke opvoeding hunner Kinderen veel
werks maaken; terwyl die Ouders, naar derzelver dood, vervangen worden door die
aangestelde verzorgers, welke der overleedenen plaats bekleeden en alzo voor de
zedelyke opvoeding dier Kinderen aanspreeklyk zyn; weshalven de les van Salomo,
ook, op hen mag toegepast worden. Wy zullen daar na ook zien kunnen, dat 'er
veele byzonderheden, omtrent een Kind, in agt

(*)

Deuteron. 6:6 en 7.
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te neemen zyn, die alleenlyk door de Ouders kunnen waargenomen worden.
Het leeren van die beginzelen, waartoe elk regtschaapen Vader wordt opgewekt,
ziet, in het algemeen, op de grondstellingen van iedere weetenschap; dan, vermits
de Spreukschryver, doorgaands, van Godsdienstige Kundigheden spreekt, mag
men die eerste beginselen, ook, daar op toepassen. Het zyn, derhalven, de eerste
of eenvoudige grondbeginselen van die uitneemende Weetenschap, die alle andere
kennisse van gemeene zaaken te boven gaat; die uitgeleezene Weetenschap, die
de Heere zelve, in den woorde zyner Openbaaring, heeft bekend gemaakt, en ons
onderrigt, dat hy onzen Schepper en weldoender is, dat wy Hem moeten dienen en
verheerlyken; mitsgaders hoe wy onze hartstogten en begeerlykheden moeten
buigen en bestieren: als mede, hoe wy onze medemenschen gehouden zyn aan te
merken en te behandelen. - Met één woord; het zyn die Godsdienstige en
Zedenkundige beginselen en de kragt, die dezelve, door veele beweegredenen en
drangmiddelen, ontvangen hebben, welke aan leder, hoofdzaakelyk, bekend moet
zyn, die geen vreemdeling is in Gods heilig woord.
In deeze Godsdienstige en Zedenkundige beginselen moet men het Kind of den
jongen onderwyzen en leeren, in navolginge van zo veele voorbeelden, die, in de
gewyde Schriften, met roem genoemd worden. Zo gaf de Euangelieschryver Lukas
aan zynen voortreffelyken Theopilus de eer van in die beginselen onderweezen of
geleeraard te zyn. Op dat gy meugt kennen de zekerheid der dingen, waar van gy
(*)
onderweezen zyt . Zo wordt de welspreekende Apollos gepreezen, om dat hy magtig
(†)
was in de Schriften, en in den weg des Heeren onderweezen . En Apostel Paulus
vlegt, met alle gewilligheid, de Kroone om het hoofd van Timotheus, en, inzonderheid,
om dat van deszelfs Grootmoeder en Moeder Lois en Eunice, die deezen zynen
geestelyken Zoon schynen onderweezen te hebben in de eerste beginselen van
(§)
den Godsdienst .

(*)
(†)
(§)

Lukas 1:4.
Handeling. 18:25.
2 Timoth. 1:5 en 3:15.
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Dan deeze onderrigting moet geschieden, naar den eisch van den weg des Kinds.
- Zommige leezen in den beginne zynes wegs; of in den beginne zynes levens; dat
is: vroeg. Dan 'er is geene genoegzaame reden, om van onze overzetting aftewyken;
gemerkt het vereischte, om met dit onderwys, schielyk, eenen aanvang te maaken,
reeds opgeslooten ligt, in de benaaming van Jongen of Kind. Naar den eisch zynes
wegs betekent, dus; naar zynen Ouderdom, naar zyne vatbaarheid, naar zyne
tederheid. Immers het geheele menschelyke leeven wordt, vaak, by eenen weg
vergeleeken: op welken weg veele byzonderheden in agt te neemen zyn, en naar
die byzonderheden, naar die afdeelingen en uitgangen, moet men zich ook schikken
op den weg, den leevensweg van het Kind. - Dit is genoeg, om aan het gezegde
van den wyzen Vorst eenig licht te geeven, en dat, vervolgens, ten grondslage te
leggen van die vier byzondere stukken, welke ik met uwe aandagt, nader, zou
beschouwen.
Vooreerst, heb ik gezegd te zullen aantoonen, waar in de verpligting der Ouders,
waar van we reeds een gedeelte, naar aanleiding van onzen Tekst, hebben
opgenoemd, omtrent hunne Kinders bestaat; en dit zal met korte woorden kunnen
geschieden; overmits wy die verpligting, in ons derde deel, nader zullen uitbreiden.
Regtschaapene Ouders zyn, in de voorste stede, verpligt hunne Kinderen, na dat
zy dezelve als een geschenk van God ontvangen hebben, te onderhouden, te
koesteren en te voeden. Zy zyn de middelen, door welke de natuur, in de
voortbrenging van redelyke Schepzelen, voor een gedeelte haar oogmerk bereikt
heeft, en, door welke zy verder haar oogmerk bereiken wil, in de volkommene
opvoeding van die hervoortgebragte redelyke Weezens. Want niet eerder heeft de
wording van geschaapen Schepzelen, in 't algemeen, en van redelyke, in het
byzonder, haar beslag, voor dat zy hunnen vollen wasdom ontvangen hebben. Regtschaapene Ouders zyn, ten tweeden, verbonden, om de begeerlykheden en
hartstogten hunner Kinderen te leiden, het zy, door hun voorbeeld alleen, het zy
met woorden, het zy door dwang. Ten derden bestaat hunne verpligting in een
eenvoudig, maar duidelyk onderwys van het voornaamste van den Godsdienst, en
hunnen zedelyken pligt.
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Eindelyk; zyn alle braave Vaders en Moeders gehouden, terwyl hunne Kinderen,
eenmaalen, van onder hun opzigt en bestier zullen moeten uitgaan, om denzelven
de behulpzaame hand te bieden, in het kiezen van zulk een beroep, waar door zy
nuttige en voor zich zelven gelukkige leden, in de maatschappy, kunnen worden. Deeze zyn de hoofdzaaken, welke in de verpligting der Ouders, omtrent hunne zo
tedere Spruiten, liggen opgeslooten. Daar na zal ons gelegenheid gegeeven worden,
om deeze verpligting, breeder, te ontvouwen; wanneer
Wy, in ons tweede Deel, gezien hebben, op welke gronden die verpligting rust;
en die gronden zyn, ten eersten, het belang van een Kind; ten tweeden, de nauwe
betrekking tusschen het zelve en de Ouders: en, ten derden, de wil van God.
Vooreerst, zeide ik, rust die verpligting op het belang van een Kind. - Het was
eene zeer verstandige raadgeeving van zekeren Ouden; ‘zo dikwils gy een Kind
omhelst, denkt, dat het een sterflyk Mensch is.’ Deeze raadgeeving is wys en
gewigtig, om dat zy den Vader of Moeder weerhoudt, van al te zeer aan die
uitwendige bevalligheden hunner lieve Schepseltjes verkleefd te weezen; om dat
die tog sterfelyk zyn, en ras verkeeren kunnen in een akelig gezigt; wanneer het
een of ander hardnekkig ongemak hun de doodsverwe op het aangezigt zet, en hen
naar het graf sleept. Deeze gedagten zyn eene gepaste borstweering tegen dien
vreeslyken slag, welke voor de natuur zo smartelyk valt, en eene groote
standvastigheid van geest vereischt, om de zelve, met gelaatenheid, te verduuren.
- Maar wat beschouwen de Ouders, evenwel, niet al, zo menigmaalen, zy hunne
geliefde telgen aanzien; en hoe gewigtig en zeker is de grondslag, op welke hunne
genoemde verpligting omtrent hen is rustende! - Zy zien een redelyk Schepsel, dat
verheeven is boven het stomme Vee, en daar in gelyk aan zynen Maaker, dat hy
verstand en wil bezit - een weezen, vatbaar voor het hoogste goed, voor de betragting
van deugd en heiligheid. En, schoon dat verstand en die vatbaarheden schynen
begraaven te liggen onder eenen grooten last van zinnelyke aandoeningen, men
weet, dat zy, door den tyd, zich vertoonen zullen, en zy vertoonen zich, al-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

590
lengskens. De aandagtige beschouwer ziet ze, van dag tot dag, uitbreeken. Het
lieve wigt, 't geen de werkzaamheid van zynen geest, in deeze en geene
kleinigheden, toont; zyne Ouders, naar deszelfs vatbaarheid, vraagt; het een of
ander spreukje, stamelende, opzegt; en, met gevouwen handjes, zynen, nog voor
hun onbekenden, Hemelschen Vader, bidt of dankzegt, vertoont, daar door, reeds
de uitsteckendheid zynes rangs, onder zo veele soorten van Schepselen, het gewigt
zyner bestemming, en noodzaakt, langs dien weg, de Ouders, om hem, zorgvuldiglyk,
gade te slaan. - Zy zien, in hunne Kinderen, de toekoomende leden der Maatschappy,
welke, in dezelve, gewislyk, eene gewigtige plaats zullen beslaan, indien zy wel
oppassen; maar welke oppassing ook niet min zeker afhangt van het goed bestier
en de behoorlyke opvoeding, die men hun gegeeven heeft. Langs dien weg kunnen
zy nuttig, groot en aanzienlyk worden, en veel invloed by andere hebben. En Ouders,
wier omstandigheden niet zeer breed en ruim naar de Weereld zyn, moeten niet
denken, dat hunne Kinderen, ten opzigte van het toekoomende, van minder belang
zyn, dan de Kinderen van meer vermoogende; welk denkbeeld (gelyk helaas! maar
al te dikwils het geval is,) aanleiding zou kunnen geeven tot eene slordige
verwaarloozing der opvoedinge. ô Neen! Denkt men 'er niet om, dat de Goddelyke
Voorzienigheid, meenigmaalen, de Kinderen van geringe lieden tot gewigtige
oogmerken bestemt, en dat deeze, zomtyds, dingen uitvoeren, waar over de Weereld
verbaasd staat? Weet men niet, dat David, van agter de Schaapskooje, tot Koning
gesalfd wierde? Daar staan, van alle eeuwen af, veel mannen in de Kerkelyke en
Weereldlyke geschiedenissen te boek, die hoewel van geringe afkomste, nogthans
zich, door groote daaden, beroemd gemaakt hebbe. En de ondervinding bevestigt
het daagelyks. Wy zien nog veele nuttige en veel vermoogende leden, in de
Maatschappy, wier Ouders, wier braave Ouders, die het van hunne noodruft afstaken
om hen maar eene goede opvoeding te geeven, in de laagte zaten; en de eer van
welke Ouders, om zo te spreeken door hunne nablyvende telgen, uit het graf ryst;
terwyl men, by hun leeven, genoegzaam niets aan hun dagt. - Dan een Kind is, in
een veel verhevener opzigte, van zeer
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groot belang. Hy is een redelyk Schepsel, voor de eeuwigheid geschaapen - voor
de eeuwigheid, om zynen Maaker, altoos, te verheerlyken en te zegenen, of zyn
bestaan, aldaar, te verwenschen en zyne Ouders te vervloeken, indien zy, in deszelfs
vroege Kindschheid, voor hem geene zorge droegen.
Dit belang van een Kind is de eerste grond der verpligtinge, om den Kinderen
eene geregelde zorge toe te draagen; maar indien 'er geene andere grondslag was,
zou deeze verpligtinge op ieder een rusten, die eenige kennis aan zodanig een Kind
hadt, en wiens vermogens zulks maar toelieten.
Daar is dan, ten tweeden, een andere grondslag, welke die verpligting verder
aandringt, en inzonderheid op de Ouders legt; bestaande, in de zeer nauwe
betrekking tusschen hen en hunne Kinderen. Wie heeft, ooit, zyn eigen Vleesch
gehaat? En hoe is het mooglyk, dat men, zomtyds (zomtyds, zeg ik; want het gebeurt
Gode zy dank! zeer weinig) nog zulke wreedheden ziet, gelyk men ziet? Hoe kan
de Moeder haaren Zuigeling, zo lang onder het hart gedraagen, door het mes, vergif
of een ander middel, doen omkomen? - Daar van kan geene andere reden zyn, dan
die ongelukkige krankzinnigheid, welke iemand, zomtyds, de handen aan zichzelven
doet slaan; of het is een gevolg van volslaagen gebrek, of van eene oneerlyke
genegenheid of vuilen wellust, door welke men schaamt de vrugt zynes Buiks voor
den dag te brengen, en alzo de natuur geweld aandoet. Rampzalige gedagten! op
welke het Vroome hart beeft, niet in staat zynde zulk eenen geweldigen schok uit
te staan. - Ondertusschen bevestigen deeze gedagten ons, Myne Geliefde! in de
naauwe betrekking, die 'er is tusschen de Ouders en de Kinderen; en de eerste zyn
uit dien hoofde, zo zy hun eigen Vleesch niet haaten, verpligt, alles aan de
lichaamelyke opvoeding hunner Kinderen te koste te leggen, en niet toe te geeven
aan die luiheid en gemaklykheid, waar door zommige Ouders, schoon niet
onmiddelyk de bovengenoemde wreedneden pleegende, ten laatsten evenwel,
dezelve, wegens gebrek aan goede oppassing en zuivering, laaten vergaan en
sterven. - En die zelfde nauwe betrekking verbindt hen ook de zedelyke opvoeding
hunner Kinderen in agt te neemen. Immers
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weeten zy, by aldien ze hun eenvondig en natuurlyk verstand maar gebruiken, dat
het eeuwig geluk hunner Kinderen van een goed onderwys en een goed voorbeeld,
't geen zy hun geeven kunnen, grootendeels, afhangt. Dat geluk moeten zy, in
bedaarde en verstandige oogenblikken, zelve hoog waardeeren; en dat geluk kunnen
zy, derhalven, niet weigeren aan hun, die vleesch van hunnen vleesche, en been
van hunne beenen zyn. Hoe kan de Vader of Moeder tog, uit hoofde van de naauwe
betrekking, die zy tot het zelve gevoelen, hun Kind in liefde omhelzen; zo zy niet,
ten vollen, verzeekerd zyn, dat zy dat behoorlyke werk maaken van die Godsdienstige
kundigheden het zelve mede te deelen, of zyn hart tot den dienst en de vreeze Gods
zodanig te leiden, waar door 'er eene goede verwagting is, dat, na hunnen dood,
dat zelfde Kind in tyd in eeuwigheid zal gelukkig zyn. Ach! dat alle Ouders, die
meenen, dat zy hunne Spruiten teder beminnen, zo verre zagen; en hunne liefde
niet, tot de rampzaligheid hunner Kinderen, besteedde!
Eindelyk; rust deeze verpligting, behalven op den aart der zaake, gelyk alle
zedelyke verpligtingen, op den wil van God. Leest maar de Heilige Schriften, gelyk
gy die geleezen hebt, en, dagelyks, leest; om hier van overtuigd te zyn. Zy spreeken
van deeze verpligting niet slegts, in algemeene woorden; maar zy gaan ook tot
eenige byzonderheden van deeze opvoeding. En dit voorbeeld zal ik, nevens eene
gepaste aanhaaling van die plaatsen, volgen
In myn Derde Deel.
Terwyl de zedelyke opvoeding, hier, het hoofdoogmerk onzer verhandelinge is,
zal ik, omtrent het eerste gedeelte, welk wy aantoonden, dat in de verpligting der
Ouders ten aanzien hunner Kinderen lag opgeslooten, alleenlyk, dit aanmerken. In de lichaamlyke opvoedinge onzer tedere Spruiten, moet men, enkel, hunne
gezondheid en sterkte van lichaam beoogen, om dat deeze voor hun, volstrekt,
noodzaakelyk zyn, om het leeven gelukkig door te brengen. 't Ware te wenschen,
dat zommige Moeders, in dit stuk, de oogen, eens, openden, voor zo veel
ongelukkige slagtoffers van eene te verregaande kieschhied hunner Ouderen, in
de Kleeding en in andere dingen, waar door die Kinderen een altoos
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kwynend leeven moeten leiden, en onbekwaam zyn tot die onderscheidene diensten,
welke het Menschelyk geslagt zyn opgelegd. Veele Ouders, helaas! in plaats van
de bovengenoemde einden in het oog te houden; te weeten de gezondheid en
sterkte des lichaams, gebruiken, eerder, hunne Kinderen als Speelpoppen; en
volgen, met de grootste gewilligheid, alle de grilligheden en eerste begeerten van
hunne Kinderen op, om daar van maar het zoet te hebben, gelyk zy gewoon zyn te
spreeken; of steeken, netheids halven, die Schepseltjes, in zulk eene styve Kleeding,
(*)
als of zy leeven- en gevoellooze beelden waren . - Maar, ik moet hier van niet meer
spreeken; te meer: daar veele Ouders onder ons, door de ondervinding van die
dwaasheid overtuigd, al beter denken en handelen.
Het tweede stuk, 't geen iemand by de opvoeding zyner Kinderen moest in het
oog houden, bestondt in het leiden hunner begeerlykheden en het verbeteren van
hun gemoed. - Weet men niet, dat ieder Kind eene byzondere gemoedsgeaardheid
bezit? Zo veele Kinderen; byna zo veele temperamenten. De een is vuurig en
oploopende, de ander zo zagt als een lam. De een koelbloedig en onverschillig; de
ander op alles opmerkzaam. De een met een opslag des oogs te bedwingen, de
ander met geen tien woorden te temmen. Nogthans zyn deeze verschillende
geaardheden, ieder in haare soorte, zeer goed, wanneer men dezelve maar
behoorlyk weet te leiden; want, naar maate die gemoedsgeaartheden zyn, moet
men de Kinderen byzonder bestieren. Zo moet de vuurige, de oploopende, in zyn
begeerlykheden tegengegaan; ten minsten, daar in eerder tegengegaan, dan
opgewekt worden. De zagtmoedige, de koelbloedige en onverschillige, integendeel,
moet door het een of an-

(*)

