Vaderlandsche Letteroefeningen
Jaargang 1781

bron
Vaderlandsche Letteroefeningen. A. van der Kroe en Yntema en Tieboel, Amsterdam 1781

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vad003178101_01/colofon.php

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.
Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van Jesus. Door J.J.
Hess, Bedienaar des Godlyken Woords te Zurich. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Zesde Deel. Te Amsterdam by P. Meijer,
1780. Behalven den Inhoud, 324 bladz. in gr. octavo.
(*)

Het tydperk, in dit Deel overwoogen, is dat der Regteren , onder welker geleide of
bestuuring, naer onderscheide omstandigheden, het Israëlitische Gemenebest

(*)

Of liever regeerende Legerhoofden, welker waardigheid enigermate vergeleken mag worden
met die der Romeinsche Dictators. ‘Eigenlyk was, zegt onze Autheur, volgens de inrigting
der regeering, door Moses opgegeeven, de Opperpriester de gewoone Regent, in zo verre
de stammen gezamenlyk, wegens hunne algemeene belangen en betrekking tot God, een
Opperhoofd noodig hadden. - Doch zeer dikwyls konden de belangen van 't geheele volk
eenen buitengewoonen persoon vereischen voornaamelyk, wanneer afgodery eenigen tyd
geheerscht had, waardoor het priesterlyk gezag, dat zeer groot behoorde te zyn, nevens den
godsdienst, zo merkelyk gekrenkt was, dat het niet terstond hersteld kon worden. In zulk een
geval was 'er een tusschen- of bykomende Regent noodig, die, met het gezag, door de
goddelyke benoeming aan hem opgedraagen, den roem van buitengewoone dapperheid, en
de verdienste van een verlosser verbond. Priesterlyk gezag, ('t zy egt of onegt,) kan slegts
in zo verre dienen om een volk in toom te houden, en de openbaare zaaken gelukkiglyk te
bestuuren, als waare of onwaare godsdienst in de gemoederen gevestigd blyft. Zo dra deeze
geweeken is, moet de priesterlyke regeering zelve zig meer op een wereldlyken voet stellen,
of door eenen bykomenden Regent, die, met het gezag van Veldheer, de waardigheid van
Opperregter verbindt, ondersteund worden. Dit geval had by de Israëlieten dikmaals plaats.
Hieruit ontstond de waardigheid der zogenaamde Regteren, of, gelyk men hen beter kan
noemen, regeerende Legerhoofden.’
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stond, tot dat Volk een Koning over zich begeerde. In de ontvouwing der voorvallen,
geduurende die dagen, betoont de Eerwaerde Hess dezelfde oplettendheid en
oordeelkunde, die in 't voorige gedeelte doorstraelt. Tevens houdt hy, naer 't byzonder
doelwit van zyn Geschrift, ook hier bestendig in 't oog het regelmatige beloop der
Godlyke beschikkingen, over dat Volk; om den Lezer te doen opmerken; hoe nauw
ene betrekking dezelven tot elkander hebben, om te beantwoorden aen dat groote
ontwerp 't welk de Allerhoogste, met de aszondering van dit Volk, ter uitvoeringe
wilde brengen. En vermits zulks, in de hier verhandelde Geschiedenissen, by uitstek
zichtbaer is, zo verledigt zich zyn Eerwaerde, met het afloopen van dit tydperk, tot
ene byzondere ontvouwing hier van, met opzicht tot het overwoogene. Het gantsche
voorstel is te uitvoerig om het mede te deelen; maar zie hier, hoe hy ons opleide
ter overweginge van de eenvormigheid, te gelyk met de verscheidenheid, der Godlyke
beschikkingen in die omstandigheden.
‘Indien wy het oog slaan, zegt hy, op het thans doorgeloopen tydperk, vinden wy
van den kant der Godheid eene geduurige pooging om de natie in de byzondere
betrekking, waarin zy, by de wetgeeving, met haar getreeden is, te doen
wederkeeren; en van den kant der natie eene geduurige wederstreeving en
tegenwerking, om aan haare neiging tot afgodisch bygeloof te voldoen. Uit deeze
werking en tegenwerking vloeijen alle die theokratische gebeurtenissen voort, welke,
schoon zeer naaï elkanderen gelykende, aangezien ze telkens bestaan in nieuwe
verlossingen, uit ongelukken, waarin de natie zig door haare schuld gedompeld
heeft, egter in andere opzigten verschillen, dewyl ieder derzelven veel behelst, dat
byzonder, en haar alleen eigen is. Nevens de schoonste eenvormigheid der
goddelyke wyze van regeeren, ziet men de grootste verscheidenheid in de middelen,
door welke de Godheid telkens we-
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derom voor de Godsdienstige en burgerlyke belangen van haar volk zorgt. Elk
deezer beveshebberen, wier beroep, in 't hoofdzaaklyke, eenerlei was, onderscheidde
zig nogtans, ten opzigte der daaden, waardoor hy, als een goddelyk werktuig, de
verlossing volbragt, zodanig dat de theokratie zelve telkens wederom in een geheel
(*)
nieuw licht verscheen . Desniettegenstaande hangt alles, wat de God van Israël,
in deeze drie of vierhonderd jaaren, onder zyn volk uitwerkte, en tot deszelfs
verlossing en herstelling, van tyd tot tyd, ondernam, aan een enkelvoudigen draad,
(dat ik my van deeze uitdrukking bediene,) een draad, welken wy, van Abrahams
roeping tot de wetgeeving, van de wetgeeving tot de verovering des lands, en van
deeze tot Samuel en de Koningen toe, voortgesponnen zien. Dit laatste tydperk
vertoont, reeds van den aanvang af, het goddelyke werk in eene verbaazende
eenvoudigheid en grootheid, welke, midden onder 't gewoel van zo veele
krygstooneelen, in 't leeven van Josua en de Regteren, door elk, die de zaaken
behoorelyk inziet, opgemerkt moet worden. Immers kunnen alle deeze omstandiglyk
beschreevene voorvallen, waarvan het eene gewigtiger is dan het andere, de
oplettendheid des overweegers zo sterk niet bezig gehouden hebben, dat hy
daardoor het groote beloop der goddelyke beschikkingen uit het oog verloor.
Genomen egter, dat dit geschied is, dan moest hy thans, by de aanstaande groote
verandering van den vorm der Israëlietsche regeering, daar dit gedeelte van 's volks
geschiedenissen eindigt, stil staan, en zigzelven nogmaals vraagen; “of alle deeze
beschikkingen van Moses of Josua af, tot Saul toe, niet telkens behelzen, 't geen
de openbaaringen der theokratie, door Moses uitgesproken, ten aanzien van de
lotgevallen der Israëliten in hun land, deeden verwagten?” Men treede in de tyden
van Moses, en slaa het oog voorwaards, of in die van Samuel, en beschouwe het
voorleedene: men zal gewisselyk eene zeer treffende overeenstemming van het
gevolg, met het duidelyk door Moses opgegeeven ontwerp der goddelyke regeering,
in 't eerste geval verwagten, in 't andere vin-

(*)

‘Van deeze verwonderlyke eenvormigheid en verscheidenheid der theokratische beschikkingen
en inrigtingen, zal een opmerkzaam leezer der heilige schriften, in de gantsche bybelsche
geschiedenis, menigvuldige voorbeelden vinden.’
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den. Dikwyls schynt het wel, als of de opgeever, bestuurder en uitvoerder van dit
uitgestrekte werk, de natie, eene wyl, gantschelyk aan haar verval, aan haare
ongeneeslyke neiging tot afgodery en ondeugd, had overgelaaten; doch niettmin
houdt hy den teugel steeds in handen, en verwekt nu eenen Ehud, dan eenen Barak,
dan eenen Gideon, om de belangen der natie te behartigen, door haar wederom in
de theokratische gesteltenis te brengen, waar in ze voorheen door Josua en Moses
gebragt moest worden. 't Blykt toch duidelyk, (en zelfs meer en meer, naarmate de
voorbeelden van straffen, welke de afgodery zig op den hals haalde, en van
belooningen, welke de bekeering tot God Jehova ten gevolge had, menigvuldiger
worden,) dat het welzyn of verderf der natie alleenlyk afhangt van de betrekking tot
deezen God, betrekking, gegrond op byzondere oude gunstbewyzen, wetten,
beloften, enz.’