Ziet, B.V., de Zaankanters. Welke lichaampjes hebben daar de Vrouwen! door de knyping
des lichaams, in een zeer eng Ryglyf beslooten, werdt de omloop des bloeds dermaate
belemmerd, de ingewanden en alles, zodanig gekneld en gedrukt, dat haar bleek gelaat en
haar sukkelende toestand, zulks, ten klaarsten, uitwyzen. Ach! dat zy, hier in, de losse en
vrije houding, en het lugtig gewaad der Stedelingen volgden; gelyk die ook reden hebben om
der Zaankanteren boersche onschuld en opregtheid over te neemen!
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der, wat opgewekt en wat yverig gemaakt worden. - En denkt niet, Geliefde! dat hier
aan zo veel vast is. Moeite en opmerkzaamheid kost het zeker; nogthans is ieder
Ouder, die maar een eenvoudig en natuurlyk verstand bezit, en zich, door zyne
driften, niet laat vervoeren, daar toe bekwaam. En wie zou daar toe geen moeite
en opmerkzaamheid willen besteeden, daar het geluk van onze Kinderen hier van,
grootelyks, afhangt. Maar dit is ook de reden, dat de Ouders zelve verbonden zyn
op hunne geaartheden, hunne neigingen, en de verbetering van hun gemoed, te
letten. Men dwaalt, zo men oordeelt, dat het genoeg is voor de kost en kleeding
zyner Kinderen te zorgen; en, verder, de vermeerdering hunner kundigheden, de
leiding hunner begeerten en de verbetering van hun hart aan de meesters, of
Leeraars, in de Oeffeningen, overlaat. Die Menschen hebben, vooreerst, te veel
Kinderen onder zich; zy kunnen ieder kind, in het byzonder, niet gadeslaan. Ten
tweeden, zyn zy, te korten tyd, daar by; en, ten derden, hebben zy dat geduld en
die liefde niet, welke de Ouders gevoelen, en die zo noodzaakelyk zyn, om in de
leiding der begeerten en in de verbetering van het hart der Kinderen, gelukkig, te
slaagen. Gelooft my; van die eerste goede indrukken, van die leidingen en
raadgeevingen, van dat goede voorbeeld, welke de Kinderen van hun derde tot hun
tiende of meerdere jaaren, door hunne braave Ouders, kunnen ontvangen, hangen,
grootendeels, de goede geneigdheden hunner ziele en de deugdzaamheid van hun
bestaan af; of Salomo heeft onwaarheid gesprooken, wanneer hy zegt: leert den
jongen de eerste beginselen, naar den eisch zynes wegs; want oud geworden zynde,
zal hy daar van niet afwyken. Het is daarom eene onverantwoordelyke zaak voor
veele Ouders, dat zy den welvaard hunner Kinderen aan hun gemak, vermaak en
aan veele ydele uitspanningen opofferen, en dezelve, om het genot van deeze
laatstgenoemde dingen, veeltyds in de handen der dienstbooden toebetrouwen, en
deeze met Hen alleenlyk laaten omspringen, zonder hen, eenen genoegzaamen
tyd, in hunne tegenwoordigheid toe te laaten. Zommige van deeze bedienden, (want
het zy verre van my alle over eenen en den zelfden kam te scheeren; ook weet ik,
dat eenige derzelve de Kinderen al zo goed kunnen leiden, als de Ouders zelve,)
zommige van deeze bedienden genoo-
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ten, in hunne vroege jeugd, eene gemeene opvoeding, en zyn, uit dien hoofde, juist,
geschikt om den Kinderen veele kwaade indrukken te geeven. - Byzonder heeft dit
misbruik plaats, in de groote steden, alwaar dikwils het teder wigt, uit school
komende, in de muffe Kinderkamer opgeslooten blyft, en zelden onder het oog der
Ouderen koomt; en wy mogen den Hemel dankzeggen, dat deeze gewoonte, ten
platten Lande, daar meerder eenvoudigheid heerscht, nog niet is overgekoomen.
Ondertusschen zou eene al te groote zugt voor gemak, vermaak en uitgaan, dat
zelfde gebrek, ook aldaar, kunnen invoeren, en de Kinderen, daar zy, in die vroege
jaaren, zo zeer ons toevoorzigt nodig hebben, te veel, uit der Ouderen
tegenwoordigheid verwyderen.
Tot dus verre heb ik, omtrent de zedelyke indrukken, met algemeene woorden,
gesproken. Laat my tot eenige byzondere dingen ingaan. Hier uit zal men, duidelyk,
kunnen gewaar worden, hoe noodzaakelyk de oplettenheid der Ouders zy, ten einde
de gemoedsgeaartheden hunner kinderen, wel te bestieren.
Alle Kinderen bezitten, van natuur, eene onbestierde eigenliefde; eenen
ongetemden hoogmoed. Zy zyn hovaardig op hunne bekwaamheden, op alles, dat
hun fraaij en bekoorlyk staat. Zo deeze behoorlyk geleid wordt: is zy goed. De wyze
Schepper heeft ze ons gegeeven, op dat wy, door eene behoorlyke eerzugt
aangemoedigd, groote bedryven, in de weereld, zouden kunnen uitvoeren. Maar
wordt die eigenliefde van een Kind, door pragt en door een al te sterk pryzen van
deszelfs bekwaamheden, in zyne tegenwoordigheid, te veel voedsel gegeeven,
ontaardt zy, schielyk, in eene ondraaglyke trotschheid. - Men kan een Kind, zeer
schielyk, bederven, alle zaaden van kloekmoedigheid en standvastigheid uit het
harte rukken, en hem den moed, geheel, beneemen, door het zelve eene ingebeelde
of wezenlyke bevreesdheid in te boezemen. Het eerste, te weeten de ingebeelde
bevreesdheid boezemt men in, door hem van weezens te vertellen, die in de natuur
niet bestaan, of hem te doen vervaard weezen voor de berooving van het licht, of
hem een akelig denkbeeld in te boezemen van deezen of geenen persoon, die zich
wat vreemd vertoont, of van het geluid, en wat dies meer zy. - Het laatste:
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de wezenlyke bevreesdheid is, dikwils, aan eene al te groote gestrengheid, die men
wreedheid noemen mag, toe te schryven. 't Is waar; de Heilige schrift beveelt: Tugtigt
uwen zoon als 'er nog hoope is; weert de tugt niet van den jongen; als gy hem met
de roede zult slaan, zal hy niet sterven. Gy zult hem met de roede slaan, en zyne
ziele van de helle bevryden. - Die zyne roede inhoudt haat zynen zoon, maar die
hem lief heest, zoekt hem vroeg met tugtiginge. En wat Vader is 'er, die zynen zoon
(*)
niet kastydt? - Dit beveelt Gods woord, met het hoogste regt. Dan zommige
Kinderen kunnen, alleenlyk, met woorden of bedreigingen tot hunnen pligt gebragt
worden. De straffe is enkel een noodzaakelyk kwaad, waar toe men niet, dan in de
uiterste noodzaakelykheid, moet overgaan. En moet men wel onderscheid maaken,
welke misdryven zulk eene gestrengheid vorderen. Dezelve verdienen, alleenlyk,
eene hardnekkige ongehoorzaamheid, en het opzettelyk spreeken van onwaarheid;
maar geene beuzelingen. De Vader, die, in dollen drift, een tang of een ander ding
opneemt, en zyn Kind eenen onbestuurden slag wil geeven, is, op dat oogenblik,
een monster; en welke nadeelige gevolgen heeft zulk eene vreeslyke woede? - Een
Vader, koomt met zynen Zoon, die reeds 17 of 18 Jaaren bereikt heeft, by my, en
klaagt, dat hy voor niets, 't geen hem geleerd is, vatbaar zy. Maar geen wonder!
Niet zeer gezond zynde, was hy ook traag in het leeren; veeltyds het gevolg eener
sukkelende lichaams gesteldheid. Nogthans eischte hy van dat Kind alles, 't geen
men van een ander Kind eischen kan: 't moest 'er met geweld in. Elke misslag van
den Jongen werdt, streng, gestraft. Het Kind beeft, als de Vader het zelve, met eene
holle stem en akelige blikken, toespreekt of aanziet. Het vuur is 'er uit. Nu ziet men,
te laat, den misslag, en om geene verwytingen, door het zien van den Zoon, in het
geweeten, te gevoelen, moet hy uit het gezigt en het Vaderland, naar de Oostersche
of Westersche Kusten, even of hy geene onsterfelyke Ziel te verliezen hadt! - Ook
kan men de oploopenheid eenes Kinds, welke, den meesten tyd, in bloedryke
gestellen valt, vry wat beteugelen, door te beletten, dat het zelve, nim-

(*)

Spr. 13:24. - 19:18. - 23:13 en 14.
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mer, getergd of beledigd wordt. Om die reden, zeggen de H.B., zo ernstig; Gy
Vaders, verwekt uwe Kinderen niet tot toorn; maar voedt ze op, in de vermaaninge
en leeringe des Heeren. Gy Ouders; tergt uwe Kinderen niet; op dat zy niet
(*)
moedeloos worden . - En de gierigheid, of te verregaande hebzugt, kan mede, door
eene behoorlyke bestiering der Ouderen, in hunne Kinderen, vry wat beteugeld
worden. Nogthans is hier eene groote omzigtigheid nodig, om hen den juisten
middelweg tusschen gierigheid en verkwisting te doen houden; terwyl beide
ondeugden eenen nasleep van ongelukkige gevolgen hebben.
Nu zyn wy tot het onderwys in den Godsdienst gekomen. Boven zeiden we al, in
de ophelderinge onzer Tekstwoorden, dat de gewoone gelegenheden, om de
Kinderen van de zaaken des Godsdienstigen en Burgerlyken leevens, door anderen,
te laaten onderwyzen, nuttig en noodzaakelyk was. Evenwel moet de Vader en
Moeder zelve hunne Kinderen een eenvoudig, en, by trappen, opklimmend, onderwys
geeven; en daar toe worden, niet eens, veel bekwaamheden vereischt. Zy kunnen,
in die tusschentyden, wanneer hunne telgen het openbaare onderwys missen, dat
met zeer veel liefde en geduld doen, 't geen andere Persoonen, welke die nauwe
betrekking tot hunne Kinderen niet hebben, missen; terwyl zy, ondertusschen, wel
zorge draagen, om hun de noodzaakelyke uitspanning te geeven. - Ik leeze, altoos,
met aandoening, en onder de leevendigste bewustheid van de noodzaakelykheid
van zodanig een vroeg Godsdienstig onderwys, de woorden van Mozes by
(†)
Deuteron. . Wanneer uw Zoon u morgen vragen zal; zeggende: wat zyn dat voor
regten en inzettingen, die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Zo zult gy
dan tot uwen Zoon zeggen: - de Heer geboodt ons te doen alle deeze inzettingen,
om te vreezen den Heere onzen God: ons, voor altoos, ten goede; om ons, in het
leeven, te behouden, gelyk het, ten deeze dage, is. En het zal ons geregtigheid zyn;
als wy zullen waarneemen alle deeze geboden, voor het aangezigte des Heeren
onzes Gods, gelyk hy ns bevolen heeft. - Veel te sterk hebben die nieuwerwetsche
zede-

(*)
(†)

Efes. 6:4. Koloss. 3:21.
Deut. 6:20 enz.
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kundigen, myns' bedunkens, het stuk getrokken, die beweerden, dat men een Kind,
noch een Godsdienstig onderwys moest geeven, noch moest leeren bidden, voor
dat het zelve den Ouderdom van 8 of 10 Jaaren bereikt hadt, om dat het, vóór dien
tyd, geen denkbeeld heeft van God en Godsdienst. Maar wat kwaad zou het kunnen,
zo het Kind, gaarne genegen zynde om te bidden, en te luisteren naar het
Godsdienstige onderwys, zo als zommige Kinderen zich daar toe genegen betoonen,
hier toe, zagtkens, wordt opgeleid? Hoe veel kennis krygt het, in die vroege Jaaren,
van dingen, die het zelve ook niet verstaat? - En munten die Kinderen, die, zo veel
laater, leerden bidden of een Godsdienstig onderwys kreegen, veel meer uit in
Godsdienstig Kundigheden? of zyn zy zo veel beter van gedrag? - Ondertusschen
is dat waar, dat het, geduurende dien vroegen Ouderdom der Kinderen, niet goed
zy hen, met geweld, tot het Gebed en den Godsdienst te dwingen, zo zy, uit hun
zelve, daar toe geene genegenheid laaten blyken. Hun verstand is niet vatbaar, om,
door redenen, van de noodzaakelykheid dier dingen overtuigd te worden; en zo
zulks, door dwang alleen, geschieden moet, krygen zy een akelig en droevig
denkbeeld van God en Godsdienst; welk verkeerd is, om dat zy den Allerhoogsten,
en deszelfs bevelen, van ganscher harten, moeten leeren beminnen.
Ten laatsten, heb ik omtrent de keuze van een beroep voor de Kinderen dit aan
te merken, dat de Vader best doet voor deszelfs Kind zodanig een beroep te kiezen,
als met zyne geneigdheid overeenkomt, en der Ouderen omstandigheden gedoogen.
Nuttiger en bekwaamer' leden zouden wy in de Maatschappy hebben, by aldien dit
beter in agt genomen wierdt. En het zal van elk weldenkenden afgekeurd worden,
dat de Vader, reeds, in de waggelende wieg, den eenen Zoon tot Koopman, en den
anderen tot Leeraar voorbeschikt.
Nu zal ik alle myne aanmerkingen, wegens de opvoeder Kinderen, met eene
tweeledige drangreden besluiten, welke God geeve! dat op onze harten een diepen
indruk moge hebben. - Bitter zyn de wroegingen, en allerakeligst de nagedagten
van Ouderen, die op hunne Kinderen geen agt sloegen. - Een onuitspreeklyk
genoegen, integendeel, vervult het hart van ieder Va-
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der en Moeder, die zich van den opgelegden pligt, loflyk, kweeten.
't Is waar; zommigen blyven, voor altoos, in eenen diepen slaap van
onverschilligheid en gevoelloosheid, al behartigden zy, nimmer, het belang hunner
tedere Spruiten. Maar dit heeft dan, inzonderheid, plaats, wanneer de Ouders geene
spreekende bewyzen hunner pligtverzunnenis in de Kinders, ontdekken. Want zyn
die voorhanden, en worden deeze Ouders zo lang in het leeven gelaaten, dat zy
zelve die bespeuren kunnen, en andere gelegenheid hebben tot Hen te zeggen:
‘ziet daar, ontaarde Vader en Moeder, uwe ondeugende en ongelukkige Kinderen,
door uw eigen schuld, zo geworden!’ - Dan moet hun geweeten, volstrektelyk, met
een brandyzer zyn toegeschroeid, indien hun hart, op die gedagten, niet van een
scheurt; en hun het klamme zweet, door benauwdheid uitgeperst, niet van alle
kanten uitbreekt. Zo 'er maar eenige Menschelyke aandoeningen zyn overgebleeven,
moet deeze nagedagtenis ‘ik ben de oorzaak van de elende mynes Kinds’
allervreeslykst weezen. - Een redelyk Schepsel, veragt door alle zyne
natuurgenooten, die het anders als hunnen Broeder omhelzen en beminnen zouden;
- een verstandig weezen, voor eene zalige Eeuwigheid geschaapen, in den afgrond
des verderfs nedergestort, zonder hoop van herstelling - nedergestort, door toedoen
van hen, die hem het leeven gaven, en verpligt waren zyne behoudenis, als hunne
eigene, te waardeeren en te zoeken! - Hoe moet die Vader ontroerd geweest zyn,
die door zynen Zoon, nu gereed staande, door de geweldige handen des
Scherpregters, te sneeven, nog eens geroepen en aldus wierd' aangespooken; ‘myn
Vader! Zo gy beter myne opvoeding behartigd hadt....... zou ik, nimmer, in deezen
rampzaligen staat gekomen zyn...... ô God! Vergeef het mynen Vader!.....’ - En dan
is 'er nog een Eeuwigheid voor handen, alwaar de wroegingen, die, in dit leeven,
den kwaad bewusten boezem vaneen reeten, op nieuws zullen teisteren; alwaar
wy, nog duidelyker, dan hier, den nasleep der ongelukkige gevolgen, door ons
toedoen veroorzaakt, zullen gewaar worden.
Braave en Godvrugtige Ouders, die deeze wroegin-
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gen ontvlooden zyt, en uwe telgen als den appel uwer oogen gewaardeerd hebt,
van welke genoegens zwelt uw boezem! Gy ziet, daaglyks, in uwe steeds
toeneemende Kinderen, de vrugten uwer zorge en oplettenheid. Gy dankt God voor
de goede gedagten, die hy u gaf, om by uwe Kinderen, dikwils, te huis te blyven;
hen, geduurig, te leiden en te bestieren, daar andere, veel te veel, uitspanningen
genooten; niet gedagtig zynde aan het welzyn, het bestendig welzyn van dezelve.
Of mag het u niet gebeuren de gevolgen uwer tedere zorgen te ondervinden, vermits
God uwe Kinderen, door den dood, heeft weggenomen; droogt uwe traanen af.
Geschiede hun Verscheiden, in zodanige Jaaren, waarin zy nog geen nut van uwe
zedelyke onderrigtingen konden trekken; gy zyt van eene groote verantwoording
ontslaagen. Viel hun dood voor in dien tyd, dat zy voor uwe goede raadgeevingen
reeds vatbaar scheenen; de zalige Eeuwigheid zal dezelve daar ontwikkelen, en zy
zullen hunnen Vader en Moeder, in die volmaaktere gewesten, zekerlyk, zegegen.
Gaat het met uwe Kinderen niet naar wensch, in weerwil van uw zorgen, slooven
en zweeten voor hun tydelyk en eeuwig best; gy hebt uwen pligt gedaan: laat Gode
de zaak bevolen! Hy zal u beloonen. Amen!

Waarneeming wegens de uitwerking der halvebaden in de
ylhoofdigheid.
Door Martin, Heelmeester te Portieux in Provence.
(Journal de Medecine, Aout 1780.)

Antoine Fauque, een Landman van Lisse, in het Graafschap Venaissin, wierd, door
deeze Stad reizende, van een peripneumonia vera, aangevallen. Ik wierd in tyds
geroepen, om eene aderlaating op den arm te doen, welke, uit hoofde van de
opgezette en harde pols, de benauwde ademhaaling en pyn, nog dien zelfden dag
tot driemaalen herhaald wierd.
De uitwaasseming, welke zig tegens den avond om-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

601
trent zeven uuren instelde, scheen my de verdere aderlaatinge te verbieden; ik
raadde ten dien einde den Lyder een afkookzel van de Flores Tussilaginis, de Flores
papav. rh. en de Herba Boraginis te drinken, en beval, indien het Hembd door
zweeten mogte nat geworden zyn, een droog Hembd aan te trekken.
Den volgenden morgen, zynde de tweede dag van de ziekte, zweette de Lyder
sterk, en gaf fluimen op, die met bloed vermengd waren; deeze expectoratie
oordeelde ik door geschikte middelen te moeten bevorderen, terwyl ik overtuigd
was, dat dit de kortste weg was, door de natuur verkoozen, om eene scheiding ten
voordeele van den Lyder te bewerken.
Den derden dag, vond ik de Pols hard en schielyk, zo als in den beginne; het
aangezigt was opgezet, de oogen rood, de tong een weinig geel, en de ademhaaling
den geheelen dag zeer benauwd.
Ik liet een mixtur uit Sperma Ceti, Succus Boraginis, en Syrupus papav. rh.
vervaardigen, waarvan de Lyder alle twee uuren een lepel vol warm gebruikte.
Tegens den avond liet ik een Lavement zetten, 't welk hy tot den volgenden morgen
by zig hield, en toen, met zwarte stoffen vermengd, loosde. Dien dag scheen hy vry
wel, en de toevallen scheenen te verminderen; den vyfden dag was hy insgelyks
redelyk wel; den zesden dag, klaagde hy over eene zwaarte in het Hoofd, 't welk ik
vreesde een voorboode van eene Ylhoofdigheid te zyn, gemerkt de Lyder van een
droog en heet gestel was; en het nog bovendien eene familieziekte by hem was.
Ik wierd in myne voorspelling niet bedroogen, reeds dien zelfden avond begon
hy wartaal te spreeken.
Ik liet hem Zuurdeeg aan de voeten leggen, welke hy des nagts wederom weg
wierp.
Ik oordeelde niet dienstig te zyn Spaansche Vliegenpleisters te laaten aanleggen,
maar stelde alle moeite in 't werk den Lyder veel te laaten drinken van een water
Tisane, waarin ik een weinig pynstillende deed; daarenboven liet ik hem een zervet,
in koud water nat gemaakt, op het hoofd leggen, waarvan ik in zoortgelyke gevallen
goede uitwerkingen gezien had: dog dit laatste wierp hy met kwaadheid, zo als het
Zuurdeeg, van zig weg.
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Den zevenden dag wierd de ylhoofdigheid zo hevig, dat men hem in 't Bed moeste
binden en gestadig op hem passen, tot dat hy den agtsten dag zyne banden brak,
en met verwoedheid zyne oppassers aanviel.
Deeze droevige toestand duurde met dezelfde hevigheid tot den elfden dag. Het
was onmogelyk om hem iets te doen drinken, nog hem in het Bed te houden. Hy
weigerde volstrekt alles wat men hem geduurende deeze vier dagen aanbood, en
het was met groote moeite, te, dat men hem in deezen gantschen tusschentyd, drie
à vier lepels Bouillon in kreeg.
Ik vond de Pols hard, en schielyk, de oogen verwilderd, en den onderbuik een
weinig gespannen. Ik verbeeldde my, dat eene verslapping, van de zo sterk
gespannen vezelen van het Harssengestel, veel verzagting in den toestand des
Lyders zoude aanbrengen: ingevolge van dien liet ik hem in een warm Half-Bad
zetten, met water, genoeg om de dyen en beenen daarmede te wasschen. In dit
Bad liet ik hem door twee sterke perzoonen, geduurende een uur, houden: ik gaf
nauwkeurig acht op den toestand des Lyders, en op den polslag, en bemerkte wel
haast dat het aangezicht langzaamerhand minder wild en opgezet, en de pols zagter
en minder hard wierd.
Naa verloop van een uur, vroeg de Lyder om drinken, 't welk hy met eene
ongelooflyke begeerigheid na zig nam. Ik liet hem na Bed brengen. Hy scheen als
verweezen, tot dat hy my den volgenden morgen zeide, als door eene betoovering,
uit eene andere Wereld gekomen te zyn.
De Lyder begon wederom fluimen op te geeven, (want geduurende de
ylhoofdigheid had hy 'er geene geloosd,) deeze expectoratie geschiede met meer
gemakkelykheid dan voorheen, en duurde tot den dertienden dag, als wanneer hy
zig geheel verligt vondt op de Borst. Vervolgens wierd deeze verschrikkelyke ziekte
door twee gepaste Voorschriften en een eenvoudig Lavement, met den zestienden
dag volkomen overwonnen, en de Lyder keerde, zonder de minste ongesteldheid,
na zyn Vaderland te rug.
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Natuurlyke historie van de goudvink.
(Volgens den Heer de MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer de BUFFON.)
De Goudvink, in 't Latyn Rubicilla of Pyrrhula, in 't Grieksch Πυϱϱουλας in 't
Hoogduitsch Blut-finch, in 't Engelsch Bul-finch, in 't Fransch Bouvreuil, in 't
Italiaansch Suffuleno, in 't Noorweegsch Dompape, geheeten, is door de Natuur
mild en dubbel beschonken: want zy heeft deezen Vogel eene schoone Pluimadie
en eene aangenaame Stem gegeeven. Terstond na den eersten ruityd heeft de
Plumadie al haar schoon; doch de Stem heeft, om tot volkomenheid te geraaken,
het behulp der Kunst noodig.
Eene Goudvink, die nimmer eenige les ontving, slaat slegts drie geluiden, alle
weinig aangenaam: het eerste, waar mede zy doorgaans aanheft, is eene soort van
gefluit, dat zy van één tot vier en meer keeren herhaalt. De klank is zuiver: en
wanneer de Goudvink voortzingt, schynt zy zeer onderscheiden de syllabe tui, tui,
tui, te herhaalen, en het geluid neemt toe in sterkte. Vervolgens hoort men een meer
aaneen gehegten wildzang; die kiesch is, en valsch van toon word. Deeze wildzang,
voor zo verre men die op nooten kan brengen is, si, ut, ut, ut, ut, ut, si, re, ut, ut, ut,
ut, ut, ut, si, re, ut. In de tusschenpoozingen slaat de Goudvink een inwendig
afgebrooken, scherp, maar tevens zeer laag, geluid, en zo stil dat men 't nauwlyks
kan hooren. Dit geluid brengt zy voort omtrent op dezelfde wyze als de Buikspreeker,
zonder eenige blykbaare beweeging van den Bek of van den Gorgel: doch enkel
met eene merkbaare beweeging van den Onderbuik. Dit is de natuurlyke zang van
de Goudvink, dat is te zeggen, van de wilde Goudvink, geheel aan zichzelve
overgelaaten, en die geen andere voorbeelden nam dan die van Vader en Moeder,
even wild als zy zelve: doch wanneer de Mensch zich de moeite wil getroosten, om
de opvoeding deezer Vogels te bezorgen, hen lessen van smaak te geeven, en de
schoonste, zagtste, welgeschiktste toonen te doen hooren, zal deeze leerzaame
Vogel, het Wyf-
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je zo wel als het Mannetje, (want men wil dat de Wyfjes, onder de Goudvinken, de
eenige der Zing Vogelen zyn, die zo wel als de Mannetjes leeren,) niet alleen zeer
nauwkeurig volgen; maar zomwylen het geleerde volmaaken en den Meester
overtreffen, zonder met dit alles zynen natuurlyken zang te vergeeten. Ook leert de
Goudvink, zonder veel moeite, spreeken, en aan zekere korte spreekwyzen, zulk
een klemtoon te geeven, die ons bykans zou doen vermoeden dat zy eene gevoelig
aangedaane ziel bezat, dit kan ons in den Leerling ligt bedriegen: daar wy ons zo
dikmaals in den Leermeester bedroogen vinden.
Voorts is de Goudvink zeer geschikt tot persoonlyke verknogtheid, die zelfs zeer
sterk en duurzaam is. Men heeft geleerde Goudvinken gezien, die de vlugt
ontweeken, een geheel Jaar in 't bosch zich onthielden, en, ten einde van 't zelve,
de stem des Leermeesters kenden, wederkeerden en nooit weggingen. - Andere,
die, genoodzaakt van Meester te veranderen, van rouwe stierven. Deeze Vogels
hebben een sterk geheugen, en herinneren zich zeer wel wie hun kwaad gedaan
heeft. Eene Goudvink, met kouw en alles, door een slegt gekleed mensch van boven
neder geloopen, scheen in 't eerste 'er weinig letzel van te hebben; doch vervolgens
bemerkte men, dat ze in stuipen viel, zo dikwyls zy slegt gekleedde lieden zag, en
zy stierf in een dier toevallen, acht maanden na het eerste ongeluk.
De Goudvinken brengen den Zomertyd in de bosschen of op het gebergte door:
zy vervaardigen de nesten in klein Houtgewas, op de hoogte van vyf of zes voeten,
en zomtyds laager. Het nest is van buiten met Mosch bekleed, en met de zagtste
stoffen van binnen voorzien: de opening, zegt men, is altoos aan de zyde minst voor
guure winden blootgesteld. Het Wyfje legt vier of zes eitjes, vuil wit, naar 't blaauwe
trekkende, by het dikste einde is een kring, gevormd door vlekken van tweeërlei
kleuren; violet en donker zwart. Het Wyfje aast de Jongen even als de Distelvinken,
enz. en het Mannetje betoont groote bezorgdheid voor het Wyfje. De Ridder LINNAEUS
zegt, dat het dikwyls een geruimen tyd een Spinnekop in den bek houdt, om
denzelven zyne Medgezellinnen te geeven. De Jongen beginnen niet te fluiten, voor
dat zy alleen eeten: en als dan betoonen
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zy een Instinct van weldaadigheid, wanneer het waar is, 't geen men my verzekerd
heeft: te weeten, dat van vier Goudvinken van 't zelfde broedzel, en dus met elkander
opgevoed, de drie oudste, die alleen kunnen eeten, de jongste, daar toe niet in
staat, voeden.
Wanneer de opvoeding geeindigd is, blyven Vader en Moeder gepaard, en den
geheelen Winter byeen: men ziet ze altoos met hun beiden, 't zy ze reizen, 't zy ze
rusten; doch die in 't zelfde land zich ophouden, verlaaten de bosschen, en als het
sneeuwt, en daalen neder van 't gebergte; ook begeeven zy zich uit de Wyngaarden,
waar zy in 't laate naajaar zich vervoegen, en komen in de bewoonde plaatzen, of
onthouden zich in de heggen langs de wegen. Die vertrekken, doen zulks omtrent
Allerheiligen, en keeren in de maand April weder. Des Zomers aazen zy op allerlei
soorte van Graanen, Bessen, Insecten, enz. Des Winters op Geneverbessen,
Knoppen van Abeelen, Elzen, Eiken, Vrugtboomen; in dit Saisoen hoort men de
Goudvinken fluiten, elkander beantwoorden, en zich door hun zang, die schoon een
weinig na het droeve hellende, egter de nog droeviger stilte, als dan in de Natuur
heerschende, vervrolykt.
By eenigen staan deeze Vogels voor zeer opmerkzaam en schrander te boek,
zy hebben althans een denkend voorkomen; en, wanneer wy oordeelen uit de
gemaklykheid, waar mede zy iets aanleeren, kan men niet ontkennen, dat zy hunne
aandagt, tot zekere maate, kunnen vestigen; maar, indien wy letten op de
gemaklykheid, waar mede zy zich op verscheide wyzen laaten vangen, moet men
toestaan, dat hun de oplettenheid dikwyls ontbreekt. Dewyl ze zeer teder van huid
zyn, verliezen, die met Lymstangen gevangen worden, door het slaan, een gedeelte
hunner vederen, en zelfs van hunne pennen, wanneer men 'er niet schielyk by is
om ze los te maaken. - Hier moeten wy in opmerking neemen, dat de Goudvinken,
die de schoonste Pluimadie hebben, minst geschikt zyn om te seeren fluiten of
zingen: dewyl zy oudst, en, uit dien hoofde, minst leerzaam zyn; voor 't overige
gewennen zy zich, schoon oud, gemaklyk aan den opgeslooten staat, wanneer men
zorge draagt, dat ze, in de eerste dagen hunner gevangenisse, ruim te eeten hebben.
Zy laaten zich ook wel leeren,
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gelyk ik boven aanmerkte; doch daartoe is tyd, geduld en bekwaamheid noodig, en
dit is de rede dat het niet altoos gelukke. Zeldzaam vangt men 'er één te gelyk, de
tweede laat zich ligt verschalken, wanneer hy zyn makker hoort: zy vreezen de
slaaverny minder dan van een gescheiden te leeven.
Men heeft gezegd en geschreeven, dat de Kanarievogel, die met zo veele andere
soorten paart, zich nooit met de Goudvink vereenigde, en hier van deeze reden
gegeeven, dat de Mannetjes Goudvink in den minnehandel den bek wyd opent, 't
welk de Kanarievogel verschrikt: doch dit levert eene nieuwe proeve op van 't gevaar
om voorbaarig ontkennende stellingen aan te voeren, als welke door één geval
kunnen tegengesprooken en geheel omvergestooten worden. De Marquis DE PIOLENC
heeft my verzekerd, een Mannetjes Goudvink het het Wyfje eens Kanarievogels
gepaard gezien te hebben: dat 'er, van dit paaren, vyf jongen voortkwamen, omtrent
het begin van April uitgebroeid. Zy hadden een veel dikker Bek dan de andere jonge
Kanarievogels, van denzelfden ouderdom, en begonnen eene zwartachtige Pluimadie
te krygen; dit gaf grond om te stellen, dat zy meer van den Vader dan van de Moeder
zouden hebben. Ongelukkig stierven zy alle op eene kleine reis, welke men ze liet
doen. 't Geen gewigt aan deeze waarneeming byzet, is, dat FRISCH de wyze opgeeft,
om de Mannetjes Goudvink met het Wyfje van de Kanarie te doen paaren: hy raadt
aan, een Mannetje te neemen van de kleinste onder zyne soort, 't zelve langen tyd
met de Kanarie in dezelfde vlugt te houden; hy voegt 'er nevens hoe 'er zomtyds
een geheel jaar verloopt, eer het Wyfje toelaate dat het Mannetje haar nadere, of
gehengt, dat het met haar uit het zelfde bakje eete: dit veronderstelt, dat deeze
paaring wel moeilyk; doch niet onmogelyk is.
Men heeft opgemerkt, dat de Goudvinken, even gelyk de Quikstaarten, schoon
in mindere maate, in den staart eene schielyk op en nedergaande beweeging hebben.
Zy leeven vyf of zes jaaren: eenigen houden het vleesch voor eetbaar, volgens
anderen is het, ter oorzaake van de bitterheid, niet wel te eeten: doch dit hangt af
van den ouderdom, het saisoen en het voedzel.
De Goudvinken hebben de grootte van een gemeenen Musch, en weegen omtrent
één Once. Boven op den
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Kop, rondsom den Bek, en aan 't begin van den Hals, vertoont zich een glinsterend
Zwart, deeze kleur strekt zich nu eens min, dan eens meer, voor-, of agterwaards
uit; het voorste van den Hals, de Borst, en Boven-buik, zyn schoon rood; de
Onderbuik, de beneden dekveeren van den Staart, en de Vleugelen, zyn wit; het
bovenst van den Hals, de Rug, en de Schoft aschgraauw; de Stuit wit; de bovenste
Dekveeren en de Staartpennen, schoon zwart na het violetkleurige trekkende, met
een witte vlek aan de buitenste pen: de vleugelpennen donker aschgraauw, en,
naar gelange ze digter aan 't lyf komen, donkerder: de laatste van alle van buiten
ros; de groote Dekveeren der vleugelen, schoon zwart met een weerschyn, aan de
tippen rosgrys uitloopende; de middelste aschgrauw, de kleindere donker aschgrauw,
met rood geboord: het Oog is hazelnootkleurig, de Bek zwart, de Pooten bruin.
By het Wyfje zyn de zyden van den Kop, van den Hals en het voorste van de
Borst, de Boven buik, met één woord, bykans alles wat rood is. In het Mannetje is
zomtyds de Onderbuik, aschgrauw of wynkleurig: het mist dat git zwarte met een
weerschyn, 't welk het Mannetje op den Kop en elders heeft; doch ik heb Wyfjes
gezien, die het agterste der Vleugelpennen met rood geboord, en het wit niet hadden
op het uiterste van den Staart. De Ridder LINNAEUS, voegt 'er by, dat de Tong van
het Wyfje verdeeld is in kleine draadjes, ondertusschen heb ik dezelve altoos gansch
onverdeeld gevonden als die van het Mannetje.
Verscheide jonge Goudvinken, door my in 't einde van Juny waargenomen, hadden
het Voorhoofd helder rood; het voorste van den Hals en de Borst ros-bruin, de Buik,
en de beneden Dekvederen van den Staart, geelagtig, 't welk allengskens na den
Staart toe afnam; het Bovenlyf min of meer bruinverwig; de witte streep des Vleugels
met ros gemengeld; de Stuit min of meer zuiver wit. Men begrypt ligt dat deeze
Kleurschakeering aan veele veranderingen onderworpen is.
ROGER SIBBALD heeft niet meer dan één enkelen regel over de Goudvinken
geschreeven, en zegt daarin, dat men verscheide soorten in Schotland vindt, zonder
eenige andere dan de gemeene soort aan te wyzen. 't Is waarschynlyk dat de
soorten, door hem vermeld, niets anders