Verhandeling over de Godsdienstige Hartstogten, door J. Edwards,
Professor en Predikant te Northampton in Nieuw Engeland. Uit
het Engelsch vertaald, door M.v. Werkhoven. Te Utrecht by de
Wed. J J.v. Poolsum. Behalven het Voorwerk 614 bladz. in gr.
octavo.
De wyze, op welke de Eerwaerde Edwards dit gewigtig onderwerp, 't welk, naer 't
ons voorstaet, tot nog zo opzettelyk niet ontvouwd was, behandelt, maekt dit zyn
geschrift genoegzaem voor alle soorten van Lezeren nuttig; 't zy ze geheel of ten
deele in zyne denkwyze instemmen, 't zy ze al of niet van een sterk hartstogtlyk
gestel zyn; 't welk ons beweegt, om 'er een doorloopend verslag van te geven.
Uit het Apostolisch voorstel, 1 Petr. I. 8, den welken gy niet gezien hebt, en
nogthans lief hebt; in den welken gy nu, hoewel hem niet ziende, maer geloovende,
u verheugt met ene on itspreeklyke en heerlyke vreugde, leid de Hoogleeraer
Edwards deze algemeene hoofdstelling af; De ware Godsdienstighe d bestaet voor
een groot deel in heilige hartstogten. Ter ontvouwinge dier stellinge heldert hy, in
de eerste plaetze, de Leer der Hartstogten op; en toont verder, welke overtuigende
bewyzen 'er voor de gegrondheid der opgegeven stellinge zyn. Op het betoog
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hiervan vestigt zyn Eerwaerde wyders drie leeringen. 1. Loopen zy tot een
lakenswaerdig uiterste, die alle godsdienstige hartstogten, zonder onderscheid,
goedkeuren en hoogschatten; men slaet ook tot een ander niet min berispenswaerdig
uiterste over, wanneer men alle godsdienstige hartstogten, als of dezelven niets
wezenlyks in zich hadden, wil verbannen. Men behoort hier een verstandig
onderscheid te maken. 2. Zulke middelen zyn hoog te achten, welken meest dienen
kunnen om ware Godsdienstige hartstogten op te wekken. Dat is, gelyk zyn
Eerwaerde dit nader verklaert: ‘indien de zaaken van den Godsdienst, door die
middelen waarvan men zich bedient, overeenkomstig met derzelver aart en de
waarheid, op zulk eene wijze worden voorgedraagen, als meest dienen kan, om
een juist begrip en rechtmaatig oordeel van dezelve te vormen, hoe meer dezelven
dan strekken, om de hartstogten aan te doen, zoo veel te beter.’ 3. Dat wy de hoogste
reden hebben, om ons voor God op het diepste te schamen, dat de groote zaken
van den Godsdienst, zoo weinig aendoening op ons hart hebben. God naemlyk
heeft ons hartstogten gegeven: en de zaken van den Godsdienst zyn van dien aert,
ook worden ze ons in 't Euangelie, vooral ten opzichte van 't groote werk der
Verlossinge, indiervoege voorgesteld, dat ze geschikt zyn, om ons hart in de tederste
plaets te treffen, en onze hartstogten op het levendigste gaende te maken. Hoe
dikwerf intusschen is men 'er ongevoelig onder als men 'er al over denkt en spreekt,
of hoort spreken? Welke gewigtige reden hebben wy niet, om 'er ons ten hoogste
over te schamen!
Zyn Hoogeerwaerde dit, ten grondslage zyner verdere bedenkingen over de
Godsdienstige hartstogten geleid hebbende, gaet daerop, volgens zyn voornaem
bedoelde, over, ter nadere beschouwinge van de hartstogten, in hoeverre zy al of
niet kenmerken van hartyeranderende genade zyn? Alle zyn ze 't, naer 't voorheen
beschouwde, zekerlyk niet. ‘Men zou derhalven, zegt hy, aan de eene zijde, grootlijks
dwaalen, indien men alle hartstogten uit den Godsdienst wilde verbannen; maar
niet minder zou men, aan den anderen kant, zich vergissen, indien men alle
godsdienstige hartstogten als onfaalbaare teekenen van de zaaiigmaakende werking
van Gods Geest beschouwde. De veiligste weg zal ook hier in het midden zijn. En
om
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ons hierin zo veel mogelijk te bestuuren, zal ik deeze twee Stukken trachten af te
handelen.
I. Zal ik eenige dingen vermelden, welken geene zekere bewijzen zijn, dat de
godsdienstige hartstogten uit een vernieuwd en geheiligd grondbeginsel
voortkoomen, noch ook van het tegengestelde.
II. Zal ik eenige bijzondere hoedanigheden opmerken, waarin de geestelijke en
geheiligde hartstogten van anderen verschillen, en moogen onderkend worden.’
By de uitwerking deezer twee Stukken, welken ene aenmerkelyke verscheidenheid
van byzonderheden, nopens dit onderwerp, behelzen, brengt zyn Eerwaerde, ten
laetste, tot de onderscheidende kenmerken, dat de geestlyke en geheiligde
hartstogten hare vrucht en uitwerkingen in enen Christelyken wandel hebben. ‘Zij
oefenen, zegt hy, ter verklaringe hiervan, zulk eenen invloed op hem, in wien
dezelven plaats hebben, dat ze te weeg brengen, dat een gedrag, welk in alle
opzichten beantwoordt aan, en bestuurd wordt door de regelen des Christendoms,
de praktijk en bezigheid van zijn leven zij; 't welk drie zaaken in zich vervat. - 1. De
handelingen en het gedrag eens Christens stemmen algemeen overeen met, en
worden bestuurd naar, de regelen van het Christendom. 2. Zulk een Christen maakt
van zoodanig een heilig gedrag boven alle dingen zijne beezigheid; zoodat hij daarin
voornaamlijk beezig zij, zich daaraan geheel overgeeve, en daaraan al zijne vlijt en
ijver besteede; en hij dus gezegd konne worden, deeze oefening der godvrucht tot
zijne hoosdbeezigheid te stellen. En 3. hij volhardt hierin tot het einde zijns levens
toe; zulks hij gezegd konne worden, in deze oefening der godsdienstigheid, niet
slegts op zekere tijden, of op den dag des Heeren, of bij buitengewoone
gelegenheden, of geduurende eene reeks van jaaren, werkzaam te zijn, maar dat
het de beezigheid van zijn gantsche leeven uitmaake; zijnde eene bezigheid, waarin
hij, door alle wisselvalligheden heenen, en onder allerlei beproevingen, zoolang hij
leeft, standvastig blijft volharden.’
Ieder dezer drie Stukken ontvouwt zyn Eerwaerde vervolgens nader afzonderlyk,
met aendrang van derzelver noodzaeklykheid, als de werking en vrucht van
geheiligde hartstogten: waeruit dan ten klaerste blykt, dat de practyk des
Christendoms, of een godvruchtig leven, een groot en
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onderscheidend kenmerk van ware genade zij. Ja, men moet hier, zynes achtens,
verder gaan; ‘ze maakt, zegt hy, het voornaamste van alle kenteekenen van genade
uit, zoo ten aanzien van de blijkbaarheid daar van aan anderen, als aan het gemoed
van den Christen zelven.’ - Ene stelling, welker gegrondheid de Hoogleeraer, zo in
't een als in 't ander opzicht, van stuk tot stuk ten bondigste betoogt. - Dan hiertegen
kunnen veelligt, voornaemlyk, twee bedenkingen opkomen. 1. ‘Strijdt, zal men
misschien vraagen, het gezegde niet tegen het gevoelen, zoo algemeen bij alle
godvruchtigen aangenomen: dat een belijder des Christendoms zijnen staat
voornaamlijk te beoordeelen hebbe, naar zijne inwendige gemoedsgesteldheid; en
dat de geestlijke werkzaamheden en ondervindingen de voornaamste bewijzen zijn
van waare genade? - 2. En moogelijk zal iemand 'er op aanmerken: dat de beweerde
stelling eene wettische Leer zij; dat men, door de praktijk in den Godsdienst zoo
hoog te verheffen, de werkheiligheid begunstigt, en den mensch aanzet om hoog
te denken van zijne plichtbetrachtingen, tot bezwalking van den roem der vrije
genade, en strijdig met het groote leerstuk van het Euangelie, de Rechtvaardiging
uit het geloof alleen.’ - Op ieder deezer twee bedenkingen geeft zyn Eerwaerde
onderscheidenlyk antwoord, dat derzelver ongegrondheid ten duidelykste aentoont.
En hierop brengt hy ten laetste zyne Verhandeling ten einde, met het aendringen
van het onzekere en gevaerlyke, wanneer men dit onderscheidende kenmerk als
uit het gezicht verliest; en van het tegenovergestelde zekere en heilzame, wanneer
men 'er, met een waerlyk godsdienstig hart, getroffen door den rykdom van Gods
genade in Jezus Christus, het oog op gevestigd houdt. Nadruklyk is, onder anderen,
hieromtrent zyne tael, met opzicht tot dezulken, die uit ene kwalyk gegronde vrees
of andere beginzels, meer schynen op te hebben, met hunne eigen uitgedachte
kentekenen van Genade, dan met dat, 't welk ons Gods Woord duidelyk aen de
hand geeft.
‘Het strekt, zegt hy, grootlijks tot nadeel van den Godsdienst, wanneer de
menschen weinig werks maaken van die dingen, waarop Gods Woord allermeest
aandringt, als blijken van genade, en zulks onder voorwendsel, dat men, door veel
gewigts aan die dingen te hangen, voet zou geeven tot eene wettische denkwijze
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en handelingen. Men verwaarloost niet zelden de werking en krachtdaadige
uitoefening der genade in de praktijk, en bepaalt de aandacht bijkans eeniglijk tot
ontdekkingen, en tot de wijze en manier der inblijvende werkingen van het geweten,
en de oefening der genade in bespiegelingen; vertrouwende op eene zekere
vaardigheid in het maaken van spitsvoudige onderscheidingen in dit stuk, en op
een gewaand vermogen, om, door filoosofij en ondervinding, de innerlijke gesteldheid
(*)
van het hart naauwkeurig te onderkennen . Dan vrucht-

(*)

Men spreekt, gelyk zyn Eerwaerde wat vroeger met regt aengemerkt heeft, onbedacht,
wanneer men van de Christelyke ondervinding en de Christelyke practyk, als twee gansch
onderscheiden zaken spreekt, gemerkt de Godvruchtige practyk ene soort of een deel der
rechte Christelyke ondervinding is; als waarin een godvruchtig mensch gelegenheid heeft,
om door daedlyke bevinding en proeven te zien, of by zulk een hart hebbe, om Gods wille te
doen, en alles ter liefde van Christus te verzaken of niet. - ‘Men heet, vervolgt hy, het
Proefondervindelijke Wijsb geerte, welke de voorstellen en kundigheden door daadlijke
proefneemingen toetst of bevestigt: even zoo zou men het niet ten onrechte
Proefondervindelijken Godsdienst neeten moogen, welke de Godsdienstige hartstogten en
goede voorneemens op een soortgelijken toets leert stellen. - 'Er is eene zekere uitwendige
praktijk van den Godsdienst, met welke geene innerlijke ondervinding gepaard gaat; doch
deeze is in de Godlijke achting niets met allen waardig. 'Er is ook zoo iets, welk men
ondervinding heet zonder praktijk, en niet verzeld noch achtervolgd door eenen Christelijken
wandel; dit is nog minder te achten dan niets. Veele menschen schijnen gansch averrechtsche
bevattingen te hebben van de Christelijke ondervinding, en van geestlijk licht en ontdekkingen.
Wanneer iemand, op den tijd der beproeving, in zich bespeurt eene hartlijke gezindheid, om
God als God te eerbiedigen, en wanneer deeze gezintheid des harten haare kracht en
uitwerking toont in de beoefening; dit is de beste en wezenlijkste ondervinding Zoo ook,
wanneer een Christen op zulk een tijd zoo veel gevoel heeft van de godlijke dingen, zulk een
bezef van de waarheid, het gewigt en de voortreffelijkheid der dingen van den Godsdienst,
dat daardoor het gansche hart en alle zijn handelingen beheerscht, geregeld en bestuurd
worden; dit is het uitsteekendst geestlijk licht, en dit zijn de allerbeste ontdekkingen. De
godsdienstigheid bestaat voor een groot deel in heilige hartstogten; maar die werkingen der
hartstogten, waarin de egte godsdienstigheid zich allerduidelijkst laat ontdekken, zijn gelegen
in de bovengemelde praktikaale werkzaamheden. De vriendschap tusschen aardsche vrienden
bestaat voornaamlijk in de hartstogt: dan die sterke werkingen der hartstogt, welke hen met
de daad de grootste moeilijkheden en gevaaren voor elkanderen doet verachten, zijn de
kenbaarste bewijzen van waare vriendschap.’
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loos zal men andere kenteekenen zoeken, nooit zal men betere of klaardere
uitvinden, dan die, welken Gods Woord ons uitdrukkelijk opgeeft, en waarop
doorgaands in het zelve, als kenmerken van waare godsvrucht, wordt aangedrongen.
Zij, die waanen, eene meerder naauwkeurigheid te oefenen, in het ter neder stellen
van kenteekenen, of die zich inbeelden, door hunne ongemeene ondervindingen,
of diep inzien in den aart der dingen, in staat te zijn om juister kenmerken aan te
wijzen, waardoor het weezenlijk onderscheid tusschen waare en valsche genade
naauwkeuriger bepaald, en de schijnheilige ontdekt worde, verdonkeren slegts door
al hun schranderheid hun eigen gemoed, en de gemoederen van anderen. Hunne
scherpzinnigheid, en fijngesponnen onderscheidingen, zijn in de Godlijke achting
slegts versijnde dwaasheid, en schrander bedrog. Hier geldt de taal van Agur: Alle
rede Gods is doorlouterd; Hij is een schild den geenen die op Hem betrouwen. Doet
niets aan zijne woorden toe, op dat Hij u niet bestraffe, en gij logenachtig bevonden
wordt. Spr. XXX. 5, 6.’