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

608
zyn, da de Verscheidenheden, waar van wy nog melding moeten maaken.
FRISCH betuigt, dat men Goudvinken van drieerlei grootte vindt. De Marquis DE
POLINEC kent 'er slegts van tweeërlei grootte: anderen willen dat ze in Nivernois veel
kleinder vallen dan in Picardye. De Heer LOTTINGER verzekert, dat de Goudvink van
't gebergte veel grooter is dan die zich in de vlakte onthoudt: dit verklaart natuurlyk
genoeg den oorsprong van de Verscheidenheden in grootte, welke, ten minsten in
veele opzigten, van 't verschil der woonplaatze afhangt; doch de grenzen daar van
zyn niet genoeg bekend, en de maat der plaatslyke omstandigheden te onzeker,
om aan elk een onderscheide Hoofdstuk toe te voegen. Ik vergenoeg my, derhalven,
met hier de Verscheidenheden van de Plumadie alleen aan te wyzen.
I. De WITTE GOUDVINK, Pyrrhula candida, in 't Hoogduitsch, Weisser thum psaffe.
SCHWENCKSELD gewaagt van een Witte Goudvink, omstreeks Frischbach in Silesiie
gevangen, die alleen eenige zwarte veeren op den rug hadt. De Heer DE ISLE
bevestigt het bestaan deezer Witte Goudvinken. 'Er zyn, schryft die bekwaame
Starrekundige, in dit Landschap (Beresow in Siberie) Witte Goudvinken, die den
rug eenigzins zwart, en in den Zomer grauw hebben: en deeze Vogels zingen zeer
aangenaam, en nog schooner dan de Goudvinken van Europa. 't Het blykt dat de
Noorderlugtstreek veel invloeds hebbe op de Kleurverandering.
II. De ZWARTE GOUDVINK. Onder deeze benaaming bevat ik niet alleen de
Goudvinken, die geheel, of bykans geheel, zwart zyn; maar ook die zigtbaar zwart
beginnen te worden. Zodanig was 'er een die ik gezien heb by den Baron de GOULA,
deeze Goudvink hadt den Gorgel als mede den Stuit zwart; de benedenste
Dekveeren van den Staart en de Onderbuik, als mede het bovenste van de Borst,
roowynkleurig met zwart doormengd, en miste de witte vlek op de uiterste Staartpen.
De Goudvinken, van welke AND. SCHAENBERG, ANDERSON, en de Heer SALERNE
spreeken, waren geheel zwart; zwart als Ravens, schryft de laatstgemelde. De
Goudvink van den Heer de REAUMUR, door BRISSON bygebragt, was gansch zwart.
Ik heb 'er een gezien, die zwart, en wel schoon git
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zwart, geworden was, naa het eerste ruijen; doch een weinig roods behouden hadt
aan wederzyden van den Hals, en een weinig graauw agter in den Hals, en op de
bovenste kleine Dekvederen der vleugelen: de Pooten waren vleeschkleurig, en het
binnenst van den Bek was rood. De Zwarte Goudvink van ALBIN hadt eenige roode
veeren onder aan den Buik, de vyf eerste Vleugelpenpen net met wit geboord, witte
Oogen, en vleeschkleurige Pooten. ALBIN merkt op, dat deeze Vogel, even als alle
andere Goudvinken, zeer zagtaartig was. Het gebeurt dikwyls, dat deeze zwarte
kleur met ruijen weggaat, en plaats maakt voor de natuurlyke kleuren: doch zomtyds
komt dezelve by elken ruityd weder, en houdt verscheide jaaren stand: dit was het
geval van REAUMUR's Goudvink. En hier uit mogen wy opmaaken, dat deeze
Kleurverwisseling voor geen uitwerkzel van ziekten moet gehouden worden.
III. De GROOTE ZWARTE GOUDVINK VAN AFRICA. Pyrrhula Africana nigra. Schoon
deeze Vogel uit een zeer wydafgelegen Land kome, en onze Europische Goudvink
in grootte overtreft, zeven en een vierde duim in de langte haalende, heb ik niet
kunnen nalaaten dezelve aan te merken, als eene Verscheidenheid zeer
overeenkomende met die ik onder den naam van de Zwarte Goudvink beschreeven
heb, en te veronderstellen, dat de groote hette van Africa de Pluimadie deezer
Vogelen zwart maakt, gelyk de groote koude in Siberie 'er eene witter kleur aan
byzet. Deeze Goudvink is geheel zwart, uitgenomen eene zeer kleine witte vlek op
de groote Dekveeren der Vleugelen; ook is de Bek grys en de Pooten zyn
aschverwig. Deezen Vogel heeft men leevend te Parys gezien, waar dezelve van
de Africaansche Kust gebragt was.
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Bericht van W. van Barneveld, betrekkelyk het onweder, dat den
koorn-molen De Valk, in den zomer dezes jaars, getroffen heeft.
De uitwerkzels van den Blixem, die op den 22 Aug. dezes Jaars, den Koornmolen
de VALK, op de Stads Schans, alhier beschadigd heeft, nagespoord, en met de
uitwerkzelen der konstige Electriciteit vergeleeken, heb ik in een klein daar over
uitgegeven Stukje beschreeven. Na deszelfs uitgave is my berigt, dat een houten
schutting van zekeren Tuin, in de Plantagie, op het eigenste ogenblik, en zo het
scheen, met denzelfden slag, door het onweersvuur, beschadigd wierd. Deze Tuin
is gelegen in eene Lyn, getrokken van den Molen, over het Pakhuis, staande op
den Hoek van Keerweer, naar de middellaan der Plantagie. Hoewel het my niet
vergund zy, den Tuin te melden, heb ik 't gebeurde aldaar kunnen bezien. Op de
gemelde houten schutting, die eenige voeten hooger was, dan alle de anderen,
welken daar in den omtrek stonden, was een Windwyzer geplaatst, ten naasten by,
met de Schutting, 24 voeten boven den grond. De yzeren staaf van dezen windwyzer,
dik genoeg, om de Electrieke stof door te laaten, is geheel niet beschadigd; maar
de schutting, in welke de staaf was vast gemaakt, heeft derzelver verbryzelende
kragt aan weerskanten ondervonden; dezelve was niet alleen vaneen gereten, maar
ook had 'er de Blixem lange reepen hout uitgeslagen. Een Boom, aan deze schutting
opgeleid, was, voor zo ver ik toen zien kon, onbeschadigd; maar van het Latwerk
waren 'er hier en daar naar beneden eenige splinters afgestagen.
't Heeft my aan gepaste gelegenheid ontbrooken, dit bericht eerder mede te
deelen; en, indien het niet op het zelfde oogenblik, dat de Koornmolen getroffen
wierd, gezien, en als 't ware met denzelfden slag gehoord was, zou het naauwlyks
onze overweeging verdienen. Dan 't is nu niet oneigen hier omtrent te onderzoeken;
(1.) of dit uitwerkzel, daar 't gelyktydig met het onheil van den Molen gebeurd is,
ook met dezelfde uitbarsting ge-
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schied zou kunnen zyn; dan of 'er twee uitbarstingen verondersteld moeten worden.
't Komt my voor, dat 'er, schoon de slag gelyktydig mogte schynen, evenwel twee
afzonderlyke uitbarstingen plaats gehad hebben. Men neeme hier in opmerking,
dat 'er niet alleen nog een Molen in den omtrek is, maar dat ook de Muiderpoort,
en het vry hooge pakhuis Keerweer, nevens verscheiden hooge Boomen in de
richting van den Molen de VALK, naar den gemelden Tuin, staan. Dus zouden,
volgens de reeds lang bevestigde Theorie der Electrike eigenschappen, deeze
hooge gebouwen moeten getroffen worden, en niet een ongemeen veel laager
staande windwyzer. Zo deze gedagten nu gegrond zyn, dan zou men (2.) mogen
vraagen; of deze uitbarsting negatiev geweest zy? dat is, of, op dat zelfde pas, eene
zamen gedrongen Blixemstof, van het aardryk, door het spits, naar de wolken
geschooten zy? Men stelle zich voor, dat 'er een zwaare onweersbui hangt; de wolk
of wolken van dezen bui zyn positieve Lichaamen. De streek van de aerde, over
welken deeze bui heen trekt, word negatiev. 't Is toch bekend, dat een positiev
Lichaam alles, wat in deszelfs Atmospheer komt, negatiev maakt; dat is; de
natuurlyke Electriciteit word van daar naar elders weggestoten. Hoe meer de kragt
der Electrieke stoffe zich nu in zo eene Donderwolk te zamen gevoegd heeft; hoe
laager de wolk daalt, en zich elders zoekt te ontlasten; des te meer moet die plaats
aldaar negatiev worden. Is dit nu zo, dan moet hier de Molen, als het middenpunt,
benevens een groote omtrek van den grond, waarop dit staat, verondersteld worden,
van de natuurlyke Electriciteit beroofd te zyn; welke, naar dezen Tuin verplaatst
zynde, met een anderen, dog gelyktydigen slag, naar de wolken, gekeerd is. Dog
dit heeft zyne zwarigheid. Alhoewel de eigen Electriciteit van den Molen en deszelfs
omtrek worde weg gestoten, zo word dezelve niet maar één oord verplaatst, maar
voortgedreeven in het ronde, op een afstand, evenredig aan de uitgebreidheid der
wolk; en dus moesten we, op meer dan deze plaats, de uitwerkzels daar van gezien
hebben. 't Schynt my derhalven toe, dat 'er meer dan één wolk, by het onweer, ten
minsten by dit onweer, zich van het Electrieke vuur ontlast, even als twee
geelectrizeerde Leidsche Vlessen, slegts aan de eene zyde
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met elkanderen vereenigd, niet anders dan op zyn minst met twee uitbarstingen
kunnen ontlaaden worden. Van daar dan, dat men, indien deeze ontlastingen beide
niet volmaakt te gelyk uit de wolken naar de aarde geschieden, een Donderslag
hoorende, geen eenpaarig, maar meertyds een mengeling van geluid hoort. Ook
kan deze mengeling ontstaan, door het verschil, dat 'er in den afstand der wolken
is; waardoor dan, gelyk elk weet, de verst af zynde wolk, zekerlyk, zyn geluid, het
laatst aan ons gehoor zal mededeelen. - Kan zich iemand, intusschen, met dit
gevoelen, niet vereenigen, elk heeft vryheid, om 'er naar zyne meening over te
denken; ik zoude myne voorstelling niet gaarne beslissend willen geacht hebben.
Niemand toch kan in deze stoffe, voor als nog, tot de zekerheid komen; men moet
zich des met het waarschynelyke vergenoegen. Mogten de waarneemers der
uitwerkzelen van het Onweer in 't vervolg bedagt zyn, of 'er, by dergelyke
gebeurtenissen, in den omtrek van de plaats, daar de Blixem eigenlyk gevallen is,
ook beschadigingen van minder belang gebeurd, en te ontdekken zyn, dan zouden
wy eene schreede nader komen, en vryheid hebben, om dit aan den lateralen slag
toe te schryven. 'Er is, naamlyk, by de ontlasting van een geëlectrizeerd glas, een
verschynzel, dat deszelfs waarneemers tot nog toe niet verklaard hebben; 't welk
men den Lateralen Schok heet. Het verschynzel bestaat hier in: men legt aan den
buitenkant van eene gelaadene vles een koperen keten, zo lang of kort als men
begeert; wanneer men de vles ontlaadt, zal de keten hier en daar door stippels van
electriek vuur verlicht worden; vooral digt by den buitenkant. In 't donker is dit
verschynzel best waarteneemen; en hoe grooter de schok van het geëlectriceerde
Lichaam zy, des te sterker is ook dit vuur. Tot nog toe weet men niet, of dit vuur afof toevloeiend geacht moet worden; dog, hoe het hier mede ook zy, wy zien het
verschynzel duidelyk; en dit is genoeg, om gerust te mogen besluiten, dat, zo 'er
eenige gelykheid is, by de ontlasting van een donderwolk, met die van een Leidsche
vles, dat dan dit af- of toeschietend vuur kragts genoeg zal bezitten, om Lichaamen
in den omtrek van de plaats, alwaar de Blixem gevallen is, te beschadigen.
Amst. den 26 Nov. 1780.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

613

Eenzaame gedagten in den winter.
Welke verandering! welke treurende gedaante, heeft de Natuur aangenomen!
wanneer ik, met aandagt, 't oppervlak der aarde aanschouwe, moet ik met
verwonderinge vraagen, waar is haar vorige luister? Hoe is die verdoofd? Door wat
ongeval is alles dusdanig veranderd?
Het veld, dat voor weinig tyds, nog een zo lachend groen ten toon spreidde, schynt
nu, voor een gedeelte, onder de golven bedólven te zyn. Waar zyn die nuttige
Runderen, die zo tierig graasden? en tweemaal daags, van den Landman bezogt
wierden, om hen van 't voedzaam melkvogt te ontlasten? Het wollig Vee vertoont
zig niet meer op 't Land; de dertelende geitjes huppelen niet meer over 't klavergroen.
De Herder houdt den Stulp geslooten, en vergat de morgenzon door zyn veldmuzyk
te verwelkomen. Philis vlegt geen kransjes, voor haaren beminden Reinhert, zy zet
zig niet, gelyk voorheen, onder den schaduwryken Eik ter neer; ook komt 'er Reinhart
niet, om met haar te kouten.
Hoe dor is het geboomte, geen blaadje vertoont zig aan deszelfs takken. De
vrugten zyn al afgeplukt, en vercieren den Boomgaard niet meer, door haar
aanlokkend schoon. Treê ik een bloemhof in, daar vinde ik alles verwoest: de
keurigste bloemen zyn verwelkt, de fraaiste planten liggen tegen den grond
geslaagen, en het vrolyk loof is verdord; zelfs de aangenaamste en welriekendste
bloempjes deelen in dit ongeval.
Het Vogelen-Choor, heeft de stilzwygenheid aangenomen. Hun lieflyk accoord
doet het bosch niet weergalmen. Zy zyn voor een groot gedeelte vertrokken na
warmer gewesten, om die op hunne beurt een bezoek te geeven. Het zagt ruischende
beekje, door langduurige regens opgezwollen, stroomt buiten zyne oevers. Het
schubbig heir, dat zig, by 't warme Zomer-weder, speelende vertoonde, verneem ik
niet meer: zy zyn al te diep verschoolen, of hebben zig in ruimer waters begeeven.
De bezitters van Buiten-goederen zyn reeds binnen de muuren der Stad. Zy
vinden geen vermaak meer in
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hunne koepels. De laanen hebben haare aangenaamheid ter bewandeling verlooren.
Geen moedige kleppers doen den grond meer daveren, door hun snellen draf. Neen!
't rytuig is in zyn Winterkwartier, en verschaft nu geen vermaak aan den ryder. Het
Speeljagtje ligt in 't dok: men vindt nu geen lust om op 't strooment Element, gelyk
by 't zagt geblaas der zoele Winden, met gezwollene zeilen, voort te snellen: 't weder
is te onbestendig, en de wind te wankelbaar.
Blyf maar binnen Wandelaar, de verrukkendste wandelwegen zyn niet, dan met
gelaarsde voeten, te bezoeken. Dat uw beschouwenslust, nu liever een streelend
Dichtstuk leeze, 't welk u eene levendige schildery van 't landvermaak vertoonen
kan.
Hoe guur is het weder; het Noorden dryft de koude door bulderende Winden aan:
terwyl de eene Regenwolk de andere, sneldryvende, volgt, en een vloed van water
doet nederstorten, die somtyds door Sneeuwvlokken, en van de koude in de
bovenlugt, tot hagel bevrozene droppen, verzeld is.
Die lieflyke warmte, het aangenaame weder is verdweenen. Daar men voor deezen
zyne wooning verliet, om frissche lugt in te ademen, wordt nu de deur digt geslooten;
en men verbergt zig binnen de muuren om van de ongemakken der lugt bevryd te
zyn.
Het daglicht is merkelyk afgenoomen, en verschaft geen vrolyken morgen, gelyk
weleer. Geen onophoudelyk Haanengekraay verkort den slaap: geen doordringend
licht, wordt 'er in 't slaapvertrek vernomen. Hoe veele aangenaamheden, die men
in den Zomer gewaar wierd, zyn thans verbannen? De koude Vorst nadert met
sterke schreeden: de Huivering, die elk bevangt, kan zulks getuigen. Gelukkig hy,
die in deeze bibberende oogenblikken, zyn Lichaam, Haard en Tafel, rykelyk kan
voorzien; en ook aan anderen, dit missende, zyne weldaaden kan bewyzen.
Met dit alles nogthans heeft de Winter ook zyne aangenaamheden; en men kan
in den kouden Winter, zo wel als in den warmen Zomer, ruime stoffe tot vermaak
vinden. De lange Winter avonden zyn een voedzel voor de vriendschap, en
verschaffen dezelve veele aangenaamheden, die men in den Zomer nimmer vond;
dewyl men nu, voor alie afleiding bevryd, zig aan den haard,
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en Vrienden-disch, met hartinneemende gesprekken bezig houdt. Ik verwagt zo
terstond een aangenaam gezelschap, om met elkander deelgenooten te zyn van
een onschuldig vermaak; en by een nuttig onderhoud eene gepaste vrolykheid te
voegen: niet slegts om den tyd te korten; maar om dien vergenoegd door te brengen.
Hoe menig Minnaar wenscht na deeze heuchelyke uuren, om, na voltooide
bezigheden, zig aan de groene zyde van zyne zielbetoverende Vriendin te
verlustigen; en met de uitgelezenste liefdewoorden zyne streelende gedagten uit
te drukken.
Dat nu 't heerlyk muzyk 't keurigste oor verheuge en vergaste, dat nu de klank
der snaaren de ledige oogenblikken op het genoeglykste doe omvliegen! en dat
een lieflyk gezang de gezelschappen vermaake!
Eene zonderlinge vertooning doet zig thans buiten op; daar nu alles met een
zuiver wit en wollig sneeuwgewaad bedekt is. De Lugt wordt kouder, de wind snydt
scherp, en 't water, voorheen bekwaam ter bevaaringe, verstyft, en gelykt een
geplaveide vloer. De Schaatzenryder, verblyd over deeze wonderbaare verandering
der Natuur, maakt zig gereed, om al vliegende dit nieuwe spoor te bewandelen. In
hoe korten tyd legt hy een verren weg af. Ja! hy schynt de Vogelen te tarten, in 't
spoedig klieven der dunne lucht; in een oogenblik verdwynt hy uit het gezigt, en is
ter begeerder plaatse. Welk een drift ziet men op de aangezigten der beminnaaren
van deeze wonderlyke vliegkunst? Zy krioelen als mieren onder elkander, .... Maar
wat zie ik? 't water wordt gebruikt als of 't een vaste weg ware; verscheiden met
paarden bespanne sleeden durven zig op dit gladde veld begeeven. Met welk eene
vrees gaan deeze moedige rossen, daar ze de onvastheid van 't Ys gewaar worden!
De stem van hunnen Meester noodzaakt hen voort te snellen; hy wil zynen lust
voldoen, al was 't ook met gevaar van zyn leeven: zyn drift ontziet geene ongevallen;
hy ylt met geweld, door honderden van gevleugelde menschen, om den voorrang
boven zynen mededinger te behouden.
ô! Wonderlyke! Ja onbegrypelyke verandering! die my in den Winter een
verrukkend gezigt oplevert; dog die my tevens van koude doet klappertanden; des
ik my t'huiswaards begeeve; om, aan den warmen haard, den avond genoeglyk
door te brengen.
P.
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Gedagten over het laatst verloopen jaar, en den tyd.
Honderdst deel eens Eeuws! verslonden door den niets ontzienden Tyd,
Eeuwigheid's alleenig eigen, nietig jaar! u zyn wy kwyt.

Zo mogen wy thans spreeken nu het jaar 1780 weder in de Eeuwigheid is neder
gezakt; zo mogen wy thans uitroepen, en 'er by voegen
Gy, verloopen zult niet keeren; deze wet staat wrikloos pal;
Gy v rzonk in 't onbezefbaare agter 't einde van 't heel-al;
Daar gy niet zyt na te spooren - daar geen denking verder strekt,
Door een ruimte nooit te peilen, met het donkerst floers bedekt.

Nimmer zal dat jaar wederkeeren! het is aan die keten gehegt, welker eene einde
in de eeuwigheid rust, en waar van het Geschigt-boek ons eenige schakels aanwyst,
langs welken wy haar op den weg naar die Eeuwigheid, zonder haar zelve te zien,
kunnen volgen. 't Is daarom, dat wy van 't jaar 1780 kunnen zeggen
Dat gy zyt geweest, is zeker! zulks getuigen ons de daân,
In uw omtrek voorgevallen, zigtbaar in historieblaân,

En deze aantekeningen zyn het ook alleen, die ons kunnen doen zeggen, dat het
jaar 1780 geweest is. De Tyd is niets anders dan de afstand van twee voorvallen.
Daar het Geschigt-boek zwygt, is alles duister.
Wy vestigen onze gedagten vruchteloos op eene Eeuw, die geen één eenig
denkbeeld heeft nagelaaten; wier gedenktekenen allen verlooren zyn gegaan; haare
gansche ruimte, is voor ons een Nietwezen. Van daar die gaapingen in de Historien;
zelfs in de gewyde Bladeren.
Gebeurtenissen alleen doen ons een voorbyzynden Tydkring kennen; en als dat
bestek, 't welk wy gadeslaan, eene menigte daaden aanwyst, dan rust onze geest
op die kenmerken: en 't is dus door de gebeurtenissen alleen, dat wy overtuigd
kunnen zeggen, die Eeuw, of dat Jaar, is geweest. Het jaar 1780 bestond, zulks
getuigen de daaden in het zelve voorgevallen, en aangetekend in de Historien.
Daar zy 't meest met zwarte verven leelyk ingetekend staat,
Om dat de aard zo vaak moet lyden door 't natuur- en zeedlyk kwaad.
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Onweérsplaagen, Aardomkeering, Brand en Moord en Oorlogswoên,
Zag men in die dagen heerschen, jamm'ren baaren, onheil broên.
's Hemels blixems baarden vlammen, schitterden door 't ruim der lucht,
Opgevolgd van schorre donders, zo rampzalig als gedugt!
Zwaare hagels velden 't voedzel, sloegen graan en vrucht ter neêr,
Woeste winden sloopten kielen, spottende met tegenweêr.
Mavors donders ploften neder, verfden strand, en land, en oord,
Met het bloed van huurelingen, omgekogt tot roof en moord.
Aarde en Zee, met trotsche magten, legers, vlooten, fier geleid,
Overstelpt, en als belaaden, zwoegden van rampzaligheid.

Zulke gebeurtenissen doen ons bewust zyn, dat 'er het Jaar 1780 éénmaal was; een Jaar, dat ons, even als de voorigen, schielyk ontvlooden is; des wy met
verwondering uitroepen:
Hoe verbaazend snel en schigtig wentelt de aardbol om zyn spil!
Hoe voortvaarend, vogelvlugtig, vliegt de Tyd, nooit vliegens stil!

Natuurlyk is deze uitroeping. De eerste dag van het Jaar 1780, schynt ons gisteren
geweest te zyn; en terwyl wy 'er op staroogen, is de dag van morgen daar.
Met wat snelheid loopt het menschdom 's leevens langste loopbaan af!
Pas begonnen, pas geboren, daalt men weder in het graf.

Men kan niet wel anders denken, wanneer wy op den doorgeloopen tyd rugwaards
zien. Een Grysaart van 80 Jaaren is genoodzaakt te zeggen: ‘Ben ik thans al aan
den rand myns grafs gekomen? Hoe is het mogelyk! Deze 80 Jaaren zyn my voorby
gegaan als eene schaduw.’ En wien is de verloopen tyd geen schaduw?
Lette ik op de dagen, jaren, eeuwen, die veryloogen zyn,
Alles is my schaduwbeeldig, oogenblikkig, louter schyn.

En dit oogenblik word niet verlangt, door de te rug tred onzer gedagten, in vroegere
Eeuwen; want,
Sla ik 't oog, van 's aardryks wording tot dit uur tee, op den Tyd;
Ieder dag te rug bekeeken is een zelfde lengte wyd;
't Is een hertred by gedagten, die my enkel rust vergunt,
By 't herinneren van bedryven, voorgevallen op dat punt.
't Is een oogwenk, nu 't verloopen, nu 't voor altoos is voorby,
En, door de Eeuwigheid verzwolgen, 't deel is haarer heerschappy.

Op soortgelyke gedagten vallen eigenaartig alle weldenkende Stervelingen, by den
aanvang van dit Nieuwe
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Jaar. Het brengt ons levendig voor den geest, dat de Tyd vliegende voortsnelt; - dat
'er geen tyd voor hun is, of geweest is, die zich der opmerkinge hebben onttrokken;
en onbewust zyn van die stippen, welken alleen den tyd tot een deelbaar weezen
maaken.
Gy, derhalve, die de voetstappen des Tyds, hoe gering ook, hebt nageöogd, en
die dus weet, dat de tyd bestond; gy zyt het, die van zyn aanweezen spreeken kunt,
en die daarom ook zeggen kunt, ‘ik heb geleefd.’
Gebruik van den tyd te maaken, is te leeven! Geene andere bewustheid dan van
het heden te hebben, is, morgen niet te weeten, dat men heden bestond.... Zou dit
leeven zyn? - dit? Voor wien dan zou de schoone Sterrenhemel met tintelende
toortzen flonkeren? Voor wien dan zouden die groote omwentelingen in de Zedelyke
en Natuurlyke Waereld plaats vinden? Voor wien dan zou de Godheid, zo veel orde,
zo veel schoon, zo veel wysheid, in haare gewrogten hebben gelegd? Men kan niet
wel regt bezeffen, dat wy begaafd zyn met de vermogens van op te merken, te
onthouden, en na te denken, zonder 'er uit af te leiden, dat wy niet leeven, wen wy
geen gebruik van die vermogens maaken. - Dit bewyst ons, dat wy geschaapen
zyn, om te weeten, dat de tyd voor ons bestaat; dat het opperste Weezen alles
geschaapen heeft, om daar door gekend en erkend te worden; en dat het in acht
neemen van den tyd een onzer groote pligten zy.
Zo is het Stervelingen! en deze pligt rust op allen! gedenkt dit, en ziet toe.
Het jaar 1780 is U weder voorby gesneld, als de schaduw eener vliegende wolk
van voor de schyf der Zonne; en dit Nieuwe Jaar zal U even zo snel voorby vliegen.
Gedenkt dit; en geniet het leeven. Bezeft welk een schat de tyd zy; en welk een
schat ge U willens ontneemen laat, als ge van hem geen gebruik maakt. Bedenkt,
dat gy het verlies van have en goed weder kunt herstellen, maar geen verlies van
tyd! Bedenkt, dat in de daad te leeven een mensch maakt; en dat, in de daad te
leeven, gelegen is, in te weeten, dat men was, en dat men is. Bedenkt, dat gy anders
slegts als eene bloem,
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na het genot van de sappen der Aarde, op uw steel sterft.
Hoe duister, hoe akelig zyn die Eeuwen, waar van ons geen één eenig
gedenkteken is toegekomen! 't Is of de draad des Tyds daar afgebrooken zy; of het
Heel-al, in die tydvakken, geen aanweezen gehad hebbe. - Zouden wy ook alzo
ons leeven maaken, door niets te verrigten; door den tyd niet gade te slaan? Zouden
wy zo leeven, dat wy, wanneer wy van den dag af, waar van ons het eerste geheugen
is bygebleeven, op wilden klimmen, door ons geheele leeven, tot het heden; dat wy
dus niet zouden kunnen opklimmen, dan met het overstappen van geheele jaaren.
Eens menschen leeven is een hand breed: de tagtigjaarige Grysaart heeft, met de
viermaal twintig jaaren, het bestek zyner vier vingeren, de breedte zyner hand reeds
bereikt... Intusschen noemt men dit een hoogen ouderdom? Maar trekt van zyn
leeven af, de jaaren zyner kindsheid; die van den slaap; die van zyne ziekte; die
van de vervulling zyner behoeften, waar in hy geen lust hadde, om aan den tyd te
denken,... hoe verkort dit zyn waaren tyd van leeven! En, egter, dit gaat van aller
Stervelingen leeven af. Zou men dan, daarenboven, nog een ander gedeelte van
den dierbaaren tyd zich ontrooven laaten? Een gedeelte, dat men bezitten, dat men
genieten kan? en, met welks genot, 's menschen leeven, evenwel, maar een hand
breed is? - Zou men op Aarde zyn, en niet weeten, dat men 'er op was! 'er op zyn,
zonder 'er zo veel bewustheid van te hebben, als men 'er van verkrygen kan? zonder
zich zelven, de Natuur, en haaren Voortbrenger, ten minsten eenigzins te kennen?
Dit kan - dit moet niet zyn! Wel dan. - Laat ons gedenken, dat 'er tyd was voor ons;
- dat 'er tyd was met ons; en dat 'er nog tyd is. Laat ons aan het snel verloop des
tyds, door het vervloogen jaar, gedagtig zyn; en opmerken, dat dit Nieuwe Jaar, met
allen, die nog staan te volgen, even zo snel als het oude, voorby zullen vliegen; en
dat wy eindelyk, hoe ernstig wy ook mogen nagaan, dat 'er tyd geweest is, veelligt
egter nog aan het graf zullen zyn, eer wy 'er om denken.
J.V.P.
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Keurig berigt van het staatsbestuur, de zeden en gewoonten der
inwoonderen des keizerryks van Japan. In eenen Brieve van C.P
Thunberg, M.D. aan Joseph Banks, Esq. President van de
Koninglyke Societeit.
(Uit de Philosophical Transactions. Part I, for the Year. 1780.)
MYN HEER!

Het is u bekend, dat ik uitgezonden wierd, door de Bestuurders van den Artzenytuin
te Amsterdam en eenige andere aanzienlyke Heeren dier Stad, eerst na de Kaap
de Goede Hoope, van daar na Japan, om de Natuurlyke Historie deezer Landen
na te spooren, van daar Zaaden en leevende nog onbekende Planten over te zenden,
tot volmaaking hunner Plantverzameling in Holland. Te eerstgemelder plaatze
onthield ik my drie jaaren, en hadt het geluk om verscheide nieuwe soorten van
Dieren en Planten te ontdekken en te beschryven.
In den Jaare 1775, zeilde ik van daan na Batavia, en, naa een kort vertoeven te
dier Stede, ging ik aan boord van het Hollands Schip, genaamd Stavenisse, bestemd
na Japan, benevens het Schip Blyenburg. Op den 21 Juny ve trokken wy, zeilden
Pulo Sapatoo en de kust van China voo by, als mede het Eiland Formosa. Op den
13 Augustus ontdekten wy de Japansche kust, en kwamen den volgenden dag op
de hoogte der Haven Nagasacci, de eenigste in 't geheele Ryk, waar vreemde
Schepen mogen ankeren.
Geduurende onzen overtocht hadden wy verscheide harde stormen, in een
derzelven moest het Schip Blyenburg, aan de masten redloos geworden, ons
verlaaten, en stevende, (gelyk wy naderhand vernamen,) te rug na Canton, om het
noodige te herstellen. Wy zellden de Haven van Nagasacci in met opgeheezen en
waaijende Vlaggen, groetten de Papenbrug, de Wagt des Keizers en der Keizerinne,
en de Stad zelve. Middelerwyle kwamen aan ons boord, twee Over-Bansoses,
verscheide Tolken, en mindere Bedienden, en eenige lieden, tot de Factory der
Hollanderen behoorende. De gemelde Over-Bansoses staan eenigzins gelyk met
de Mandarynen in China. Op 't Scheepsdek is eene plaats voor hun gereed gemaakt;
en eenigen hunner, (want zy verwisselen menigmaalen,) moeten 'er by tegenwoordig
weezen, als 'er iets uit het Schip gelost of gelaaden wordt. Zy onderzoeken alles,
goederen en volk, geeven paspoorten aan de zodanigen, die na Land gaan, en
zenden alle dagen berigt van 't geen er aan boord voorvalt, aan den Bevelhebber
van Nagasacci.
De oplettenheid en nauwkeurigheid, met welke deeze Heeren de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

621
bevelen door het Keizerlyk Hof, in den Jaare 1775 uitgegeeven, volvoeren, is
verhaalenswaardig. De minste dingen, welke van boord gaan worden op het stiptst
bekeeken: en als zy in de boot gedaan worden, en als zy aan de wal komen: dit
geschiedt ook ten opzigte van de goede en, welke men inlaadt.
De bedden snydt men open, en onderzoekt zelfs de vederen: de kisten worden
niet alleen geledigd, maar men gaat ook de planken na waar van ze gemaakt zyn,
op dat 'er niets in verholen moge weezen. Potten met ingelegd goed en Boter,
worden met een yzeren staaf omgeroerd. Onze Kaazen ondergingen een nog nauwer
onderzoek, in 't midden van e'k werd een groot gat gestooken, en met een mes stak
men alle zyden in allerlei rigtingen; de Eyeren zelfs waren niet vry van verdenking,
veelen braken zy in stukken, ten einde 'er geene verbodene goederen in mogren
schuilen.
Wy zelven, van den meesten tot den minsten, moesten ons het zelfde agterdogtig
onderzoek getroosten, wanneer wy van boord gingen of er aan kwamen. De
bezigtiger streek eerst de hand over onze ruggen, vervolgens betastte hy de zyden,
den buik, en de dyen. 't Was bykans volstrekt onmogelyk iets te verbergen. Voorheen waren zy min strikt in dit onderzoek, het Hoofd der Factory en de
Scheepskapitein, bleeven 'er geheel van verschoond. Van dit voorregt bedienden
zy zich meesterlyk, elk hunner deedt een ruimen mantel om, in welken groote zakken
waren, om verboode waaren in te bergen; en zy gingen meestentyds driemaal op
één dag heen en weder.
Misbruiken van deeze natuur verbitterde de Japansche Regeering dermaate, dat
dezelve besloot hier op nieuwe schikkingen te maaken. Eenigen tyd lang hadden
zy bevonden, dat, hoe meer behendigheids zy aanwendden om de streeken der
Europeaanen te ontdekken, zy nog meer listen bedagten om hun te blinddoeken:
eindelyk, nogthans, hebben zy, naa herhaalde proeven, het zo verre gebragt, dat
het bykans, zo niet volstrekt, onmogelyk geworden is, iets te sluiken.
De kleur der Japanners is in 't algemeen geelagtig, schoon eenige weinigen, en
de Vrouwen in 't algemeen, blank zyn. Hunne nauwe oogen en hooge wenkbrauwen,
hebben veel gelykheids met die der Chineesen en Tartaaren. Hunne neuzen, schoon
niet plat, zyn korter en dikker dan de onze. Hun hair is meest altoos zwart; en zulk
eene gelykheid van Mode heerscht 'er in 't geheele Ryk, dat de opschik des hoofds
van den Keizer tot den Boer dezelfde is. De wyze van het hoofdhair te schikken is
zonderling: het middelste gedeelte hunner hoofden, van het voorhoofd af, is, vry
verre agterwaards, kaal geschooren; het hair rondsom de slaapen des hoofds, en
in den nek, is opgestreeken, en boven op den kruin in een boschje van omtrent een
vinger lang by één gebonden: dit hairboschje, is omwonden met een witten draad,
en een weinig agterwaards getrokken.
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De Vrouwen behouden al haar hair, en 't zelve zamenvoegende op den kruin des
hoofds, rollen zy het tot een trens, en maaken het met spelden vast, waar aan
cieraaden hangen: de zyden zetten zy in dier voegen uit, dat ze kleine vlerken
gelyken; agter deeze steeken zy een kam.
Artsen en Priesters maaken alleen eene uitzondering op de algemeene Mode:
zy scheeren het hoofd geheel kaal, en zyn hier door van de rest des volks
onderscheiden.
De gedaante der Kleederen is ook dezelfde gebleeven, van de hoogste oudheid
af. Zy bestaan uit een of meer loshangende tabbaarden, om den middel met een
gordel vastgebonden. De Vrouwen draagen ze langer dan de Mannen, en op den
grond sleepende. In den zomer zyn ze zeer dun; doch in den winter gevoerd met
zyden of katoenen watten.
Lieden van rang hebben ze van Zyde; de laagere rangen van Katoen. De Vrouwen
draagen doorgaans een grooter aantal dan de Mannen, en ook zwieriger, dikwyls
met gouden of zilveren bloemen in de stoffe geweeven.
Deeze tabbaarden zyn doo gaans open op de borst; de mouwen zyn zeer wyd,
doch voor een gedeelte, voor op de hand, indiervoege geschikt, dat zy 'er eene
soort van zakken van maaken, waar in zy gemaklyk de handen kunnen steeken,
en ook veeltyds papieren en andere ligte dingen bergen. Mannen van aanzien
onderscheiden zich van de laagere rangen, door een kort rokje van eene dunne
zwarte stof, 't welk zy over hunne tabbaarden draagen, en lange broeken, open aan
de zyden, doch beneden vastgenaayd, zo dat het hembd daar in geborgen worde.
Eenige bedienen zich van onderbroeken; doch allen hebben zy de beenen bloot.
Zy gebruiken voetzoolen van stroo, aan hunne voeten vast, door een boog over de
krop van den voet heen gaande, en eene koorde loopende tusschen den grooten
toon en den naastvolgenden, welke het vooreinde aan den boog hegt. In den winter
hebben zy linnen voetschoeizels, en in regenagtig of slegt weêr houten schoenen.
Nimmer dekken zy hunne hoofden dan op reis; wanneer zy een kegelvormigen
kap van stroo draagen: op andere tyden dekken zy zich tegen het steeken der zonne
en den regen, door waaijers of zonneschermen.
In hun gordels steeken zy hun Zabel, Waaijer, en Tabakspyp: den Zabel altoos
aan de slinkerzyde, en, strydig, met het gebruik der Europeaanen, met het gevest
na beneden. Die openbaare Ampten bekleeden draagen 'er twee, den eenen veel
langer dan den anderen.
Hunne huizen zyn gebouwd met regtovereiudstaande posten, met Bamboo belegd,
van buiten en binnen gepleisterd, en wit gemaakt. Doorgaans zyn ze twee
verdiepingen hoog; doch de bovenste verdieping is laag, en wordt zelden bewoond:
de daken zyn gedekt met eene soort van pannen, breed, doch net, gemaakt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1780