De weg der Zaligheid in Jesus Christus, zoo als dezelve door het
Euangelium aan zondaaren aangeweezen, naar Gods vrijmagtig
welbehaagen, door eene bijzondere Genade aan sommigen
inwendig geleerd, met een waarachtig geloof omhelsd, door het
getuigenis des Heiligen Geestes bekrachtigd, en van waare
Godvruchtigen heiliglijk bewandeld wordt, voorgesteld in eenige
Leerredenen door Th. Adr. Clarisse, Bedienaar des H. Euangeliums
se Amsterdam. Te Amsterdam by J. Wessing Willemsz. 1780.
Behalven het Voorwerk, 384 bladz. in gr. octavo.
Ter behandelinge van het in den tytel aengekondigde onderwerp heeft de Eerwaerde
Clarisse een aental van
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acht Leerredenen geschikt, die in de volgende orde voortgaen. Hy beschouwt (1.)
des Heren noodiging, zo als die door het Euangelie aen menschen geschied; (2.)
het onwaerdig gedrag der meeste menschen omtrent des Heren noodiging, door
het Euangelie gedaen; en (3.) het eigenaertig character, en groot geluk der genen,
die 's Heren liefdestem, door 't Euangelie tot menschen gebragt, opvolgen; in
tegenstellinge van hun, die op ene zo groote zaligheid geen acht nemen. - Op deze
drie Leerredenen, over Luc. XIV. 15-24, volgen twee anderen over Matth. XI. 25,
26, waer in zyn Eerwaerde ons voordraegt, (4.) het Godverheerlykend danken des
Heillands, over de vrymagtige bedeeling der Godlyke genade; en (5.) het welbehagen
Gods als de laetste eindpael der beschouwingen van den Heilland, in zyn
Godverheerlykend danken over den uitvoer van Gods eeuwigen Raed, omtrent de
zaligheid der menschen. - Hierby komt (6.) ene aenwyzing van den grond des
Christelyken geloofs, en oorzaek des eeuwigen levens in Jezus Godlyke zending
van en leven door den Vader, naer luid van Joh. VI. 57. Voorts (7.) van de waerheid
des Christelyken Geloofs, omtrent den persoon van den Here Jezus Christus, zo
als dezelve uit het getuigenis van den Heiligen Geest is op te maken, volgens 1
Joh. V. 6. En eindelyk (8.) ene ontvouwing van het gedrag en den wandel eens
regtvaerdigen in 't midden van een zondig Land en Volk, naer aenleiding van 2 Pet.
II. 8. - Ieder dezer onderwerpen gaet zyn Eerwaerde onderscheidenlyk na, met ene
regelmatige ontvouwinge van het Leerstuklyke, en ernstigen aendrang van het
Betrachtlyke. Wel byzonder maekt hy 'er steeds zyn werk van, om de aengenomen
Leer van Neêrlands Kerk op te helderen, en te verdeedigen tegen dezulken, die
dezelve bestryden: 't welk de Eerwaerde Clarisse met zo veel gematigdheid en
bescheidenheid verricht, dat hy ook deswegens achting verdiene, by dezulken die
in denkwyze over de Geloofsleere met hem verschillen. 's Mans Geschrift behoort,
uit dien hoofde, buiten het algemene leerzame en stichtlyke dat het aen de hand
geeft, onder die soort van Schriften, welken den zodanigen, die de wederleggende
Godgeleerdheid beoefenen, wezenlyk, te stade komen.
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Gesprekken over de voornaamste waarheden van den Christelyken
Godsdienst, volgens de order van A. Hellenbroek, door S v. Emdre,
Predikant te Hoornaar, I. Stukje. Te Utrecht by H.v. Otterloo, 1780.
In gr. octavo 156 bladz.
Het thans afgegeven gedeelte behelst vier gesprekken, gaende (1.) over de kennisse
Gods uit de Natuur en over de H. Schrist; (2.) over God in 't gemeen, Gods Namen,
Eigenschappen, en de drie Persoonen; (3.) over Gods Besluiten en de Praedestinatie;
en (4.) over de Schepping; waerop in het tweede en laetste Stukje staet te volgen,
de overweging der Voorzienigheid; tot welke de Eerwaerde Emdre dan alle de
overige waerheden zal brengen. - Zyn Eerwaerde, zich hierin voorgesteld hebbende,
der jeugd van Neêrlands Kerk een geregeld onderwys aen de hand te geven, geschikt
naer den leiddraed van het veelal gebruikte Werkje van den geachten Hellenbroek,
is in de uitvoering wel geslaegd. De manier van onderwys in dezen door hem
gehouden, is geleidlyk, bevatbaer en opwekkende; des 'er de Jeugd zich van kunne
bedienen, ten beteren verstande der Kerkleere.

Johan Arend over het waare Christendom, op nieuw uitgewerkt
en vermeerderd door J.T.R. Feddersen. Eerste Deel. Uit het
Hoogduitsch overgezet, door L.G. Cordes. Te Amsterdam by A.
Sellschop en P. Huart. Behalven het Voorwerk 592 bladz. in gr.
octavo.
Uit de Voorreden, aen 't hoofd van dit Werk geplaetst, kan men afnemen, dat de
Eerwaerde Cordes, met deszelfs vernieuwde afgifte, grootlyks bedoeld heeft, den
practicalen Godsdienst te bevorderen. Het overbekende stichtelyk Huisboek van
den Godvruchtigen Arend, die bestendig in 't oog hield, dat het kenlyke van den
Godsdienst alleen van waerde is, als het invloed op de betrachting heeft, en hoe 't
'er bovenal op aenkome, dat de Godsdienstige kundigheden ene ongeveinsde
aendacht verwekken, en daerdoor het gedrag regelen, was, naemlyk naer de
schryfwyze in zyne dagen, voldoende; dan niet zo wel in
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den tegenwoordigen tyd. Zulks bewoog den Eerwaerden Cordes dit Geschrift geheel
na te gaen, en als op nieuw te verwerken. Hy behoudt de hoofd denkbeelden van
zynen schryver, maer ontvouwt dezelven op zyne wyze; zo met wegneeminge der
noodlooze herhalingen, en duistere voorstellingen, als met die denkbeelden in een
duidelyk licht te stellen, en in te korten of uit te breiden, naer dat de behandelde
onderwerpen vorderen; waernevens hy ook enigen zyner eigene overdenkingen in
den text ingelascht, of als stukken, die op zich zelven staen, 'er bygevoegd heeft. De pogingen van zyn Eerwaerden, om langs dien weg dit Huisboek nog nuttiger te
maken, dan het tot dus verre geweest is, strekken tot zynen lof, en zyn zeer wel
geschikt ter bereikinge van het oogmerk, dat hy zich daerin voorgesteld heeft;
waeromtrent hy zich indezervoege uitlaet. ‘Myn oogmerk, Leezers, is, uw verstand
in de waarheden van den Godsdienst te onderwyzen, en uw hart door dezelven te
verbeteren en gerust te stellen. Wie niet wenscht aan zynen geest en het hart
verbeeterd te worden; wie zich door die schriften, voor de stichting geschikt, laat
bekooren, welke de verbeeldingskracht gaande maaken, wier opstellers hoog vliegen,
niet dan in beelden en opgesmukte woorden spreeken, en waarby men aan alle
kanten ontdekt, dat zy zich byzonder toeleggen, om fraai en fierlyk te schryven; voor
dien zyn deeze Overdenkingen niet. In myne jeugdige schriften poogde ik ook in
dien toon te schryven; maar thans ben ik overtuigd, dat dit niet de waare taal en de
rechte gesteldheid der aandacht is, welke den geest onderwyzen en diepe bestendige
indrukzelen in het hart achterlaaten zal’.

Levensbeschryving en Karakters van eenige voornaame en
godvrugtige Engelsche Vrouwen. Tweede en laatste Deel. Te
Amsteldam by de Erven van F. Houttuyn, 1780. Behalven de
Voorreden, 589 bladz. in gr. octavo.
Dit tweede Deel, 't welk een vyftiental van Levensbeschryvingen vervat, is van
(*)
denzelfden stempel als het eerste Deel; weshalve het daeromtrent gezegde ook

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroes. I. D. bl. 601.
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hier op alleszins toepaslyk zy. En wat aengaet het geen we diestyds nopens de
Inleiding gezegd hebben, waer over de Uitgeevers in de Voorreden van dit tweede
Deel hunne verwondering betuigen; 't is der moeite niet waerdig de Lezers daer
verder mede lastig te vallen. Zy, die de heerschende schryfwyze veler Godgeleerden
van over honderd jaren kennen, en de Aenspraek van den Eerwaerden Gibbons
daer mede vergelyken, zullen hier omtrent genoegzaem niet twyfelen. En 't komt te
minder vreemd voor, dat hy op die manier schryft, daer zyne keuze van characters,
die hy aenpryst, meerendeels, gelyk we aenmerkten, van die natuur is, dat men
dezelve in onze dagen niet verwacht zou hebben.

De Godlooze ontmaskerd, of vermaaning aan de Ongeloovige
Schryvers. Uit het Fransch vertaald. Te Utrecht by A.v. Paddenbu
g. In groot octavo 148 blaaz.
Met den aenvang van dit Stukje, leest men ene onderhandeling van etlyke Heren,
die sterk aengedaen zyn, over de uitsporigheden van 't Ongeloof; 't welk dan
aenleiding geeft tot een gesprek, over de manier, op welke men dat soort van
Schryvers, die zich aen zulke buitensporigheden schuldig maken, behoore te
behandelen. Het besluit van dit Gesprek is; ‘Laat ons die Heeren, dewyl zy 'er ons
toe dwingen, met ronde woorden aanspreeken, en de dingen by hunne eigene
naamen noemen; laat ons het gemeen duidelyk doen zien: dat die groote tytel van
Wysgeeren, dien zy zichzelven geeven, juist de geene is, die hun het minste toekomt;
immers, wanneer men 'er eenen eernaam van wil maaken. - Laat ons aantoonen,
dat hunne Philosophie, (indien men dien schoonen naam aan hunne dwaaze
Systémaas geeven mag,) by de pest, den hongersnood, en den oorlog verdient
geplaatst te worden, en veelligt het menschdom veel meer schade zou toebrengen,
dan die drie plaagen te samen, indien de hemel, om de aarde te straffen, ooit
gedoogde dat zy 'er op heerschte.’
Op deze Voorafspraak, die van de noodige aentekeningen voorzien is, waer in
de uitspoorigheden van 't ongeloof, nu eens schertzende dan eens ernstig, naer
vereisch der zaken, ten toon gesteld worden, volgt, overeenkomstig met
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het bovengemelde besluit, ene Vermaaning van eenige Christenen aen de
Ongeloovige schryvers, op zodanig ene wyze ingericht, dat dezelve het onbezonnen
hunner handelwyze nadruklyk ontvouwe. - En daerby is nog gevoegd een Bericht,
strekkende om te toonen den geringen dienst, of veeleer den ondienst, dien de
Wysgeren, door alle tyden, met betrekkingen tot den Godsdienst, het Menschdom
gedaen hebben. Voorts heeft de Nederduitsche Vertaler, het een en ander dezer
Stukjes hier en daer met gepaste aentekeningen opgehelderd. - Van het
nevensgaende Bericht kunnen wy niet zeggen, dat we zeer voldaen zyn; 't is ons
te oppervlakkig uitgevoerd; maer de Vermaaning behelst, gelyk de Voorasspraak,
verscheiden wezenlyke voorstellen, die het buitenspoorige en onbezonnen van 't
Ongeloof naer waerde onder 't oog brengen. En de Vermaaning sluit, na een verzoek,
dat dit slag van schryvers voortaen bescheidener en verstandiger handelen,
geschiktlyk op deze wyze.
‘Weest, naar uw genoegen, Ongodisten of Twyffelaars, Christenen of Spinosisten;
het is uwe zaak, gy zult 'er uwen Rechter in tyd en plaats rekenschap van geeven,
en onze eenige plicht zal zyn, hartelyk te wenschen, dat gy de beste zyde kiest.
Doch, bekruipt u ooit weder de lust om uwe gevoelens te verspreiden, acht gy u op
nieuw geroepen om het Christendom te bestryden; zo houdt toch deeze vier dingen
wel in uwe gedachte.
I. Dat dit geding te wigtig en van al te groot belang is, om met boertery bepleit te
worden, en dat de benaaming van slechte, verachtelyke, onbezonnene wezens,
niemand beter voegt, dan aan zulke Wysgeeren, die hun werk maaken van koddig
te zyn, en, om het gemeene volk te behaagen, zich als hansworsten verkleeden.
II. Dat gal en bitterheid, smaadelyke en spytige uitdrukkingen, niets anders
bewyzen, dan eenen oploopenden aart of trotsen inborst; dat het, zelfs voor een
Wysgeer, niet ongevoegelyk is, eene bevallige taal te gebruiken; dat het niet met
zyne Waardigheid strydt, van eenen Godsdienst, welke door groote Vorsten en
aanzienlyke Volken beleden wordt, met eene zekere deftigheid te spreeken, en dat
de Waarheid zeer wel haare lessen op eene beleefde en vriendelyke wyze kan
voordraagen, zonder daardoor iets van haare kracht te verliezen.
III. Dat men in alle gesteldheid van zaaken getrouwlyk rekening behoort te doen
van het voor en tegen, en vooral zorg te draagen, dat men de bewyzen, door de
manierzel-
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ve van ze voor te stellen, niet ontzenuwe. En dat al wie hardnekkig weigert op die
bewyzen te antwoorden, schoon hy 'er honderdmaal toe uitgedaagd is, door zulk
een gedrag voor de gansche Wereld verklaart, dat zy hem onwederleggelyk schynen.
IV. Eindelyk, dat, wanneer gy het geloof der Christenen zult bestryden, de billykheid
zelve u verplicht, om hun eerst bekend te maaken, wat gy zyt, en waarom gy 't zyt:
op dat zy zouden weeten, welke grondbeginselen zy met u voor beweezen mogen
houden, en welke anderen zy tegen u bewyzen moeten.
Hebt gy het geluk om eenen God te kennen, en het nog grooter geluk om op Hem
te hoopen? Bewyst ons, dat de gronden van uw geloof zekerder zyn, dan die van
het onze. Zyt gy blindt genoeg, om de hand, die u gemaakt heeft, en die u voedt en
(*)
onderhoudt niet te erkennen? Zoekt dan niet voor Theïsten door te gaan; want het
is louter bedrog zich by het gemeen uit te geeven, voor het geen dat men niet is.
Gebeurt het dan, gelyk het wel zou konnen gebeuren, dat wy ons door uwe
bewysredenen niet laaten overhaalen; zo zullen wy, ten minsten, u houden voor
eerlyke Lieden, waardig dat men hen onderrichte, verdraage en lief hebbe. Maar,
gaat gy voort, ons niet dan met puntdichten of scheldingen te bestryden, en de
tegenwerpingen telkens weder op te haalen, zonder één woord te reppen van onze
oplossingen en bewyzen; houdt gy te gelyk uwe naamen en uwe grondbeginselen
verborgen, om deezen, naar maate dat het in uwe kraam te pas komt, te kunnen
veranderen: om als Theïsten te spreeken, wanneer gy vreest door openbaare
Godloochening den Leezer af te schrikken, en van den natuurlyken Godsdienst zeer
ligt