623
De vloer is twee voeten boven den grond verheven, en bestaat uit planken; over
deeze leggen matten, die dubbel zyn', en gevuld met stroo, twee of drie duimen dik.
Het geheele Huis bestaat uit één groot vertrek; doch kan, naar welgevallen, in
verscheide kleinder afgedeeld worden, door houten raamen, met geschilderd papier
bekleed, vastgezet in holligheden, tot dat einde in de vloer en de zoldering gemaakt.
De Vensters zyn desgelyks houten raamen, in vierkanten afgedeeld, beplakt met
dun wit papier, doorschynend genoeg om eenigermaate aan het zelfde oogmerk
als ons glas te beantwoorden.
Geen huisraad ziet men in hunne vertrekken: zy hebben stoelen, tafels, zit- noch
regtbanken, of zelfs bedden. Hunne gewoonte is plat neder te zitten op de matten,
die altoos zagt en zindelyk zyn. De spys wordt opgedischt op een laag bankje, maar
weinig duimen boven den grond, en slegts één schotel teffens. Spiegels hebben
zy, doch hangen ze nooit in huis op als een cieraad; ze zyn vervaardigd uit een
mengzel van metaal, en zy bedienen 'er zich alleen van by hun toilet.
Niettegenstaande de strengheid der Wintersaisoenen, welke hun noodzaaken
hunne huizen te verwarmen van de Maand November tot Maart, hebben zy
vuurplaatzen noch kachels; in stede hier van gebruiken zy groote koperen potten,
op pooten; deeze zyn van binnen met leem bestreeken en tot zekere diepte met
asch gevuld, hier op stooken zy houtskool, welke zodanigerwyze schynt toebereid
te weezen, dat de damp met geen het minste gevaar van bedwelming vergezeld
gaat.
Waarschynlyk hebben de Portugeezen het gebruik van Tabak eerst in Japan in
zwang gebragt; dan, wat hier van ook moge weezen, zy bedienen 'er zich van op
eene zeer spaarzaame wyze, schoon beide de Sexen, oud en jong, rooken, en den
rook door de neusgaten uitblaazen. Het eerst, 't geen zy eenen Vreemdeling, by
zyne intrede in huis, aanbieden, is, Thee en Tabak. Hunne pypen hebben
mondstukken, de ketels zyn van geel of wit koper. De holte van den kop is zo klein,
dat dezelve nauwlyks een gemeene erwt kan bergen. De Tabak is zo fyn als hair
gekorven, en in kleine balletjes als pillen gerold om ze in dien kleinen kop te steeken:
deeze balletjes, die slegts eenige weinige zuigen kunnen aanblyven, moeten dikwyls
vernieuwd worden. Beide de Sexen gebruiken waijers, en zy hebben ze altoos zo
binnen als buitens huis by zich.
Het Volk is uit den aart zindelyk, elk huis heeft een bad, waar het Gezin dagelyks
ingaat.
Zelden ontmoet men iemand, of hy heeft op de mouwen en den rug een merk
gedrukt van dezelfde kleur als het patroon: men laat in het maaken witte plaatzen
ten dien einde open.
Gehoorzaamheid aan de Onders, en onderdaanigheid aan de Overheden
kenmerktekenen dit Volk. 't Is aangenaam te zien met welk een eerbied de minderen
van rang de aanzienlyker bejegenen. Ontmoeten zy hun op weg, zy staan stil tot zy
voorby-
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gegaan zyn; ontmoeten zy hun in huis, zy blyven op eenen afstand: het hoofd na
den grond buigende Het groeten en 't verkeeren met hun Gelyken gaat met veel
beleefdheids en heuschheids toe: hier aan worden de Kinderen, door het voorbeeld
hunner Ouderen, van vroeg af gewend.
De strafwetten der Japanneren zyn zeer streng; doch worden zeldzaam aange
daan. Misschien is 'er geen Land, waarin men minder misdryven tegen de
Maatschappy pleegt.
Het gebruik der Naamen verschilt by de Japanners van dat van alle an ere Volken.
Van den Geslachtnaam bedient men zich nimmer dan in het tekenen van staatlyke
Verbintenissen en de byzondere Naamen, met welke men byzondere persoonen
in de verkeering onderscheidt, veranderen naar den ouderdom of stand des
Persoons: indiervoege, dat dezelfde persoon, in zyn leeven, bekend is by vyf of zes
onderscheide naamen.
Zy rekenen hannen ouderdom by geheele jaaren, het niet in aanmerking neemende
of zy in 't begin of op t einde van t jaar gebooren zyn; zo dat een Kind gezegd wordt
een jaar oud te weezen op den nieuwjaarsdag naa deszelfs geboorte, schoon het
dan maar weinige dagen in de wereld geweest hebbe.
Koophandel en Handwerken bloeijen in Japan, schoon, dewyl dit Volk weinig
behoeften heeft, niet in die uitgestrektheid als in Europa. - Den Landbouw verstaan
zy zo wel, dat zelfs de toppen der bergen bebouwd zyn. Zy handelen met geen
Vreemdelingen dan met de Hollanders en Chineezen, en in beide de gevallen met
Compagnien van bevoorregte Kooplieden. De Hollanders voeren 'er Koper en
onbereide Kampher uit; waar voor zy Zuiker, Kruidnagelen, Japanhout, Yvoor, Thin,
Lood, Schildpad, Chitzen, en dergelyke goederen leveren. Naardemaal de
Hollanders, in Japan, geene uitgaande noch inkomende lasten betaalen, zenden
zy 's jaarlyks aan het Hof een geschenk van Lakens, Chitzen, Katoenen en
Snuisteryen.
Ik had het genoegen, om den Afgezant, met deeze Geschenken, te vergezellen
op zyne reis na Jeddo, de Hoofdstad van dit groote Ryk, op eenen verbaazenden
afstand van Nagasacci gelegen, deeze reis mogen slegts drie Europeaanen doen,
op 't minst van twee honderd Japanners vergezeld.
Wy verlieten ons klein Eiland Dezima en de Stad Nagasacci op den 4 van Maart
1776, en reisden door Cocota na Simonoseki, waar wy den 12 aankwamen, en een
schip voor ous gereed vonden: wy gingen aan boord, en zeilden de kust langs tot
Fiogo. Van daar trokken wy te land na Osacca, een der voornaamste Handelsteden
van het Ryk. Op deeze plaats bleeven wy den 8 en 9 April, en kwamen den 10 te
Miaco, de verblyfplaats van den Diari of Kerklyken Keizer. Hier vertoefden wy mede
twee dagen; doch vervolgens vervorderden wy onzen weg na Jeddo, welke Stad
wy den 1 May bereikten.
Wy werden door mannen gedraagen, in eene soort van Draag-
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stoelen', Norimons geheeten, die overdekt en met vensteren voorzien waren. De
geschenken en onze voorraad tot de reis, droegen de Japanners op hunne schouders
uitgenomen eenige weinige artykels, die men op lastpaarden gelaaden hadt. De
Japansche Officieren verzorgden ons van alles, zo dat onze reis geenzins moeilyk
viel.
Op den 8 May werden wy ter gehoor toegelaaten by den Cubo, of Wereldlyken
Keizer, in tegenwoordigheid van den vermoedelyken Throon erfgenaam, en van
twaalf Raadsheeren; den volgenden dag by de Kerklyke Bestuurders, de Oversten
der Stad en andere hooge Amptenaaren. Op den 23 hadden wy ons afsc eidsgehoor.
Wy verlieten Jeddo op den 26 May, en kwamen den 7 van Juny te Miaco. Hier
spraken wy 's Keizers Onderkoning, dien wy de geschenken ove leverden; dewyl
het ons niet vergund werd den Diari, of Kerklyken Keizer, te zien. Op den 11
verkreegen wy vryheid om in de Stad te wandelen, de Tempels en de voornaamste
Gebouwen te bezigtigen. 's Avonds zetten wy onze reis voort na Osacca, welke
Stad wy op den 13 nede bezagen, en onder anderen. Tempels, Theaters, en veele
schoone Gebouwen: bovenal de werkplaats, waar men het Koper smelt, de eenigste
in t geheele Ryk.
Op den 14 hadden wy gehoor by de Bestuurders deezer Stad: waarop wy onze
reis na Fiogo weder aanvingen: hier gingen wy als voorheen scheep: op den 18
voeren wy na Simonoseki: op den 23 bereikten wy Cocota; en lieten ons in
draagstoelen voeren na Nagasacci. Men bragt ons op den laatsten dag van Juny
op ons kleine Eiland Dezima; onze geheele reis hadt honderd en achttien dagen
geduurd.

De wind in den hoed.
‘Vaderlief, hoe komt het, dat myn kleine Vlieger zo hoog in de lucht kan opvliegen?
En ik kan, springende, slegts een weinig van den grond komen.’ - ‘Jantje, zei de
Vader,’ (de man was van eenen wuften aart - hy kleedde zig zeer zwierig) ‘dat doet
de wind; - en uw vliegertje gaat daardoor ligt in de hoogte, want het is niet zo zwaar
als gy, myn kind! ook kan 'er de wind beter onder komen.’ - Het jongsken scheen
voldaan. - ‘Maar, Papa; ik herinner my, dat gister uw hoed in de hoogte vloog, toen
wy buiten wandelden; - is die dan ook zo ligt? - of was 'er onder uw hoed ook wind?’
- De Vader dagt meer dan hy zeide, en weet het de rukwinden.
o......
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, november, 1780.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Onderzoek of de veelvuldigheid van boeken, en de aanwas van
kennis, bevorderlyk zyn tot godsvrugt en liefde tot het algemeene
welweezen?
(Uit het Engelsch.)
's Menschdoms denkbeelden, en gevolglyk hunne kundigheden, zyn, in den woesten
en onbeschaafden staat, binnen zeer enge perken omschreeven. Hunne aandagt
schynt geheel of voornaamlyk bezig in het verkrygen van leevensonderhoud, in zich
te beschutten en te beschermen tegen de ongenade der Jaarsaizoenen en
Weersveranderingen, tegen den openbaaren vyand, tegen den honger, en
verscheurende woede der roofdieren. Deeze laatste trek van hun afbeeldzel hangt
af van de lugtstreek, en landsgesteltenisse, welke zy bewoonen. Wy leeren uit de
Hedendaagsche Reisbeschryvers, dat de Ondeugden van ons Geslacht, in dien
staat, zyn eene verregaande veinzery, een onverzoenlyke wraak, eene geen gena
betoonende wreedheid, eene verbaazende werkloosheid, en gulzigheid in 't eeten,
als zy overvloed van spyzen hebben. Hunne Deugden leveren een treffend
tegenbeeld op; eene geestdryvende gehegtheid aan hun Stam of Gemeenschap,
onverschrokkenheid in gevaaren, en hardvogtigheid in rampen, gepaard met de
tederste verknogtheid aan hunne Ouders, Kinderen en Bloedverwanten. Wanneer
de noodzaaklykheid het eischt, wanneer zy opgewekt worden, door het vooruitzigt
van honger, of gevaar, of zelf wanneer de enkele drift van rustloosheid hun tot
vyandlykheid of slachting aandryft, schynen zy zo verre verheeven boven de
verlokzelen tot luiheid en zinnelyken lust, als zy voorheen aan deeze laage en
dierlyke neigingen zich verslaafd en daar door vernederd vertoonden. Zeer on-
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volkomene denkbeelden hebbende, van Eigendom en Ondergeschiktheid,
waardeeren zy elk een, enkel naar maate zyner persoonlyke hoedanigheden en
deugden: de misdaaden en laagheden van onregt, knevelaary, hoogmoed, bedrog
en misleiding, zyn by hun onbekend of veragt.
Ten opzigte van de Godheid en den Godsdienst, zyn hunne gevoelens ruw en
onredelyk. Onkundig van de algemeene Wetten der Natuure, volgens welke het
Heelal bestuurd wordt, is hun Godsdienst het gevolg van onkunde, vrees en schrik:
te deezer oorzaake schryven zy ieder ongewoon en buitengemeen verschynzel der
natuure, eene zon- of maan-verduistering, een storm, een hongersnood, een pest,
een watervloed, een aardbeeving, toe, aan de werking en kwaadaartigheid een
hooger Weezen. Uit deezen hoofde zyn zy onderhevig aan ongegronde en schielyk
opkomende vreeze, en laaten zich, in de gewigtigste gevallen en overleggingen,
bestuuren door tekens, door gelukkige en ongelukkige dagen, en een geheele lyst
van dwaas- en ongerymdheden, waar aan 's Menschen geest, in zyne zwaken
(*)
kindsheid zich schuldig maakt .
Zodanig is het afbeeldzel des Menschlyken Geslachts in deszelfs woesten en
onbeschaafden staat. De vaststelling des Eigendoms, de opkomst en voortgang
der Kunsten en Weetenschappen, opent een nieuw en min vernederend tooneel.
Terwyl eene gemaatigde en billyke verdeeling van het eerste plaats grypt, en de
laatstgemelde van het verschaffen der voegelyke geryflykheden, niet overgeslaagen
zyn tot eene verwyfde verfyning, schynen de Menschen zich in de gunstigste
omstandigheden, voor deugd en geluk, geplaatst te vinden. Hunne poogingen zyn
niet langer, gelyk de schitteringen des blixems, toevallig en oogenbliklyk, maar gaan
trapswyze voort, ingerigt tot het bereiken van eenig afgelegen bepaald eindoogmerk.
De Mensch heeft zyne hebbelykheden van onafgebrooke werkzaamheid en
vlytbetoon

(*)