(*)

‘Door een Theïst verstaat men iemand die, ('t zy hy al of niet eene openbaaring erkenne,)
een Opperwezen gelooft en eert. Eigentlyk zou Deist het zelfde moeten betekenen, dewyl
het van Deus gemaakt is, gelyk het andere van Θεὸς. Doch het gebruik heeft gewild, dat men
door Deïst verstond, iemand, die wel den natuurlyken maar geen geopenbaarden Godsdienst
gelooft. Dus zyn niet alle Theisten Deïsten, schoon alle waare Deïsten Theïsten zyn. - Ik zeg,
alle waare Deïsten, om dat men ook wel onder dien naam dezulken begrypt, die eenen God
gelooven, welke zig nergens mede bemoeit, en wien het onverschillig is, hoe de menschen
zich gedragen. Dan, die zo denken, zyn zo zeer geen Deïsten, als Atheïsten.’ Aant. van den
Vertaaller.
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afstand te doen, wanneer gy kans ziet om dus den geopenbaarden te benadeelen?
Dan neemen wy hemel en aarde tot getuige, dat wy u nergens anders voor houden
zullen, dan voor Kwakzalvers der Philosophie, listige hairkloovers en rampzalige
Herostratussen, die door het sloopen onzer Heiligdommen eenen grooten naam
zoekt te verkrygen; doch, in plaats van de onsterfelykheid, de verontwaardiging der
eerlyke zielen verdient; en de zondige poogingen, die gy thans aanwendt om de
stervelingen te misleidenen verachtelyk te maaken, in een ander leeven duur zult
betaalen.’

Vryheid de dekmantel der Boosheid, aangetoond in eene
Leerreden, op een Biddag, ingesteld by afkondiging, wegens den
oproer in America, Door A. Gerard, D.D. Prof. in de H. Godgel. by
het Koningl. Collegie te Aberdeen. Uit het Engelsch vertaald. Te
Utrecht by J.v. Driel, 1780. In gr. octavo, 24 bladz.
De Hoogleeraar Gerard verklaart de woorden 1 Pet. I. 16, als vrye, en niet de vryheid
hebbende als een dekzel der boosheid, als geevende van ter zyde te kennen, ‘dat
een verlof, om een vastgestelde Regeering, op een dartele wyze, te wederstaen,
geen gedeelte van die Vryheid is, welke het Euangelium of uitoefent of verdraegt.’
De Apostel, zegt hy, ‘laet hun toe, om ieder trap van oprechte Vryheid, die
goedgekeurd was door de Regeering, te genieten, en zichzelven daermede te
verheugen; maer hy waerschouwt hen, dat onder den valschen schyn van het genot
en gebruik derzelver, zy zeer schielyk in boosheid en kwade gewoonten van velerleie
soorten zouden komen, en door het schoonschynend voorwendsel, dat deze in de
wettige oefening van hunne vryheid begrepen waren, beide zichzelven en anderen
in een ongevoeligheid van hunne snoodheid bedriegen zouden, misschien in een
verwondering over dezelve als of die groot en waerdig was.’ Deeze verklaring van
dien tekst in 't oog houdende, stelt hy zig eerstlyk voor te toonen, ‘dat de opstand
van de Colonien, tegen de Regeering van Engeland, onder een valsch voorwendzel
van vryheid is ontstaen, en tot kwaedwilligheid uitgeborsten.’ Zyn Eerwaerde doet
het deswegens voorgestelde dienen, om zyne Toehoorders de
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geregtigheid van 's Lands zaak onder 't oog te brengen, ten einde hen te noopen,
tot des te ernstiger gebeden voor derzelver goeden uitslag. Hierop is het verdere
gedeelte zyner Leerreden geschikt, tot het ontvouwen van het heerschende
wangedrag der Britsche Natie. ‘Menige ondeugden,’ zegt hy, ‘welke ons nationael
caracter bevlekken; ontstaen uit een toegeventheid, tot ons zelven in het geen
verkeerd is, onder den schyn der vryheid. Het schuldig deel van het Britsch caracter,
in de tegenwoordige eeuw, kan niet naeuwkeuriger afgeschetst worden, dan door
eene heerschende genegenheid voor vrygeestery en ongebondenheid. De
voornaemste trekken, in de heerschende gesteldheid der tyden, is een stoute vryheid,
om alle intomingen der wetten, beide menschlyk en Godlyk te verontwaerdigen, en
alle die schikking en voeglykheid, welke een overeenkomstigheid met hen zoude
vaststellen, te versmaden.’ Ter ontvouwinge en ten bewyze hier van draagt hy
verscheiden byzonderheden voor, in welken zulks ten duidelykste doorstraalt; 't
welk hem aanleiding geeft, om zyne Toehoorders op te wekken tot eene hartlyke
boetvaardigheid en daadlyke verbetering, ter verhooringe hunner gebeden. - Zyn
Eerwaarde bepleit de zaak zynes Lands als een yverig Voorstander; en bestraft als
een ernstig Zedeleeraar, die niet in 't wilde schermt, noch zig met grootspreken
ophoudt, maar bepaaldlyk zegt het geen ter zaake dient.

Via et ratio Formulas Medicas conscribendi. In usum Praelectionum
Academicarum edidit D.C.G. Gruner, Lugd. apud A. et J. Honcoop,
1780. Absq. Praef. 133 pp. 8vo. m.f.
Hoe onbetwistbaar zeker het is, dat eene volleedige kennisse der ziekte en des
individuellen toestands van den Lyder, gepaard met eene genoegzaame kennisse
der Geneesmiddelen, zo wel ten aanzien van derzelver Geneeskrachten, als ook
met betrekking tot derzelver weezentlyk bestanddeelen, het weezen van de
practikaale Geneeskunde uitmaaken, en hoe zeer men zig ook bevlytige, om deeze
kunst tot de mogelykste eenvoudigheid te brengen; zo kan men tog niet ontkennen,
dat een geneesheer nog boven dien, by het voorschryven der Geneesmiddelen, op
zeer veel byzondere omstandigheden moet letten, die, uit hoofde, dat ze, in de
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meeste gevallen, eenen daadelyken invloed op de geneeswyze der ziekte hebben,
jonge Geneesheeren niet genoeg kunnen ingescherpt worden.
De beroemde Hoogleeraar Gaubius heeft, voor eenige jaaren, een byzonder
Werk, onder den Titel: Methodus Concinnandi Formulas, uitgegeeven, 't welk,
wegens de voortreffelyke regelen, die, met betrekking tot Geneeskundige
Voorschriften, daarin worden aan de hand gegeeven, niet genoeg kan geleezen
worden. Het Boek van den Hoogleeraar Gruner, 't welk wy thans voor ons hebben,
en waarvan wy onzen Leezer kortelyk den zaakelyken Inhoud zullen mededeelen,
is tot dat zelfde oogmerk ingericht.
Naa dat zyn Hooggeleerde, in de Inleiding, eenige algemeene regelen omtrent
de Geneeskundige Voorschriften heeft ter neder gesteld, zo gaat hy tot de byzondere
soorten derzelven over, en brengt ze onder twee Hoofddeelen.
In het eerste Hoofddeel geeft de Schryver regelen op, die men by het
t'zaamenstellen en voorschryven van vaste of minder vloeibaare Geneesmiddelen
heeft in agt te neemen: de byzondere soorten deezer t'zaamengestelde middelen
zyn: Poeijers, Brokken, Conserven, Pillen, Zalven, Pleisters en Steekpillen. Het
tweede handelt over de Cautelen, die by het voorschryven van vloeibaare
Geneesmiddelen dienen in 't oog gehouden te worden, en hieronder brengt de
Schryver de uitgeperste Zappen, de Aftrekzels, de Afkookzels, Mixturen, Stroopen,
Inspuitingen, en de Stoovingen. By ieder deezer byzondere soorten van Voorschriften
zyn, ter opheldering der voorgestelde regelen, eenige formulen uit de Schristen van
verscheiden beroemde Geneesheeren bygebragt. - Wy kunnen niet voorby, aan te
merken, dat dit Boek niet in allen opzichte aan onze verwachting voldaan heeft: de
regelen, die de Schryver opgeeft, zyn voor 't grootste gedeelte uit het boovengemelde
Werk van den Hoogleeraar Gaubius overgenoomen, en waarvan 'er veele onzes
bedunkens hadden kunnen weggelaaten zyn: de formulen zyn zommige zo nutteloos
omslagtig t'zaamengesteld, dat zy geenzints aan den Hoofdregel van eenvoudigheid
beantwoorden, en de Schryver heeft hieromtrent denzelfden misslag begaan, die
hy in de Voorschriften van den Heer Gaubius berispt. Bladz. 22. No. 5. zegt de
Schryver, dat men zorgvuldig moet in acht neemen van geene tegenstrydige
middelen t'zaamen te voegen: ook hier schynt hy niet aan de Mixtuur van Riverius,
nog aan de Theorie der vaste lugt, ge-
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dagt te hebben. Eindelyk merken wy nog aan, dat de Hoogleeraar verscheiden
zoorten van formulen opgeest, welke meest al, ten minsten hier in Holland, buiten
gebruik zyn geraakt, b.v. de Morsuli, Tabulae Rotulae Pastilli, enz.