[Wil de Leezer de meeste trekken van dit Afbeeldzel met voorbeelden gestaafd zien, hy slaa
het Tweede Deel op van ROBERTSON's Geschiedenis van America: deeze Wysgeerige
Geschiedschryver zal hem voldoening verschaffen.]
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gekreegen, en geeft den voorrang aan de middelen van bestaan in 't zweet zyns
aanschyns, of door het inspannen zyner zielsvermogens gewonnen, boven het
behaalen van roof, in het betwisten van een woud of meir verkreegen. Zyne zorg,
voor byzonderen Eigendom, doet hem de aandagt op het algemeen belang niet uit
het ooge verliezen: 'er heeft een onderscheid van Rang plaats, niet geheel en al
gegrond op geboorte en middelen, maar op de hoedanigheden des verstands, of
de deugden van het hart. Men vormt zich rechtmaatiger en waardiger begrippen
van de Godheid, en denkbeelden van eene toekomende belooning: de straf van
aangedaane beledigingen, van buitenspoorigheden, van misdryven, wordt byzondere
persoonen uit de handen genomen, en in die der Overheidspersoonen vertrouwd:
ondeugd, en zedeloosheid, krygt een breidel, door de vrees voor berisping en
schande: uitspoorigheid, in zinnelyk genot, wykt voor maatigheid, en zelfs grypt 'er
eene heilzaame onthouding in het gebruik van verscheidenerlei soorten van voedzel
plaats.
Maar, gelyk de sterkte der manbaare Jaaren, het beste tydperk van elk Mensch,
welhaast ten einde spoed, zo houdt deeze gelukkige staat der Maatschappye niet
lang stand. Verscheide oorzaaken werken hier toe mede; traagheid,
buitenspoorigheid, gierigheid, verbintenis, eerzugt: de eigendom houdt niet lang
dien eenpaarigen voet; maar neemt allengskens zulk een keer, dat dezelve in
weinigen huisveste; byzondere plekken gronds, ten koste van de vrugtbaarheid der
Landschappen, verryke: de Kunsten gaan van het nutte over tot het verfynende; de
vermogenden worden trots, de armen laaggeestig; het bestuur der zaaken maatigt
zich geboorte en rykdom aan, schoon niet ondersteund door vlyt, verdiensten en
bekwaamheden: de aandagt van het groote lichaam des volks bepaalt zich tot de
zorg voor byzonderen eigendom. Overvloed, het genot van 't louter noodzaaklyke,
en schreiende behoefte, schynen de drie voornaamste onderscheidingen, waar toe
het Menschdom vervallen en verlaagd is.
Laat ons, naa dit vlugtig beschouwen van de lotgevallen des Menschdoms, eenige
schreeden te rug gaan. Dewyl de Menschen zich gedrongen voelen, om hunne
aandoeningen en gemoedsbeweegingen uit te drukken,
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lang voor dat zy het in de gedagten neemen om hunne gevoelens in orde te schikken,
of stelzels van weetenschappen te vormen; uit eene verzameling van blyken en
genomene proeven, vinden wy, dat, van hand tot hand overgereikte, vertelzels de
Zangen des Krygshelds of des Bards, de eerste soort van opstellen uitmaaken. Zy
zyn tot ons gekomen, eene vry hooge maate van volkomenheid bereikt hebbende,
zints het eerste aanblikkeren der beschaafdheid. De ontwerpen zyn de eerste en
sterkste aandoeningen en gemoedsbeweegingen. Liefde en alle haare lot
verwisselingen van hoop, vreeze, vertrouwen, hooploosheid; Oorlog, met alle de
vervoeringen van verknogtheid aan eigen Stam en Gemeenschap; tegenkanting en
wraak omtrent nabuurige en mededingende Staaten, uitbundig vreugdbetoon,
zegepraal, smertbetuiging over nederlaage, het vermelden van dappere daaden,
het voldoen van wraake, en het versmaaden van den vyand.
Met den voortgang der Letteren en der Beschaafdheid kwam het staatig
Heldendicht te voorschyn; en het Treur-, Bly-, en Klugtspel tradt ten tooneele.
Overeenkomstig met deeze waarneeming, ontdekken wy, dat, by alle Volken van
Europa, de Dichters, die wy met zo veel vermaaks en deelneemings leezen, de
Schryvers voorgingen, die ons in de Zedekunde, de Wysbegeerte en de
Geschiedenis, onderwyzen. De laatstgemelde Weetenschappen worden niet met
eenen gelukkigen uitslag beoefend, voor dat de Maatschappy haare hoogste toppunt
van beschaafdheid bereikt hebbe, en in zekeren zin tot haaren val neigt. Als dan
zetten zich Persoonen van eenen onderzoeklievenden en yverigen aart, die zich,
door een zamenloop van verscheide oorzaaken, van het beleid der openbaare
zaaken uitgeslooten vinden, om roem en vermaardheid te verwerven, door het
hunne toe te brengen, tot het onderwys en de verlustiging der ledigen, der ryken
en der weelderigen. Dan worden de Boeken vermenigvuldigd, de Kundigheden
uitgebreid, de Maatschappy ontvangt onderwys en verlichting. Het waare stelzel
des Heelals wordt ontdekt, de onderscheide Regeeringsvormen en
Godsdienststelzels worden onderzogt, de zeden, gewoonten, en de gevoelens van
verschillende Landaarten opgehaald, de ryke bronnen der Natuurlyke Historie en
de Geneeskunde bezogt, de Regten des Oorlogs en des Vredes verzameld
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en in orde geschikt, de Pligten aangedrongen, met beweegredenen van verbintenis
en belang: daaden van Vaderlandliefde, van onbaatzoekenheid, van dapperheid,
van standvastigheid, van edelmoedigheid, ons ter navolginge voorgesteld, en met
alle de hulpmiddelen der welzeggenskunst aangepreezen.
Maar wat is de vrugt van de edelste poogingen des Vernufts en der Kennisse?
Wy worden geleerd de GODHEID te eerbieden en te aanbidden, in haar bestuur der
wereld volgens algemeene wetten; doch wy leezen desgelyks met schrik het verhaal
van de deerlyke gevolgen van aardbeevingen, van vuurbraakende bergen, van pest,
van hongersnood, en de veelvuldige ziekten, die 't menschlyk lichaam aanvallen,
pynigen en afmatten. Wy zien den Mensch menigvoud bloot gesteld aan de woede
der hoofdstoffen, lugt, water en vuur; verbrand, verdronken, bevroozen: onder den
eenen wereldriem kwynende door gebrek aan gevoel, onder eenen anderen, zwak
haastig, en wellustig, door eene overmaate van aandoenlykheid: onder de
gemaatigde lugtstreeke alleen gemaatigd en redelyk. Bykans overal elders zyn ze
verslaafd aan dwingelanden, wellustige oppervorsten, aan eene soort van wilde
Dieren in menschen gedaante; hun rust, hun genot, hun eigendom, hun leeven,
worden opgeofferd ter voldoening van grilligheid, kwaadaartigheid, wraake,
verdrietlykheid, en de verderflyke staatzugt van dwaazen of schurken. Van hier zyn
zommigen, ziet daar de vrugt der verfynde kundigheden! in de krankhoofdigheid
van waan en van eene lasterende Wysbegeerte, tot de Godloosheid vervallen, en
te beweeren, dat de soort alleen, en niet elk hoofd voor hoofd, het voorwerp is van
de aandagt en zorge der Voorzienigheid.
Laat ons, naa dit alles, eens wat byzonderder naagaan, wat ons de Geschiedkunde
leeraare, ten aanziene van den voortgang der Letteren, des Staatsbestuurs, en den
Godsdienst.
Eer alle de voorwerpen van Weetenschap en Letterkunde, in zekere maate,
uitgeput zyn, en elke post van eere in 't Gemeenebest der Letteren bekleed is, zyn
de Schryvers te vrede met de agting, verworven door het ontdekken en ophelderen
van nuttige en algemeene waarheden. Maar, naa dat het gezond verstand, schran-
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der oordeel, gepaard met de bevalligheden der welspreekenheid, elk onderwerp, 't
geen de algemeene opmerking verdient, naagegaan en opgecierd hebben, zullen
zy, die na den roem van eigen vinding, vernuft, en gesleepen oordeel dingen, overal
ontebovenkomelyke beletzels en hinderpaalen ontmoeten, om hunne wenschen
vervuld te krygen. Het natuurlyke en verheevene in de Dichtkunst, het rechte en
redelyke in de zede- en natuurkunde, het eenvoudige en het waare in de Geschied.
en Letterkunde, grypt reeds stede. Hoe bezwaarlyk valt het in het strydperk te
treeden, met mannen van gevestigde agting, in de onderscheide takken der
Weetenschappen? - Van hier de noodzaaklykheid om nieuwigheden te bedenken,
't zy in de vinding, 't zy in de wyze van voordraagen. Dus zien wy, hoe in Griekenland,
wanneer alles redelyker in de zedekunde en Godgeleerdheid, door SOCRATES, of
diens Voorgangeren, ontdekt, door XENOPHON verfraaid, en door PLATO uitgebreid
was, de ongerymdste en godloosste bespiegelingen ter baane brengen, door eenen
DIOGENES, PYRRHO, PROTAGORAS en EPICURUS. 't Zelfde is gebeurd in 't hedendaagsch
Italie, 't zelfde verschynzel doet zich thans op in Frankryk en Engeland, en wy weeten
hoe onder ons de heerlyke Schriften van eenen LOCKE en zyner Aanhangeren, die
van eenen Lord BOLINGBROKE, met de zynen voorgingen. - Uit die eigenste oorzaake,
worden de keurige en natuurlyke Schryvers van elk Land gevolgd, door de lief
hebbers van een verkeerden smaak, en het wonderspreukige. Dus hebben zelfs
een TACITUS, de PLINIUSSEN, een SENECA, een LUCANUS, en een MARTIALIS, daar zy
geen kans zagen, om dien eenvoudigen en schoonen styl, welken wy met zo veel
genoegen leezen, in CICERO, LIVIUS, VIRGILIUS, HORATIUS, CATULLUS, te treffen, of
dien liever willende te boven streeven, het noodig geagt, ten einde zy, aan hunne
werken, het inneemend schoon der nieuwigheid mogten byzetten, een anderen
schryftrant in te voeren, waar in zy zich bevlytigen op eene gemaakte kortheid en
gezogte bevalligheid van uitdrukkingen, of eene valsche flikkering van fraaije
gedagten aannamen, in stede van het eenvoudige, schoone en juiste, in taal- en
denkwyze. - Van hier heeft men desgelyks, wanneer
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de nutheid der Weetenschappen, tot eene zekere maate beweezen en erkend was,
door de beste Schryveren, of wy eene getrouwe en onpartvdige geschiedenis van
eenig byzonder land ontvangen hadden, nieuwe stelzels in de Wysbegeerte. Letteren Geschiedkunde gesmeed, en het gemeen opgedrongen, de kundigheden
geschandvlekt, de zedelykheid ondermynd, de bestgeschaafdste en nuttigste
gebeurtenisse der oude Geschiedkunde in twyfel getrokken, of belachlyk gemaakt.
Men moest wat nieuws opleveren, hoe verderflyk het gevolg ook mogt weezen; men
moest de Menschen diets maaken, dat diepe onweetenheid den voorrang verdiende
van nutte en bepaalde kundigheid, dat de wilde staat des Menschdoms den
beschaafden verre overtreft, dat de zugt tot vermaak de liefde tot de deugd te boven
gaat, en dat de regten der Volken niet oorspronglyk en onvervreemdbaar, maar de
oproerige bemagtigingen zyn van list of geweld. - Hier aan moet toegeschreeven
worden de menigte van Boeken, en de greetige leeszugt; de welmeenende en
edelmoedige poogingen, de welberedeneerde en bevallig geschreeven werken van
eenen LA BRUYERE, NICOLS, WOLASTON, CLARKE, RICHARDSON, worden verdrongen,
en nutloos gemaakt door ongodsdienstige bespiegelende stelzels, door onkuische
Romans, en zedebedervende Schriften deezer Eeuwe. In deezer voege worden de
Boeken, op eene heillooze wyze, vermenigvuldigd, dus onze zedelyke begrippen
ontworteld en bedorven, en onze smaak verbasterd: en eene kunst, die, in de hand
der braaven en deugdzaamen, ten middel strekt om onze natuur te verheffen en te
veredelen, dient, ter hand genomen, door broodschryvers, ydele snorkers, en aan
hunne lusten overgegeevene menschen, om die te verlaagen, te bederven, te
verslaaven.
Wat het Staatsbestuur betreft, wanneer lieden, met den geest der waarneeminge
en des oordeels begaafd, de geschiedenis der Volken doorbladeren, in de
verschillende tydperken van barbaarsheid, beschaafdheid, en verfyning, welke zyn
de bedenkingen, die by hun moeten opkomen, welke de gevolgen, die zy moeten
trekken? Dat 'er eene natuurlyke en trapswyze voortgang plaats hebbe in de
menschlyke zaaken, welke noch verhaast, noch vertraagd wordt, door hunne zwakke
en magtlooze poogingen. Dat het enkel onkunde, armoe-
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de, en magtloosheid is, die de Volken behoudt, Vorsten en byzondere Persoonen
gemaatigd, billyk en deugdzaam doet blyven. Dat vryheid, byzondere en ten
algemeenen beste strekkende deugden, alleen het deel zyn van die Staaten, waar
in de eigendom eenigermaate verdeeld is, volgens de regelen van rede en
regtvaardigheid; waar in de kunsten der weelde en der verfyning slegts weinig
opgang gemaakt, en althans de overhand niet bekomen hebben; dat, wanneer
deeze verandering, in den staat en de zeden des Volks, begint te heerschen, het
onmogelyk is, den sterknederrukkenden stroom van baatzugt, omkoopbaarheid,
zinnelyken lust en zedebederf te ontgaan. DEMOSTHENES spilt alle de vermogens
zyner kragtige welspreekenheid te vergeefsch: dezelve streelt de ooren van een
beschaafd Volk, doch maakt geenen indruk op hunne laage harten. Het loon van
CICERO's edelmoedige poogingen, voor de zaak zyns lands en des menschdoms,
is een moord in koelen bloede gepleegd, door de hand eens onverlaats, die zyn
leeven hadt dank te weeten, aan de menschliefde en welspreekenheid diens
voortreflyken Mans. CATO, BRUTUS, CASSIUS, de besten en edelaartigsten in Rome,
worden genoodzaakt, de wereld door zelfmoord en doodsangst te ruimen, op dat
een JULIUS CESAR, een ANTONIUS, een OCTAVIUS, de openbaare roovers, moordenaars,
en geessels hunner dagen, zich mogten verzadigen in wreede bedryven, en hunnen
bloeddorst lesschen.
De hedendaagsche Geschiedenis verschaft ons eene droeve herhaaling van het
zelfde tooneel, even zeer strekkende om Deugd en Vaderlandliefde mismoedig te
maaken. Elk Vorst, elk Staatsdienaar, dingt na volstrekt en onbepaald gezag. Alle
wederstreeving van gezag, hoe zwak en boos het ook zyn moge, wordt met den
naam van Partyschap en Misnoegdheid gebrandmerkt. De braave en edelmoedige
te weerstelling tegen verdrukking en bloedgierig geweld, in alle de eertyds vrye
Landen van Europa, in de onderscheide Staaten van Italie, Spanje, Frankryk,
Engeland, en de Nederlanden, schryft men toe aan baatzugtige inzigten, of te
leurgestelde Staatzugt. Met deeze laage en onedele beweegredenen bezwaart men
de altoos roemryke naamen van de EGMONDEN, HOORNES, BROUSSELS, ELLIOTS,
PYRUS, COKES, en zo veele anderen. Alle begiftigingen, eer-
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betooningen en ampten, zo luister- als winstryke, worden geschonken en
weggegeeven aan de voorstanders, begunstigers en ondersteunders van wetlooze
en eigendunklyke maatregelen: terwyl de tegenstreevers dier booze en verderflyke
oogmerken, zich blootgesteld vinden aan verbeurtverklaaring van goederen, op de
pynbanken worden uitgerekt, verbannen, of ter doodstraffe verweezen.
Kan zulk eene soort van Weetenschap, door de Geschiedenis opgeleverd, veel
toebrengen, om liefde tot de deugd, en het algemeene welweezen in het hart te
kweeken? Schynt zulks niet veel eer aanleiding te geeven tot een tegenovergesteld
gedrag? Schynt het ons niet te raaden, dat wy ons liever naar de algemeen
aangenomene grondregels moeten schikken, met den stroom mede dryven, de
genietingen des leevens, en de voordeelen der ampten smaaken, dan zonderling
te weezen, en daar door wel onbedorven, maar ook tevens ongeagt zyn? Schynt
het niet in te sluiten, dat wederstreeving van wetlooze en met de staatsgesteltenis
strydige maatregelen, gelyk wy boven aanmerkten, alleen met de hoope van eenen
gelukkigen uitslag kan ondernomen worden, wanneer het gros des Volks nog
onbedorven is, derzelver begeerten gemaatigd, en hunne middelen bykans gelyk
zyn: niet wanneer een partydige invloed alreede, schoon ongemerkt, alle heilzaame
paalen overschreeden heeft; niet wanneer deeze meer te besteeden hebbe, dan
'er verdienste is waardig om te ontvangen; niet, wanneer alle rangen en staaten
geene andere oogmerken koesteren, dan om hunne zinnelyke genietingen,
greetigheid of hoogmoed te voldoen. Wie zal in zulk een bederf, in zulk eene
hooplooze verslaafdheid en vernedering, deugds of moeds genoeg bezitten, om op
zich zelven te staan, en braaf te weezen? Wie zou zich by hem willen voegen in
zulk een edel bestaan? Zult gy dan, in ruimen overvloed, geëerd en geagt leeven,
terwyl ik gedoemd ben tot armoede, geringheid en veragting? Zyn dit de belooningen
van veinzery, van vleiery, onkunde en omkoopbaarheid? Zyn dit de bezoldingen
van opregtheid, braaf heid en kunde? De Proef is by de uitkomst te sterk. Ik moet
met myne Naasten op eenen voet leeven, of geheel niet leeven.
Indien wy, van de beschouwing des Staatsbestuurs het
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oog wenden op de verschillende Stelzels des Geloofs in den Godsdienst, die de
Wereld met bloed bezoedeld en verwoest hebben, of nog bezoedelen en verwoesten;
op de ongerymde, de partydige, de haatlyke afbeeldzels, welke zy geeven van de
GODHEID; op de schrikbaarende handelingen daar door geheiligd en gewettigd, op
de verderflyke onderscheidingen die zy veroorzaaken, op de verfoeilyke offeranden,
de vuile onkuisheden, de vervolgingen, en buitenspoorigheden van allerlei aart, in
meest alle Godsdienstverrigtingen, uitgenomen de Christlyke, zo als dezelve ons
in de Gewyde Bladeren is overgeleverd, - welke zyn dan de bedenkingen, welke
de gevolgen, die zich opdoen, by een onbehoedzaam en oppervlakkig waarneemer?
Is het dat de Maaker onzer Natuure eenig belang stelt in de denkbeelden, welke
wy van Hem en zyne Eigenschappen vormen; of dat wy, in dit opzigt, aan 't geval
en loutere opvatting zyn overgelaaten: deeze zal, door de omstandigheden, waar
in hy zich geplaatst vindt, aan onvermydelyke dwaaling blootgesteld zyn; geene zal
zich laaten misleiden en bedriegen, door kunstenaaryen, door gierigheid, door
eerzugt. Hoe zeldzaam is het, dat men op eene waardige en redelyke wyze denkt,
over den eersten en grooten Oorzaak aller dingen!
Ik beef op de gedagten van deeze redenkaveling verder voort te zetten. Dezelve
is bezwaarend, verderflyk, valsch. Ik wilde alleen beweeren, dat misschien eene
zeer wyduitgestrekte kundigheid, en de menigte van Boeken en Leezeren, zo gunstig
niet zyn voor Godsvrugt, Deugd en Liefde tot het Vaderland, als men zich in 't
algemeen verbeeld. Dikwyls schynen zy de Godheid en Regtvaardigheid der Natuure
te betwisten; dikwyls eene byzondere Voorzienigheid in twyfel te trekken: in tyden
van verfyning en bederf, (het toppunt van derzelver invloed en vermogen,)
bevorderen en verhaasten zy de gisting der slegtste en snoodste hartstogten; en
schynen, in 't byzonder, geschikt, om lieden van geboorte en rang, tot een wellustig
leeven aan te zetten, en mede te werken tot het berusten in het voortzetten van de
heerschende beginzelen des Hofs.
De eenige beschutting tegen deeze heillooze uitwerkzelen der Letterkunde, en
der Leeszugt, is eene kiesche keurigheid in het uitkippen van Schryvers, wier
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Werken ons aanzetten tot Eerbied voor GOD, en Liefde tot het Menschdom, die van
yver voor de Deugd blaaken, en de Ondeugd doemen; die onzen Staat op deeze
wereld voorstellen als een' Proefstaat, waar in de aandoeningen en neigingen van
ons hart eene oefenplaats vinden; die Deugd en Geluk aan elkander verbinden, en
het Geloof eener toekomende vergelding aandringen, die er op uit zyn om ons te
overreeden, dat zelfsgoedkeuring, de agting onzer Medeburgeren en van het
Menschdom, en bovenal de gunst van GOD, het oogmerk van alle onze daaden moet
weezen.

Proeve over de standvastigheid.
In allen leevensstand staaft ons de ervaarenis
Dat zelfsbewuste Deugd de bron der Geestkragt is,
Standvastigheid van ziel schept nimmermeer behaagen
Om een ondeugend wit oneerlyk te bejaagen.

't Is eene toegestaane waarheid, dat allen Menschen even begeerig zyn na geluk;
doch dat 'er maar weinigen slaagen in de verkryging. Eene hoofdoorzaak van dit
mislukken is mangel aan kragt van geest, die hun in staat stelt om de verzoekingen
van tegenwoordig gemak en vermaak het hoofd te bieden, en hun te doen vorderen
in de navorsching van een afgelegener voordeel en vermaak. Onze geestneigingen
vormen, op eene algemeene beschouwing haarer voorwerpen, zekere regels van
gedrag, en aan byzondere maatregels, om het een boven het ander te stellen; en
deeze uitspraaken, schoon weezenlyk herkomstig van bedaarde driften en natuurlyke
genegenheden, worden, echter, door een gewoone fout van uitdrukkingen, de
beslissingen van zuivere reden en overweeging geheeten. Doch als eenige deezer
voorwerpen ons nader by komen, of de voordeelen van een gunstig licht en schikking
verkrygen, die het hart of de verbeelding treffen, dan worden dikwerf onze algemeene
besluiten gebroken, een tegenwoordig vermaak wordt 'er boven gesteld, en eene
langduurige schaamte of hartzeer ons ingedrukt. Nochtans besteeden de Dichters
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hun vernuft en welspreekenheid in tegenwoordig vermaak te verheffen, en alle
wydstrekkende oogmerken te veragten, in vergelyking met den goeden naam,
gezondheid en geluk; het is klaarblykelyk, dat dit bestaan de bronwel is van alle
ongebondenheid en wanorde, elende en berouw. Een man, van een sterken en
rustigen aart, kleeft, onafgebroken, zyne algemeene besluiten aan, en wordt noch
verleid door de aanlokzelen van vermaak, noch verschrikt door de bedreigingen
van smart; maar houdt dan nog in het oog die wydstrekkende bejaagingen, waarop
hy eenmaal zyn geluk en eer bouwt.
De Standvastigheid van een Mensch, die zyne tegenwoordige begeerten aan de
gehoorzaamheid der reden onderwerpt, loopt in 't oog, en brengt eene waardigheid
mede, zelfs in den laagsten leevensstand dien men zich kan verbeelden. De arme
CONSTANTIUS, die nu kwynende in een harde koorts ligt, spreidt, in zyne ergste
oogenblikken van ongesteldheid, zodanig eene grootheid van ziel ten toon, dat een
volkomen vreemdeling hem zou aanzien in de daad als een voorwerp van medelyden,
dan ten zelfden tyde bemerken, dat hy onlangs een voorwerp van eerbied was. Zyn
sterke geest onderwerpt zich; maar op eene wyze, die zyne besluit te kennen geeft,
om voor niets, dan het noodlot, te zwigten. Dit is overwinnen in den wysgeerigen
zin; doch het bewind over onszelven is in de daad niet min aanpryzens waardig in
het gemeene leeven; waar de geheele trein van 's menschen gedrag aan zyne reden
onderworpen is, en overeenstemt met de regtmaatige gevoelens van anderen.
MARCELLUS is volkomen meester van zichzelven in alle omstandigheden. Hy heeft
al den geest, dien een mensch kan bezitten, en is, echter, in zyn handel en wandel,
zo regelmaatig als een werktuig. Hy is gevoelig voor ieder drift, doch wordt van
geene vervoerd. In verkeering schynt hy onkundiger om verpligtender te zyn, en
verkiest liever met anderen gelyk te staan, dan met de uitsteekenheid van zyn vernuft
hun te onderdrukken. In vriendschap is hy gedienstig zonder zulks te vertoonen; in
bezigheid vaardig zonder gezwets; met de grootste zagtheid en goedertierenheid,
welke men zich verbeelden kan, is hy onpartydig, in spyt van alle tegenkanting, zelfs
die zyner eigene goede natuure. Hy is altyd bondig in zyn oordeel; doch spreekt,
uit
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inschikkelykheid voor het gezelschap, nooit stellig, en toont nimmer vertrouwen te
stellen in eenig bewys, dan het geen dient om het gevoelen van een ander te
ondersteunen. Regelde zulk eene gelykmoedigheid van ziel het gedrag der menschen
in het algemeen, hoe zoet zouden de vermaaken der verkeering weezen! Hoe veele
ongenoegens, die schreeuwers, vast op hun stuk staande en driftig van aart,
verwekken, zouden dan uit de gezelschappen verbannen zyn!
Dus geeft hy veel toe aan het algemeen gevoelen van het gezelschap. Maar,
gelyk boven gemeld is, de Man van waare Standvastigheid regelt zyne daaden naar
zyne eigene beginzels. De gevoelens van andere lieden moeten wy, in zaaken van
weinig belang, boven de onzen laaten gelden, doch niet in betrekkingen, waar
waarheid en deugd mede verknogt zyn. Wanneer wy tot den grond der zaaken
doordringen, vinden wy, dikwyls, dat grondbeginzels, die in het eerst ons
wonderspreukig toescheenen, duidelyke waarheden zyn; en grondstellingen, die,
vóór eene behoorlyke overweeging, hunnen oorsprong verschuldigd scheenen aan
een denkbeeldig soort van Wysbegeerte en onkunde der waereld, komen ons, naa
een weinig bespiegelings, zo redelyk voor, dat niets minder dan volslagen
uitzinnigheid ons zou kunnen overhaalen, om naar andere regels onzen wandel in
te rigten. Dus is onze verlangens tegen te streeven, en de aandrift der eerzucht te
wederstaan, wanneer zy niet met deeze gevoelens strooken of een bedaard oordeel
die goedkeurt, zo weezenlyk ons belang, en zo volstrekt een vereischte tot ons waar
geluk, dat de versmaading van alle de voordeelen, die de waereld ons aanbiedt,
wanneer zy na onze eer staan, de beoeffening is der deugd, Standvastigheid
geheeten.
Indien wy de Ziel van den Mensch als den Mensch zelve aanmerken, zal het ons
voor de onnatuurlykste soort van zelfsmoord voorkomen, dat men de gevoelens
der Ziele opoffert om de begeerlykheden van het lichaam te voldoen. Is het niet
verbaazend, dat een Mensch, als de noodzaaklykheden des leevens verzorgd zyn,
een kruipend vleijer zyn wil om ryk te worden, of een bedrieger om aanzien te
verwerven! Wanneer wy een' bedelaar ontmoeten, gefolterd door honger en koude,
ons om een aalmoes smeekende, zyn wy gereed
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om van deezen zynen staat te denken, dat wy liever op ééns zouden sterven, dan
in denzelven voortleeven; doch hoeveel veragtelyker is de omstandigheid van hem
die, boven de nooddruftigheid verheeven, nogthans, zyn reden en opregtheid vaarwel
kan zeggen, om overtolligheden te bekomen? - Beiden deezen zyn veragte en
gemeene bedelaars. Zeker echter is het eene mindere laagheid onderhoud te
verzoeken om den honger te stillen, dan trotsheid te voeden; doch algemeene
vooringenomenheid en gewoonte hebben zo, ver de meerderheid over de meeste
menschen, dat die nooddruftige schepzels, die het leevenslicht niet kunnen genieten
zonder toejuiching en een' magtigen toestel, zo verre zyn van veragt te worden, dat
verdrukte Deugd minder in aanzien is, dan schitterende Ondeugd. Dan, byaldren,
in gevallen, die opzigt hebben tot waare eer, de mensch zich terstond op zyn eigen
hart beriep, zou 'er een vaste grond, en onwrikbaare regel, voor ons gedrag zyn,
en het doelwit onzer poogingen eer strekken, om eerwaardig te zyn dan om het te
schynen. Mr. COLLIER heeft, in zyn Proeve over de Standvastigheid, dit onderwerp
met groote naauwkeurigheid behandeld: ‘Wat’, zegt hy, ‘kan 'er edeler zyn, dan
moeds genoeg te bezitten, om de bevelen der reden en van het gewisse uit te
voeren, om de waardigheid onzer natuure, en van den staat ons toegeschikt, staande
te houden? gehard te zyn tegen armoede, smart en den dood zelf, zo zeer dat men
geen schandelyk of zondig ding doen zou, om dezelve te vermyden; tegen onspoed
in allerlei gedaanten pal te staan, met welvoeglykheid, en een onveranderbaar
besluit. Dit te doen is waarlyk groot zyn, boven tytels en de goederen der Fortuin
verheeven. - Dit tekent eene Ziel van eene hemelsche herkomst, en zy is haaren
Goddelyken oorsprong waardig!’
Welk een edelaartige eerzucht heeft die Schryver ons aangeweezen? Wanneer
de Mensch zich overtuigd heeft door zulke edele grondbeginzels, dat 'er niets
roemwaardig is, 't geen niet gepaard gaat met onschuld, niets gemeen, dan dat
bezoedeld is met schuld; als zy deeze denkwyze zich hebben eigen gemaakt, zullen,
schoon armoede, gebrek en dood altoos hun verschrikkelykheid hebben, echter
rykdom, vermaak en eer weldra
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hunne bekoorlykheid verliezen, zo zy aangekant zyn tegen ons en onze Deugd.
Standvastig en gelukkig in ons zelve zynde, kan niets van buiten ons stooren, en
de schichten der wangunstige Fortuin zullen ons niet treffen.
A.
den 15 Aug. 1780.

De koningryken van vermaardheid en vergenoegzaamheid. Eene
Allegorie.
(Uit het Engelsch.)
Een zeker Koning, op het ziekbedde liggende, en ziende, dat de hulp der
Geneesheeren, die alles wat mogelyk was te zyner herstelling hadden aangewend,
te kort schoot, zo dat hy binnen kort het lot stondt te ondergaan, 't welk alle menschen
in eenen gelyken staat brengt, riep zyne twee Zoonen, te eener dragt gebooren, tot
zich, en sprak hun op deeze wyze aan.
‘Ik beërfde van myne Voorvaders twee Koningryken. 't Een wordt het Koningryk
der Vergenoegdheid, 't ander het Koningryk der Vermaardheid geheeten. In 't
eerstgenoemde heb ik my altoos onthouden, in 't zelve staa ik nu gereed te sterven;
't ander zag ik nimmer. Deeze twee Koningryken zyn door eene zeer gevaarlyke
zee van elkander afgescheiden, en het valt ten uitersten moeilyk in het land der
Vermaardheid aan te landen: want de kust is niet alleen met verborgen klippen en
zandbanken bezet; maar daarenboven zeer onveilig door zeeroovers. 't Vast bepaald
besluit is, dat gy beide te scheep moet gaan na dat Ryk, maar op onderscheide
schepen. De een zal zich begeeven aan boord van 't schip goed Geluk geheeten,
de ander aan dat 't welk den naam van de Ongelukkige voert. Welk van die twee
schepen elk ten deele zal vallen moet het lot bepaalen. Dan, ô myn Zoons! daar is
eene jonge Princes, Deugd genaamd, met welke hy, die den throon beklimt, en
daarop veilig wil heerschen, moet trouwen, ook nauw zorg draagen, om, op geenerlei
wyze, haar te belee-
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digen, maar haar steeds met alle tederhartigheid en genegenheid te behandelen:
want de throon, in het Koningryk der Vermaardheid, die op het hangen van eene
steile rots staat, wordt onderschraagd door de Zuster der Vorstinne, Regtvaardigheid
geheeten.’
De twee Prinsen onderwierpen zich aan 't lot, en beloofden heilig elk in het schip,
hem ten deele gevallen, de reis te zullen onderneemen. De goede oude Vorst
vervolgde daarop zyne aanspraak in deezervoege.
‘Niet genegen om myn Ryk uit te breiden, te vrede met eene ongestoorde rust,
en geheel voldaan in 't genot van huislyk geluk, heb ik myne kroon niet minder dan
veertig jaaren gedraagen. My staat niet voor dat ik my immer aan eenige
onregtvaardigheid schuldig maakte. Myne onderdaanen hebben hunne dagen in
vrede en overvloed gesleeten, en zy, die mynen throon omringden, waren ten
hoogsten gelukkig. Nogthans bevind ik, by nadenking, in dit ontzaglyk uur, dat ik
veele dingen, strekkende om het geluk myner Onderdaanen te vermeerderen,
verzuimd heb: hoe veel meer had ik kunnen doen als een Vader myns Vaderlands.
Ik ben op dit oogenblik ten vollen overtuigd, dat een Koning geenzins zyn eigen
gemak en geluk enkel in aanmerking moet neemen; dewyl het welweezen van zo
veele duizenden van zyn gedrag afhangt. Nu, myn Zoons, zeg ik u voor eeuwig
vaarwel, en gedenkt altoos aan dit myn jongste uur!’
De Koning stierf, en zyne twee Zoons gingen scheep na het land der
Vermaardheid. Hy, die zich aan boord bevondt van het schip goed Geluk, ontmoette
verscheide zwaarigheden, ontsnapte, ten nauwen noode, veele gevaaren, en vondt
zich door veele zeeroovers aangetast; doch hy kwam alles te boven, en landde
behouden aan de gewenschte kust. Dronken van voorspoed, dien hy trotslyk aan
zyne eigene bekwaamheden toeschreef, beklom hy den throon, versmaadde de
Princes, door wier behulp hy alleen zyn throon kon vestigen. Hy merkte deeze
nieuwe heerschappy aan als de vrugt van zyn' heldenmoed, en de onderdaanen
beschouwde hy als slaaven; tot eindelyk de Regtvaardigheid, gebelgd over zyn
gedrag, en het verwaarloozen haarer Zuster,
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haar steunzel aan zynen zetel onttrok, waar door hy op 't onverwagtst in zee stortte.
De andere jonge Prins, in de Ongelukkige gescheept, was niet in zee gestooken,
of hy ontmoette alle rampspoeden, die tegenwinden en hemelhooggaande golven
kunnen veroorzaaken. De lugt betrok, een hevig onweer stak op: de zeilen
scheurden, de masten vielen over boord, en het onredzaam schip stiet tegen een
klip aan stukken; de Prins bevondt zich alleen op de barre rots. In deezen naaren
staat sineekte hy den Hemel, en wanhoopte niet. Naa eenige uuren de knellende
ongemakken van koude en honger uitgestaan te hebben, kwam 'er een zeeroover,
die hem innam, en tot slaaf maakte. Doch, maar eenige mylen gezeild hebbende,
vervielen zy op een zandbank, het schip spilde, en de geheele manschap verdronk;
doch hy, gelukkig eene plank gekreegen hebbende, dreef daar mede strandwaards.
Juist was dit aan den oever van het Koningryk der Vermaardheid. Afgemat door
de geledene onheilen, kon hy het land niet bereiken; doch de golven spoelden hem
op 't drooge, waar hy als levenloos lag. Ongetwyfeld zou hy daar den geest gegeeven
hebben, was het niet dat eene schoone Nimph, in een nabuurig hutje woonende,
hem bemerkt hadt, en daar op alles deedt om hem te doen bekomen; zy bragt den
Vreemdeling in haare nederige wooning, en verzuimde niets tot zyne herstelling
aan te wenden. De Prins kwam niet tot zichzelven, of voelde zich getroffen door de
verruklyke schoonheid zyner goeddaadige helpster. Zy verzogt zyne geschiedenis
te mogen weeten; hy, blyde over deeze gelegenheid, om haar ten gevalle iets te
kunnen doen, verhaalt zynen geheelen leevensloop. - De Nimph scheen met vermaak
te luisteren naar de betoverende aangenaamheid zyner stem; doch toen hy zyn
verhaal voleindigd hadt, luidde haar antwoord: ‘ô Ondankbaar mensch! waarom
beantwoordt gy myne goeddaadigheid met het verhaal eener leugen? Ik weet het
voorzeker, gy zyt een bedrieger: want, zints de grondvesting van dit Koningryk, is
het beslooten, dat twee Prinsen, uit den zelfden huize, nooit te gelyk op dit land
zouden leeven. Nu moet ik u zeggen, dat gy u in het land der Vermaardheid bevindt,
en dat de Broeder, van welken gy gesprooken hebt, tegen-
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woordig op den throon zit. Gy zyt overzulks een bedrieger, en de oorzaak van de
rampen u overgekomen’. - Deeze taal doorgriefde zyn hart, en hy was eenigen tyd
buiten staat om iets te zyner regtvaardiging in te brengen. In de daad niets valt
zwaarder voor een eerlyk gemoed, dan dergelyk eene verdenking, inzonderheid als
die gekoesterd wordt, door iemand, in wiens goede gedagten wy veel belangs
stellen. Hy verzekerde haar, op de plegtigste wyze, dat hy weezenlyk die persoon
was voor wien hy zich uitgaf; maar te vergeefsch. Zy tragtte alle zyne betuigingen
af te breeken, met te zeggen, dat elk woord, 't geen hy sprak, zyne misdaad
verzwaarde, en, om voor te komen, dat hy zich niet meer bezondigde, drong zy 'er
sterk op aan, dat hy terstond haare wooning zou verlaaten.
De Prins gehoorzaamde, met de oogen vol traanen, en het hart vol bitteren
weedom: want de liefde, voor zyne schoone Verloster opgevat, vervulde zyne ziel.
Hy besloot egter den weg na de hoofdstad op te slaan. Nog maar weinig voortgegaan
zynde, stond hy versteld op 't hooren van 's Volks gejuig. De rede hier van
onderzoekende, verstondt hy, welk een ongeluk zyn Broeder was overgekomen,
en, by nader ondervraagen, ontdekte hy dat de Dwingeland van den throon viel, op
't eigen oogenblik toen hy aan 't strand opspoelde. Terstond keerde hy te rug na
zyne Zielsvoogdesse, verhaalde wat hy gehoord hadt, en verzogt op de
inneemendste wyze haare gunste en liefde: ‘myn Heer, was haar antwoord,
naardemaal ik overtuigd ben van uwe opregtheid, schaam ik my niet, te bekennen,
dat ik eene zonderlinge genegenheid voor u heb opgevat, en dat niets myn geluk
meer zou vergrooten dan 't volkomen bezit van uw hart. Maar, helaas! gy hebt uws
Vaders raad vergeeten, gy zyt niet gedagtig aan de belofte hem gedaan. Daar is
eene zekere Prinses, met welke alleen gy gelukkig kunt weezen, en, zonder wier
raad en hulp, gy onmogelyk gerust op den throon van het Koningryk der
Vermaardheid kunt zitten’. Dit zeggen trof den Prins als een Blixemstraal. Hy zweeg
voor eene wyl; maar nam in 't einde ten tweeden maale afscheid van haar, en vertrok.
Met allen spoed snelde hy na de Hoofdstad; en den Adel van zyn regt tot de kroon
overtuigd hebbende,
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beklom hy den throon. Van 't eerste oogenblik af, deedt hy onderzoek na de Prinses,
Deugd geheeten, die hy beslooten hadt te trouwen; doch kreeg tot bescheid, dat
deeze, terstond, naa dat de laatstvoorgaande Koning ten throon gesteegen was,
het Hof verlaaten, en dat men zints dien tyd niets van haar gehoord hadt. Egter
wierd in 't algemeen geloofd, dat zy niet uit het Koningryk was; eenige Edelen gingen
haar zoeken. - Naa 't verloop van maar weinig dagen, kreeg de Koning berigt dat
de Prinses zich aan 't Hof bevondt. Zy wierd tot hem ingeleid..... Maar wie kan zyne
verwondering, zyne verrukking beschryven, toen hy zag dat Zy die zelfde Nimph
was, welke hy nog zo korten tyd geleeden, met zo veel tegenstribbelens verlaaten
hadt? Het Huwelyk werd terstond geslooten, en Hy, onderweezen door zyne
rampspoeden, en steeds lessen ontvangende van zyne schoone wederhelft, regeerde
het Koningryk een reeks van jaaren, aangebeden van zyne onderdaanen, en
geroemd van 't Menschdom.
Leert hier uit, dat het geen wy Geluk noemen, dikmaals, ons Ongeluk is, terwyl
't geen wy Ongeluk heeten ons tot geluk opvoert. In Voor-en Tegenspoed is 'er veel
omzigtigheids en eene groote standvastigheid van ziel noodig: want, in die beide
gevallen, loopen wy groot gevaar van 't behoorlyk gebruik onzer Rede te verliezen,
door Voorspoed te zeer opgeblaazen, of door Tegenspoed te diep verdrukt zynde.

Berigt.
Een Stukje, raakende het Buitenleeven, ons ter hand gekomen, zal tot een gunstiger
Jaargetyde voor het Buitenverblyf bewaard worden.

Berigt aan een verlegen man.
Het geen hy ons wegens zyne verlegenheid en staat meldt, is te algemeen, om er
hem een byzonderen raad op te geeven. Het eenige, dat wy op zyn schryven hem
kunnen raaden is, dat hy zig nader openbaare aan iemand die hem kent, of aan
iemand dien hy kan beduiden, waar toe hy bekwaam zou zyn. Menschen, die eenige
weezenlyke bekwaamheid bezitten, kunnen hier te Lande niet wel geheel in
verlegenheid blyven, als ze zig maar duidelyk openbaaren; mids dat hun zedelyk
character hun niet in den weg staat.
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