Astronomia of Sterrekunde door den Heere De la Lande. Naar den
tweeden, verbeterden vermeerderden druk uit het Fransch vertaald,
door A.B. Strabbe. Mathematicus te Amsterdam Vierde Deel.
Tweede Stuk. - Benevens de Sterrekundige Tafels, met derzelver
verklaaring en gebruik, van die zelfde hand. Te Amsterdam, by J.
Morterre, 1780. In groot octavo.
Ten besluite van dit hooggeagte Werk, dat den beoefenaaren der Sterrekunde niet
te sterk aangepreezen kan worden, behelst dit tweede of laatste Stuk van het vierde
Deel, nog twee Boeken, die grootlyks over onderwerpen gaan, welker ontvouwing
de Autheur niet geschiktlyk, in eenigen der voorige Boeken, had kunnen plaatzen.
Het eerste, zynde het XXIIIste Boek van dit Werk, verleent ons eene
aaneengeschakelde onderrigting van de rechtlynige en klootsche Driehoeksmeeting,
inzonderheid met opzigt tot de Sterrekundige berekeningen: waarmede gepaard
gaat, een beknopt verslag van de Projectien en Geographische Kaarten, mitsgaders
van de Zonnewyzerskunde. En het tweede van dit Stuk, of het laatste deezer
Astronomie, ontvouwt ons de Sterrekundige rekening, door middel der
waarneemingen, zo te Land als ter Zee; of de verscheiden bewerkingen, door welken
men van de waarneeming tot de zamenstelling der tafelen overgaat. Dit geeft den
Heere de la Lande aanleiding, om tevens, tot een slot van dit Boek, ons een uitvoerig
berigt mede te deelen, van de wyze, op welke men gebruik maakt van de
beweegingen der Maane, om de Lengten op Zee te vinden; met melding van de
trapswyze vorderingen der Sterrekundigen in dit gewigtige onderwerp. - Ten laatste
komen by dit Werk nog, als een afzonderlyk Stuk, de Sterrekundige Tafelen, met
eene nevensgaande verklaaring van dezelven, en aanwyzing van de manier op
welke ze te gebruiken zyn: waarmede dit leerzaam Geschrift, zo ten aanzien van
de beschouwende als beoefenende Sterrekunde, zyn vol beslag verkrygt. - Om, by
deeze gelegenheid, nog een staal

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

20
van 's Mans onderrigtingen te berde te brengen, zullen wy ons oog vestigen op het
geen hy ons leert, nopens de bepaaling van den eersten Meridiaan, op de Aardglobe
of de Landkaarten, van welke men de Geographische Lengte der plaatzen op den
Aardbodem gewoon is te tellen. Men heeft dien van oudsher zeer verschillend
geplaatst, en dit onderscheid houdt nog heden grootlyks stand; de voornaamste
verscheidenheid daaromtrent geeft ons de Heer de la Lande indeezervoege op.
‘Pytheas van Marseille ziende, volgens het verhaal van Strabo (L.I.) het eiland
Thule als het westelyksche deel der bekende waereld aan, plaatste aldaar het begin
de Lengten: men gelooft dat Ysland dit oude Thule is. Eratosthenes begon aan de
kolommen van Hercules, by de straat van Gibraltar. Marin van Tyrus en Ptolomeüs,
de beroemdste der oude Aardrykskundigen, plaatsten den eersten Meridiaan op de
gelukkige Eilanden, hedendaagsch de Kanarische Eilanden genaamd; maar zy
bepaalden geenzins welk van die eilanden het westelykste was, en onder de Arabiërs
tot een begin der telling moest dienen. Alfragan, Albategnius, Nassir-Eddin en
Ulug-Beg telden ook van de gelukkige eilanden; maar Abulfeda, een beroemd
Aardrykskundige, telde zyne Lengten van een Meridiaan, welke 10 graaden
oostelyker was dan die van Ptolomeüs; en men gelooft, dat zulks was, om denzelven
over het westelyk einde van Afrika, daar, volgens hem, de kolommen van Herculus
waren, of over Cadix, door de overwinning der Mooren in Spanje vermaard geworden,
te laaten gaan. Zie daar de rede, waarom de Lengten by Abulfeda, 10 graaden
kleinder zyn, dan by de andere Arabische Aardrykskundigen.) Zie Greaves in Hudson
geog. min. p. 8.)
Toen in 't jaar 1448 de Acores of Vlaamsche Eilanden door de Portugeezen
ontdekt waren geworden, waren 'er schryvers, welke de Lengte van het Eiland
(*)
Tercera telden . De kaarten van Gerardus Mercator, in 't jaar

(*)

Wat laater, te weeten, in den Jaare 1493 plaatste Paus Alexander de VI, gelyk onze Autheur
vroeger gemeld heeft, om een verschil, tusschen de Spanjaarden en Portugeezen ontstaan,
te beslissen, den eersten Meridiaan 36 graaden ten westen van Lisbon. Doch in t vervolg
kwamen zy overeen om een anderen te bestemmen; getrokken op 370 mylen ten westen
van Kaap Verde, dien zy met den naam van Lyn van Uitwissing benoemden, om dat dezelve
die van den Paus uitwischte.
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1594 overleden, welke den grooten Atlas, in 't jaar 1628 door Hondius in 't licht
gegeeven, saamenstellen, geeven 3 graaden lengte aan het eiland Ferro. Jodocus
Hondius, in 't Jaar 1611 overleden, geeft het zelve, in zyne kaart van Afrika, in
denzelfden Atlas gevoegd, 12 graaden lengte.
Men vindt Landkaarten, by voorbeeld, die van Toskanen, in 't jaar 1745 in de
o

Calcographia te Rome uitgegeeven, waarin de Lengten 5 23′ grooter zyn, dan de
o
Lengte van het eiland Ferro 20 van Parys genomen; het schynt dat zulks eeniglyk
uit eene oude dooling, wegens de ligging der Kanarische Eilanden, kan ontstaan.
Janssoniu, in zyne kaarten van de vier waerelddeelen, in 't jaar 1624 in 't licht
gegeeven, en Wilhelmus B acu in zynen nieuwen Atlas, plaatsten hunnen eersten
Meridiaan op Pico de Teneriffe, een zeer hoogen berg, dien de Zeelieden van verre
ontdekken, en welke uit de natuur zelve een bepaald aanvangspunt scheen te zyn.
o
De Hollanders gebruiken als nog dien eersten Middaglyn; dezelve is 18 52′ ten
westen van Parys. Janssonius, in zyne platte halfronden, Ortelius, in zyne algemeene
Kaart, Gerardus Mercator de jonge, Bercius in zyn verkort Europa, stelden dien op
het Eiland Fuego of St. Philippo, een der Kaap Verdische Eilanden, om dat zy
overreed waren, dat de kompasnaald in die plaats geen Declinatie had.
Lodewyk de dertiende, door eene verklaaring van den 25 April 1634, naar het
gevoelen der bekendste Wiskundigen opgemaakt, bepaalde den eersten Meridiaan
in het westelykst deel der Kanarische Eilanden; het Eiland Ferro is het westelykst
o
van allen; en het Vlek van dit Eiland ligt 19 54 ten westen van Parys. De Heeren
de l'Isle, d'Anville, en de meeste Fransche Aardrykskundigen neemen de 6′ niet in
o
acht, en onderstellen de Lengte van Parys gelyk aan 20 .
In de Zeekaarten, te Parys in 't licht gegeeven, en welke de groote verzameling
van het werk le Neptune Francois en die van l'Hydrographie Francoise van den
Heer Bellin, saamenstellen, telt men de Lengten van den Meridiaan van Parys, door
dezelve in oostelyke en westelyke te onderscheiden: de Engelschen doen het zelfde,
ten opzichte van den Meridiaan van Londen, en somtyds met betrekking tot den
o
Meridiaan van Kaap Lezard, welke 0″ 29 52 of 7 28 ten westen van Parys, en op
o
49 57 Breedte gelegen is. Doorgaans worden die verschillende schaalen, benevens
die van Pico de Teneriffe, in de Zeekaarten saamengevoegd, em zich voor de
verschillende volkeren nuttig te maaken,
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terwyl men ondertusschen een algemeen verdrag te gemoet ziet, dat nogtans
bezwaarlyk te hoopen is.
Door dezelfde rede als wy in Vrankryk voor de Lengte van Parys 20 graaden in
ronde getallen rekenen, stellen de Italiaanen de Lengte van Rome op 30 graaden,
o

in plaats van 30 3′, die men voor de Lengte zou hebben, wanneer het begin der
telling in het Vlek van het Eiland Ferro gesteld wordt. Men kan hieŕ over nazien
Boscovisch de Litteraria expeditione 1755. pag. 187.’

De Muzykonderwijzer; of volledig onderwijs in de gronden der
Muzijkkunde. Tweede Stuk. Te Rotterdam by L.J. Burgvlict, 1780.
In groot octavo 140 bladz.
In het voorgaande Stukje, dat de algemeene goedkeuring van Muzykkundigen, zo
als wy meer dan eens in de gezellige verkeering gemerkt hebben, heeft
weggedraagen, bragt de Muzykonderwyzer zyne Lessen tot aan de ontvouwing van
den Generaaien Bas of Bassus Continuus. En hierop schikt hy nu dit tweede Stukje,
ter behandelinge van dit, in de Muzyk, zo gewigtig onderwerp; 't welk hy, in zyne
Inleiding, die verscheiden aanmerkingen, tot dit onderwerp in 't algemeen
behoorende, vervat, zig voorstelt op deeze wyze te ontvouwen.
‘Wij moeten, zegt hy, voor eerst: de Muzykale Intervallen of tweeklanken, in 't
Accompagnement voorkomende, grondig verhandelen: dan zullen wij, vervolgens,
den Leerling, eerst de volmaekte Hoofdaccoorden van ieder Toon, met derzelver
omkeeringen leeren kennen; waerna wij hem, de natuurlijke Voortekens van iederen
Hoofdtoon aenwijzen, en de gronden waerop dezelven steunen, klaer en duidelijk
zullen trachten te betoogen.
Daerna zal het vooral noodig worden, om hem ook het gebruik der Signaturen
en Cijffers, waermede de Generale Bas geteekend en becijfferd word, te doen
bevatten; en langs dezen gebaenden weg zullen wij hem, tot het Aceompagnement
zelve zoeken op te leiden; ja alle de daerin voorkomende zaken zo kort en bondig,
als maer eenigzins mogelijk is; doch teffens ook overeenkomstig de vatbaerheid
van eenen eerstbeginnenden Generael Bassist, zoeken af te doen.
En eindelijk, om den Leerling in het Accompagne-
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ment, zoo veel te vaster, en met meerder grond, te doen voortgaen; zal het niet
ondienstig zijn, om hem eenige Regelen, voor Ba sen, welken in 't geheel niet becijff
rd zijn, mede te deelen. Dit zullen wij, op zulk eene wijze, als, onzes wetens, nog
in geen werk, althans in geen Nederduitsch, geschied is, ten nutte en verdere
opscherpinge van Accompagneerders, eenigsins omstandig behandelen; doch niet
te min zorg dragen, om, in dezen onzen voorgestelden Taek, het eene met het
andere te vermengen, en allen toevlucht tot Compositie-Regelen, zoo veel doenlijk
is, mijden; dewijl hier eigenlijk de zaek maer is, om den Leerling, alvoorens hem
met moeilijker dingen lastig te vallen, eerst na het voorschrift der Cijfferen te doen
Accompagneeren.’
Voorts meldt ons de Autheur, met betrekkinge tot zyn in deezen bedoeld onderwys,
dat hy zig in 't zelve byzonder zal bepaalen tot het Clavier. De Generaale Bas
naamlyk, zegt hy, is uit te voeren, op zulke Speeltuigen, die te gelyk voor hooge en
lage Toonen vatbaar zyn; als daar is de Harp, de Luit, de Theorbe, de Calichon en
Pandor; ook, hoewel eenigzins gedwongener de Violo de Gamba en Guitarra. Doch,
vervolgt hy, ‘onder alle de Speeltuigen is het Orgel of Clavier wel het voornaemste,
aengezien men bij de anderen zeer vele zwarigheden ontmoet: hierom besloten wij
ons in 't bijzonder tot het Clavier te bepalen, en ook dit, gelijk bekend is, word wel
het meeste tegenwoordig gebruikt, ter uitvoeringe van de Bassus Continuus of
Generaale Bas.’
Naar deeze inrigting worden de opgemelde hoofdbyzonderheden hier in negen
agtervolgende Vertoogen nagegaan; in welken, met behulp van acht nevensgaande
Plaaten, de daartoe vereischte kundigheden met zo veel juistheid en klaarheid
ontvouwd worden, dat dit tweede Stuk zeer wel geschikt zy, om de agting, die het
eerste Stuk verkreegen heeft, te ondersteunen: het welk de Liefhebbers na de
verdere voltooijing van dit Onderwys doet verlangen. - Uit deeze Lessen een of
ander byzonder Stuk, als eene proeve der maniere van onderwys over te neemen,
schikt zig niet wel; maar veelligt zullen wy eenigen onzer Leezeren geen ondienst
doen, met hun nog kortlyk te melden, 't geen ons hier by den aanvang, wegens het
nuttige oogmerk en de uitvinding van deezen Bas, geleerd wordt.
‘Het woord Bassus Continuus, zegt de Onderwyzer, betekent Voortduurende Bas;
om dat zij een geheel stuk
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door, tot aan het einde toe, blijft voortduuren; en Generale Bas, met welke benaming
zij ook bestempeld is, wil zeggen, Algemene Bas, dewyl zij door geheel Europa
aangenomen, en in 't algemeen ten grondslage der geheele Muzijk is gelegt.
Haer voornaemste oogmerk, behalven het schikken der Harmonie, is namelijk
dit: dat zij in 't bijzonder dienstig is, ter ondersteuninge van zangstemmen, en ter
ordenhoudinge en versterkinge van een Orchest. - Ook is zij voor eenen Muzijkalen
Leerling van groot nut: dewijl zy hem, vooral, tot een beknopt denkbeeld der
Harmonie opleid, en hem dus, langs dien weg, de Fantasie en Compositie zo veel
te gemaklijker doet bevatten.
Wat derzelver oorsprong en uitvinding aengaet, hieromtrent staet het volgende
op te merken. In 't begin der voorgaende Eeuw was 'er een zeker geestelijk
Figurael-Muzijk in gebruik, waeronder een soort van Muzijkstukken betrokken wierd,
welke als toen de benaming van Motetten droegen; doch welke benaming naderhand
verwisselt is, in die van Cantaten of Orato ien. Ter uitvoeringe hiervan moest een
Orgel- of Clavierist, wilde hij gevoeglijk iets accompagneeren, alles wat tot de
Harmonie vereischt wierd, eerst uit de Partituren trekken en opzoeken. Zulks heeft
zekerlyk aen sommigen aenleiding gegeven, om, zoo 't mooglijk ware, in deze
onaengenaemheden te voorzien, en ten dien einde iets uit te denken, dat dienen
konde ter verligtinge van zulk eenen moeijelijken arbeid, waerbij zekerlijk veel tijd
verloopen moest: het welk dan ook, zonder twijffel, de bronaer is, waer uit deze zo
nuttige wetenschap zal gevloeid zijn; welker uitvinding wij te danken hebben, aen
Ludovicus Viadanus. Deeze vermaerde schrandere Italiaen, naemlijk, heeft dezelve,
in den jare 1605, tot eene zonderlinge versterking der Muzijk uitgevonden, en daer
gesteld. Hij zal bemerkt hebben, dat, (daer 'er in dien tijd reeds vergelijking, en
benoeming van Muzijkale Intervallen plaets hadde,) met de Orgel- en Clavierspeleren
gemaklijk van het lastige werk, om namelijk alles eerst uit de Partituren te moeten
opzoeken, konde ontheffen, door middel van boven de eenvoudige Basnoten zekere
getallen te plaetsen, dewelken toereikende bevonden wierden, ter uitdrukkinge van
de Harmonie in ieder Muzijkstuk te vinden: des wierd hij de gelukkige uitvinder van
de generale Bas of Bassus Continuus.’
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Beschouwing der Maatschappy en Zeden in Frankryk, Zwitzerland,
en Duitschland, doorvlogten met Voorvallen, eenige uitsteekende
Characters betreffende. Door John Moore, M.D. Naar den Derden
Druk, uit het Engelsch vertaald. Eerste Deel. Te Amst. by Yntema
en Tieooel. Behalven het Voorwerk, 190 bl. in gr. 8vo.
Geen ver gelegene en onbekende Landen leveren de stoffe tot deeze Brieven op,
en behelsden dezelve eene Land- of Plaatsbeschryving van Frankryk, Zwitzerland
en Duitschland, niemand bykans zou uitgelokt worden om ze open te slaan: dewyl
men deeze allerwegen aantreft. Dr. MOORE heeft niet gereisd, om daar van verslag
te doen, en te herhaalen, 't welk ontelbaare keeren gezegd is: niets meer tekent hy
deswegen aan dan volstrekt noodig is, om zynen Vriend te berigten waar hy zich
bevindt, en, op het geen hy daar ziet, zyne aanmerkingen, de Maatschappy en
Zeden betreffende, te gronden: hy reisde als Spectator - hy reisde, schryf ik, want
men hebbe dit stukje niet te houden, voor eene Beschouwing op het stille Boekvertrek
geschreeven, dit blykt uit het Voorberigt, en den Opdragt aan zyn Genade DOUGLAS,
Hertog van HAMILTON en BRANDON, Marquis van DOUGLAS, dien hy op deeze reis
vergezelde, en wien hy dit Werk toewydt: ‘dewyl niemand gelyke gelegenheid met
hem gehad hebbe om te ontdekken, hoe verre de stukken, daar in opgegeeven,
juist getroffen, en getrouwlyk volgens de Natuur geschetst zyn.’
‘Dit, merkt de Heer Vertaaler, in zyn Voorberigt, met regt, op, dit zet aan dezelve
eene meerdere waardye by: de daadlyke ervaarenis, die haare waarneemingen
oplevert, is veel hooger te schatten dan de Bespiegeling, hoe zeer zy zich bevlytige
om de beste berigten ten grondslage te neemen: bovenal wanneer de Waarneemer,
in dit slag van zaaken, de vereischte hoedanigheden van een Menschkenner bezit:
hoedanigheden, die in deeze Brieven alzins doorstraalen. - De Heer MOORE
beantwoordt volkomen, aan 't geen de Eerw. CARRARD, in zyne Verhandeling over
de Kunst van waarneemen, in een Beschouwer der Volken vordert. “De Volken
hebben, zegt hy, zo wel hun byzonder Character, als de verscheiden enkele
persoonen. Men ziet wyzen van denken en werken, heerschende beweegredenen
van gedrag, die over 't geheel
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aangenomen zyn door een geheel Volk, terwyl zy elders verworpen worden. Om
reden van deeze verscheidenheden te geeven, moet men alles gadeslaan, wat 'er
invloed op kan hebben, gelyk de gedaante der Regeering, de Vooroordeelen, de
Opvoeding, den Godsdienst, de Lugtstreek, de Bezigheden of verschillende
Behoeften van een Volk, deszelfs meer of mindere betrekking tot andere Volken,
enz. en nooit moet men zich zo sterk tot ééne deezer omstandigheden bepaalen,
(*)
dat men de andere over 't hoofd zie .” - Wy mogen 'er dit vereischte byvoegen, dat
hy bovenal niet zo zeer ingenomen moet weezen met zyn eige Volk en Landaart,
dat hy alles naar dien maatstok goed of kwaad keure: een zeer algemeen gebrek,
een gebrek den Engelschen byzonder eigen, en waar van de Heer MOORE ons
voorkomt vry te zyn. Gelyk wy, door verscheide staaltjes, uit zyne Brieven ontleend,
zouden kunnen toonen; doch dat de Leezer zelve oordeele en den Schryver regt
doe.’
Wy zullen, in onze Beoordeeling van dit Deeltje, hem dit regt laaten wedervaaren;
naa den algemeenen Inhoud opgegeeven te hebben.
De Zeventien eerste Brieven, uit Parys geschreeven, schetzen ons de heerschende
Denkbeelden en Zeden der Franschen in tegenstelling der Engelschen: hoe die
twee Volken over elkander oordeelen: de verknogtheid der eerstgemelden aan
hunnen Vorst, en welke rede deeze heeft om zyn Volk te beminnen. Der Franschen
aart in 't minnen; toestand des gemeenen Volks, der Parlementen; verschillende
smaak der Engelschen en Franschen ten opzigte van het Tooneel. Alles doormengd
met voorvallen en ontmoetingen, welke eene leevendigheid aan de tusschen beide
komende Beschouwingen byzetten.
De overige Brieven, in dit Deel, zyn uit Geneve gedagtekend, en geeven een
beknopt verslag van de Zeden; het Staatsbestuur; de Geestlykheid en byzondere
Gewoonten aldaar. - Te Geneve zynde, doet hy een keer na de Ysbeddingen van
Savoije, en dit geeft hem gelegenheid om verscheide byzonderheden, de
Inwoonderen dier streeke betreffende, op te tekenen; en het meldenswaardigste
van Wallisserland, en andere plaatzen in 't Alpische Gebergte, in zyn verhaal te
voegen. - Twee Brieven geeven ee-

(*)

Verhandel. van de Holl. Maatsch. der Weetenschappen te Haarlem, XIII Deel, bl. 132.
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ne uitvoerige beeldtenis van VOLTAIRE: en verdienen van allen, die deezen
zonderlingen Man van naby wenschen te kennen, dubbel geleezen te worden. Een der laatste, die dit Boekdeeltje besluiten, betreft het ontwerp om twee jonge
Engelsche Heeren te Geneve te doen opvoeden, waar in de Leezer de gewigtigste
aanmerkingen over de Schoolopvoeding vindt; trouwens deeze Brieven zyn
doormengd met zedeleerende beschouwingen, die op zichzelven staan, en eene
ernstig nadenken verdienen; zy worden afgewisseld door onverwagte vervrolykende
verhaalen en Characters. Dr. MOORE houdt zyn woord: in den Tweeden Brief hadt
zyn Vriend, by de belofte van aan hem geregeld, op zyn verzoek, te schryven,
verklaard: ‘De Zeden, de Gewoonten, de Characters, der Menschen, zullen de
hoofdstoffen myns schryvens opleveren, gepaard met zodanige bedenkingen, als
het onderwerp aan de hand geeft. En, hier, dit zeg ik u vooraf, zal ik eene ruimte
neemen, die my goeddunkt. En, schoon myne Brieven, waarschynlyk, wel iets zullen
overneemen van den aart des Lands, waar uit ik ze schryf, moet gy het niet kwaalyk
neemen, indien ik het in 't hoofd kryge om stil te staan, op de streeken van een
Pleitbezorger, als gy verwagt van de Staatkunde eens eersten Staatsdienaars iets
te zullen verneemen; of wanneer ik u eene vertelling doe van een oude Vrouw, als
gy onverduldig zyt om eenig berigt van een groot Veldheer te krygen: want indien
gy my geene vryheid geeft om te schryven, over welk een onderwerp my behaagt,
en het te behandelen op myne wyze, zou de Briefwisseling, door u verzogt, voor
my een slaafschen arbeid worden, en bygevolge u geen genoegen kunnen geeven.’
Om aan ons woord gestand te doen, of te toonen hoe deeze Engelsche Schryver
de Franschen afmaalt, zouden wy geheele gedeelten van zyne Brieven moeten
uitschryven. Hy beweert en toont, dat Beschaafdheid en goede Zeden, een in 't
oogloopender, en onderscheidener trek in het Fransche Volkscharacter opleveren,
dan de leevendigheid, de drift, de wispeltuurigheid, aan de oude, zo wel als
tegenwoordige, Inwoonders van dit Land toegeschreeven. - Dat de beschaafde
zagtaartigheid der Fransche Zeden, de vrolyke en gezellige aart des Volks, het
gemeenzaam en toegeeflyk gedrag der Heeren ten opzigte van hunne knegten, de
gebreken en misslagen des Staatsbestuurs vergoedt, en het lot des gemeenen
Volks in Frankryk, en byzonder in Parys, beter maakt dan in verscheide andere
Landen van
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Europa, en veel draaglyker dan het zou weezen, indien het Volkscharacter gelyk
was aan dat dier Gewesten. Hy houdt zich verzekert, dat 'er geen Land in Europa
is, waar Vorstlyke gunst, hooge geboorte en krygsdienst, zulke voorregten kunnen
verleenen, als zy in Frankryk verwerven, en waar men zo weinig voorbeelden
ontmoet, dat zy een ruw en onbeschoft gedrag, ten opzigte van de mindere, te wege
brengen. Dan om iets bepaalders op te geeven, en teffens den lossen onbedwongen
schryftrant deezer Brieven te toonen, zullen wy den Tienden Brief geheel afschryven.
‘Menigmaal hebt gy de Franschen van Onopregtheid hooren beschuldigen, en
zien beschryven als vuurig in hunne Vriendschapsbetuigingen; maar geheel van
waare Vriendschap ontbloot.
Onze Landsgenooten, in 't byzonder, zyn tot dit denkbeeld gekomen, om dat de
Zeden hier in 't algemeen verpligtender zyn dan in Engeland. 't Geen de Franschen
als welgemanierd aanmerken, zouden veele Engelschen vleiery en misschien bedrog
heeten.
De Fransche taal heeft een overvloed van verpligtende spreekwyzen, die zy met
groote kunstigheid en wondere vaardigheid uit; doch zy bedoelen 'er niets meer
mede dan een Engelsman, wanneer hy, in 't slot van een Brief, zich tekent, Uw
Ootmoedigste Dienaar.
Een Fransman bedoelt alleen niets meer dan gemeene beleefdheid te betoonen,
door den ganschen stortregen van Complimenten, welke hy over elken Vreemdeling
uitstort; doch hy houdt het voor toegestaan, dat de Vreemdeling weet hoe 'er niets
meer mede gemeend is. Zyne eigene Landsgenooten verstaan deeze uitdrukkingen
ten vollen; hy verbeeldt zich dat al de wereld des onderrigt is; en hy heeft geen den
minsten toeleg om te bedriegen. Maar, indien iemand deeze uitdrukkingen in eenen
letterlyken zin opvat, en gelooft dat die Lieden weezenlyk, op het eerste gezigt, met
vriendschap vervuld, en met liefde ingenomen zyn, zal hy zich zeer te leur gesteld
vinden, boven al wanneer hy sterke proeven van een dier beiden verwagt.
Nogthans heeft hy geen regt om de Franschen van Onopregtheid of
Vriendschapsbreuke te beschuldigen. Vriendschap is hier de zaak niet. Zy hadden
niet voor, eenig ander denkbeeld in te boezemen dan dat zy gereed waren hem op
den voet van een Kennis te ontvangen.
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Zyn Taalmeester hadt hem van de weezenlyke meening der Spreekwyzen moeten
onderrigten.
Indien dezelfde woorden naar den Letter in 't Engelsch overgebragt, en van den
eenen Engelsman omtrent den ander gebruikt wierden, zou de Persoon, dien men
ze toevoegde, reden hebben om zich te verbeelden, dat de ander byzondere
hoogagting voor hem hadt, of hem beoogde te bedriegen; vermids de aangenomene
beleefdheid en beschaafdheid, in Engeland, zulk eene taal niet vordert.
Geene behoorelyke inschiklykheid te gebruiken, omtrent de onderscheide zeden
en gebruiken, door toeval ingevoerd, is eene der voornaamste oorzaaken van die
ongunstige en harde gevoelens, die lieden van verschillenden Landaart menigmaal
tegen elkander in den boezem omdraagen.
Gy zult, misschien, zeggen, dat de menigte van Complimenten, die de Franschen
gebruiken, ten bewyze strekt van de zaak, waar over ik thans handel, te weeten,
dat de Franschen minder Opregtheids hebben dan hunne Nabuuren. Volgens
denzelfden regel zouden wy moeten besluiten, dat het gemeene Volk, in elk Land,
dat weinig pligtpleegende uitdrukkingen in hunne gesprekken laat hooren, meer op
de Waarheid gesteld zyn, en kragtdaadiger gevoelens van Vriendschap hebben,
dan Menschen van een middelbaaren en hooger Rang. Dan dit, geloof ik, zou zwaar
te bewyzen vallen.
Deeze pligtpleegende spreekwyzen, in alle hedendaagsche Spraaken ingesloopen,
zyn mogelyk overtollig, of, indien gy wilt, ongerymd; doch ze zyn zo zeer in zwang,
dat de opregtste Menschen, en in Engeland en in Frankryk, ze moeten gebruiken,
alleen met dit onderscheid, dat men in de eene Landtaale met eene geringer
hoeveelheid toe kan dan in de andere; maar zy strekken in geen van beiden tot
kentekens van Vriendschap.
Vriendschap is eene Plant, die onder alle Lugtstreeken traaglyk groeit. Gelukkig
hy, die 'er eenige weinige kan aankweeken, zelfs daar hy zyn vast verblyf gekoozen
heeft. Reizigers, door vreemde Landen heen trekkende, hebben zelden tyds genoeg
om ze tot rypheid te brengen. Indien hun eenige bloezems worden aangebooden,
schoon van een tederder maakzel en schielyker groei, behooren zy ze met
dankbaarheid te ontvangen; en met de Inboorelingen niet
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te twisten als zy de andere meer vrugtsgeevende Planten, ten hunnen eigen
gebruike, verkiezen te bewaaren.
Van alle Reizigers, hebben de jonge Engelsche Edelen, en aanzienlyke Heeren,
het minste regt om zich te onvrede te toonen over het onthaal, 't welk hun op de
reize buiten 's Lands bejegent: want de zodanigen onder hun, als maar eenige
begeerte laaten blyken om met de Ingezetenen te verkeeren, worden op een
gemaklyker voet, dan de Reizigers, uit eenig ander Land, ontvangen. Doch veelen
onzer Landsgenooten hebben hier toe geen den minsten trek; zy schynen veel eer
het gezelschap der Inboorelingen te vermyden, en neemen, met een weigerende
hand, ieder betoon van gastvryheid aan. Zulks ontstaat, deels uit een opgevat
vooroordeel tegen alle Vreemdelingen; deels uit beschroomdheid en natuurlyke
agterhoudenheid; en, in eene groote maate, uit traagheid, en eene volstrekte
versmaading van pligtpleeging en bedwang. Daarenboven haaren zy verpligt te
weezen, om eene taal te spreeken, die zy zelden meester zyn.
Dit is duidelyk de reden, waarom zy het gezelschap zoeken hunner Landgenooten,
en zameningen houden, waar uit alle pligtpleeging verbannen is, en de grootste
ruimte gegeeven wordt, in gedrag, kleeding en ommegang. Zy versterken elkander
in alle hunne vooropgevatte gevoelens: veroordeelen en belachen éénpaarig de
gewoonten en zeden van alle Landen, behalven hun eigen.
Door zulk een gedrag wordt het weezenlyk oogmerk van 't reizen geheel gemist
of omgekeerd; en veele Engelsche Reizigers blyven vier of vyf jaaren uitlandig, en
hebben, geduurende al dien tyd, zelden in eenig ander gezelschap verkeerd dan
dat hunner Landgenooten.
Na Frankryk en Italie te gaan, en daar met geenen dan Engelschen te verkeeren,
en dus enkel om te kunnen zeggen in die Landen geweest te zyn, is zeker ongerymd.
En niets kan ongerymder weezen, dan alleen het met vuurigheid aanneemen van
de modes, de gekheden, den smaak en de zeden dier Landaarten, en dezelve in
Engeland over te planten, waar zy nooit zullen tieren; maar altoos strydig en
onnatuurlyk blyven. Want een Engelsman verschilt, naa het te werkstellen van alle
zyne poogingen ter navolginge, zo veel van een Fransman, als een Engelsche Dog,
van een Aap of een Vos. En, indien ooit die staatlyke en eenvoudige Dog de
potzeryen van den eenen,
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of de slimheden van den anderen, zoekt te vertoonen, zouden wy hem daarom
zeker veel minder achten.’
‘Doch ik verbeeld my geenzins, dat dit laatstgemelde uiterste, in algemeenheid,
by het eerste haale. 't Is der Engelschen Character veel meer de Vreemdelingen te
veragten, dan hun na te volgen. De weinige zwierig opgepronkte voorbeelden van
het tegendeel, die elken Winter van het Vasteland overkomen, verdienen nauwlyks
als uitzonderingen vermeld te worden.’
Dit zelfde stnk zet Dr. MOORE voort in een volgenden Brief; een onderhoud
tusschen hem en een zyner Landsgenooten vermeldende. Dan wy wyzen onzen
Leezer tot het Werk zelve; alleen opmerkende dat de tegenstellingen der Fransche
en Engelsche Zeden, als ook de vergelyking deezer laatsten met de andere Volken
door onzen Reiziger bezogt, ons teffens het Character der Engelschen zeer uitvoerig
schetst; en met meer waarheids dan wy het immer van een Engelsch penceel zagen.
Met de afgifte van drie Stukjes, zo groot als het tegenwoordige, zal dit geheele
Werk volkomen zyn. Wy zien ze met verlangen te gemoet, en hebben verzekering
dat het Tweede reeds afgedrukt is.

C.F. Gellert's Brieven, benevens eene Verhandeling over den
goeden smaak, in het schryven van Brieven. Tweede Druk. Op
nieuw naar de laatstverbeterde Hoogd. uitgave gecorrigeert. Te
Utrecht, by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1780. Behalven het
Voorwerk, 327 bladz. in octavo.
Wat Gellert's bedoelde in dit Geschrift zy, en met hoe veel nuts jonge Lieden,
inzonderheid, 'er gebruik van kunnen maaken, hebben wy reeds gezegd toen ons
(*)
de vroegere uitgave ter hand kwam . De diestyds gegeeven aanpryzing ontvangt
nu, met deeze vernieuwde afgiste, eenigermaate meerder kragt; gemerkt dezelve
niet alleen naar eene betere Hoogduitsche uitgave ingerigt, maar ook keuriger
vertaald zy. - Tot e ne nieuwe proeve van 't leerzaame nut, leeze men des
Hoogleeraars aanmerkingen over 't schryven van ceremonieele Rouwhrieven en
dergelyken. - Op zyne oordeelkundige lesse over brieven, in welken zekere hartstogt
heerscht, waarin hy bovenal het natuurlyke vordert, dat men ook, waarlyk aangedaan
zynde, ligtlyk in agt zal neemen, als ons de armoede in de taal of een bedorven

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Letteroef. V.D. bl. 459.
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smaak niet tot hinder zy, volgt eigenaartig de overweeging deezen bedenkinge.
‘Maar, hoe zal men 't maaken, wanneer men zelve niet aangedaan is, over de
zaak, waarvan men schrijft? Hoe veel brieven van rouwbeklag, hoe veel
vreugdbetuigingen, moet men niet schrijven met een koud en ongevoelig harte?
Ons hart noodzaakt 'er ons niet toe, maar de mode, de welvoeglijkheid, de bloote
naam van Vriend of Klient. Men gedraagt zich als of men iets ware, 't geen men niet
is. Goed! Wie belangziek genoeg is, om zich anders te vertoonen dan hij is, of die
daartoe gedwongen wordt, die blijft nochtans altijd onder de verplichting, om het
character te bewaren, dat hij aanneemt. Hij zal zich ten minsten kunnen te binnen
brengen, hoe hij zelve, of anderen, bij dergelijke gelegenheden, in hartstochten
gemeenlijk spreken. Deze taal moet hij navolgen, wanneer hij niet zijn koel en
vermomd hart ontdekken wil; maar hij moet dezelve niet tot het uiterste drijven. Hij
moet alle vergrotingen en kunstgrepen ter zijde stellen, op dat zijne hartstocht niet
gemaakt of kluchtig worde. Hij herinnere zich het volgende Vertelsel.
Een jongling, die, wanneer hij brieven schreef,
De dingen kunstlijk overdreef,
En dien, min zaakrijkheid, dan woordenpraal, behaagde,
Las eenen wijzen man een rouwbeklagbrief voor,
Waarin hij eenen vriend beklaagde,
Die zijne vrou te vroeg verloor,
En hem, vol schoolvernuft, 't geen hij vooral bejaagde,
Voor vast verzekerde dat hij hem zeer beklaagde.
Uw brief, viel hem de Kenner in,
Is veel te moeilijk, te gedrongen in mijn zin,
Wat wilt gij toch te kennen geeven?
“Hoe zeer mijn ziel het lot van mijnen vriend betreurt.
Daar hij een heil verliest, dat weinigen gebeurt,
En dat mijn wenschen hem gegund had voor zijn leven:
En dat mijn medelijdig hart
Niet weet, hoe 't hem zal troosten in zijn smart.
Dit, dit omtrent, wil ik te kennen geeven.”
Mijn Heer, uw kunst, hoe nut ze u schijn,
Is u maar in den weg, hernam de Kenner weder,
O schrijf alleen, wat gij gezeid hebt, neder,
Zoo zal uw brief natuurlijk zijn.
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Over het geheel is 'er geen soort van brieven, van welken men minder te hoopen
heeft, dan die welke de geest van het ceremoniële en de mode ingevoerd, en in
zekere treurige of vrolyke omstandigheden, of aan zekere dagen, aan naam-,
geboorte- en nieuwjaar dagen verbonden hebben. Zij zijn de moeilijksten, en, tot
eene rechtvaardige straffe, doorgaands de slechtsten. Het zijn herssenkinderen,
dien men hunne herkomst, de vermomming, de vleierij, het eigenbelang en de
slavernij gemakkelijk kan aanzien. Het zijn gerekte, drooge, overdrevene
complimenten. De stof verandert in deze brieven niet. De blijdschap, de
zegenwensch, de betuigingen van medelijden blijft altijd het hoofdwerk, en de
gelegenheid is alleen daarvan de oorzaak. Wie kan, over een zo onvruchtbaar
onderwerp, iets bevalligs zeggen? En wanneer dat al eens geschieden kan, wie
kan dat tien of twaalfmaal veranderd doen’? - De Hoogleeraar zig verder over dat
moeilyk gedwongene uitlaatende, brengt ons voorts den volgenden Nieuwjaarsbrief
onder 't oog.
‘Mijne verplichting eischt, dat ik bij uwe Exell., bij den aanvang van dit jaar, mijnen
onderdanigsten gelukwensch kome afleggen. Dan ik zoek te vergeefsch naar
woorden, waardoor ik alles zou kunnen uitdrukken, wat ik u wenschen moet, wanneer
ik de begeerte van mijn hart zal bevredigen. Zijn genoegen, leven en aanzien eene
zekere belooning van verdienste: zoo moge uwe Exell., nevens dit jaar, nog eenen
langen reeks van vergenoegde en gelukkige dagen beleeven. Ik zal nooit nalaten,
de Voorzienigheid om de vervulling van deze wenschen aan te roepen, en in mijne
onderdanigste eerbiedigheid te volharden, enz.
Men voelt, vervolgt Gellert, van zelfs het gedwongene in dezen brief, schoon hij
in zijn soort nog draaglijk is. Het is niet recht toe, het is langs eenen kleinen omweg,
dat de wensch wordt uitgebracht, en daar door heeft hij de lengte van eenen brief
bereikt; maar mogelijk merkt men deze kunstgreep al te duidelijk. De wensch is niet
in de gewoone formulieren uitgedrukt, en daar door heeft hij wel het gemeene
verlooren: doch door dat middel is hij ook te redenerend geworden. Ondertusschen
gelove ik nogthans, dat men beter doet, wanneer men toch zulke brieven moet
schryven, dat men dezelve door eenen draai verlenge; dan dat men den wensch
op de pijnbank ligt, en alle zyne deelen misvormt zien laat: dat men, zegge ik, beter
doet, wanneer men hem in juiste woorden vervat, dan wanneer men zich van den
stadhuisstijl bedient, waar toe ons de Heer LUNIG, door zyne wonderbaarlijke hofen staatsbrieven, en door zijnen voorraad van welgeschreven nieuwe brieven, heeft
willen opwekken. Ik zal, uit deeze laatste verzameling, een klein voorbeeld opgeven.
Wij twijfelen niet of uwe voortreflijkheid zal het ten einde snellend jaar, met alle
hooge genoegens, besluiten, en hebben
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deswegens, ter betooning van onze vriendschaplijke toegenegenheid, niet willen
nalaten, dezelve, met den gezegenden aanvang van het aanstaande nieuwe jaar,
te gratuleeren; met den oprechten wensch, dat de Allerhoogste uwe voortreffelijkheid,
in dit en vele volgende jaren, met alle zelfs gekozene vorstlijke prosperiteit, en met
al het gene, wat verder tot uwen contento verstrekken kan, mildelijk verheugen wille,
die wij uwe voortreffelijkheid, onder afgesmeekte continuatie van uwe hooggeschatte
vriendschap en toegenegenheid, tot bewijs &c. &c. &c.’
‘Zoo moet men schrijven, wanneer men een goeden stijl wil schrijven’!

De Christen, in negen Boeken, door G. Paape. Te Delft by E.v.d.
Smout en J. de Groot Pz. 1780. Behalven de Opdragt 230 bladz.
in groot octavo.
In dit Stuk schetst ons de Heer Paape, wiens ernstige smaak en vloeiende dichttrant
bekend is, in een zinnebeeldig doorloopend Tafereel, een Christen tot inkeer
gekomen, doch voorts daarop onagtzaam, vervolgens kragtdaadig bekeerd, en op
den weg ter Zaligheid gebragt. Het Tafereel vervolgende maalt hy ons den Christen,
als bloot gesteld aan veele misleidingen op dien weg, die hem wel eens op een
dwaalspoor brengen, dan van 't welke hy telkens, hoewel niet zonder groot gevaar,
weder te recht komt: - aan veele verzoekingen, die hem wel eens verlokken, doch
niet geheel verstrikken: - en aan veele listen, laagen, ja geweldigen tegenstand, die
hem wel eens wederhouden en bovenmaate belemmeren, maar nogtans niet geheel
overmeesteren: - tot dat hy eindelyk, alle moeilykheden en gevaaren op dien weg
te boven gekomen zynde, aanlandt in de gewesten der eeuwige Zaligheid. - De
manier van uitvoering is alleszins opwekkelyk, en 't Tafereel behelst een aantal van
leerzaame stukken; die ter heilzaame waarschouwinge en onderrigtinge dienen.
Om 'er eene algemeene les, die van eene doorgaande nuttigheid is, uit mede te
deelen, zullen wy ons bepaalen tot het berigt, dat een Kluizenaar, in wiens hut de
Christen vertoefde, geeft van 't godvrugtige onderwys, hem in zyne jeugd verleend;
't welk hierin bestaat:
Mijn Onderwijzer was een van die stervelingen,
Die 't hart niet stellen op vergankelijke dingen;
Maar uitzien na een goed, dat door geen tijd vergaat.
Hij leerde mij, al vroeg, te schrikken voor het kwaad,
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En wist de Deugd mij zoo bekoorlijk voor te stellen,
Dat ik mijn gansche hart daar toe voelde overhellen.
Hij prentte mij ontzag voor 't Opperweezen in;
Vertoonde telkens mij zijn gramschap en zijn min;
Zyn gramschap, die het kwaad niet ongestraft zal laaten,
En een verteerend vuur verstrekt voor die hem haaten;
Zijn min, zijn teedre min, die, aan 't vervloekte hout,
Zich naaglen liet, tot heil van die op hem betrouwt;
Die, aan oprecht berouw, de zonden wil vergeeven;
Die dood en hel verwon, en eeuwig ons doet leeven!
Hij onderwees mij niet, of knielde met mij neër,
En bad den zegen af van 's Hemels Opperheer.
Wat zag ik menigmaal Hem als in traanen zwemmen,
Daar hem zijn ijver mij deed, in zijne armen, klemmen,
Den Hemel smeeken, om genadig van om hoog,
Op hem en mij te zien, met een bewaakend oog.
Mijn Zoon! was dan zijn les, kniel voor den God der Goden!
Smeek hem om zegen, dien ge in alles hebt van nooden.
Vergeet uw Schepper niet, wiens hand u onderhoudt!
Hij zij altoos de rots, waarop ge alleen vertrouwt!
Zoek hem te kennen! Hem te lieven boven allen!
Geen blijdschap, buiten hem, moete immer u gevallen!
Hij is de volle Bron van wezenlijke vreugd.
Geen wulpsche dartelheid ontluistere ooit uw jeugd!
Laat u het kleed van deugd en nutte kennis sieren!
De Waarheid moet' de tong, de Oprechtheid 't hart bestieren.
Geef Gode de eer altijd! Verzaak dien grooten plicht,
Om tijdelijke winst, noch om een zuur gezicht!
Bezwaar de onnoos'ien niet! Zoek hen veel eer te hoeden!
Denk, in uw voorspoed, aan uws naasten tegenspoeden!
Doe aan den armen wel met onbekrompen hand!
Voeg geestelijken raad bij lijflijk' onderstand!
Vertoon uw godvrucht, door geen ergerlijke kleêren!
Eer, met uw daaden, die gy wilt dat and'ren eeren!
All' wat u staat te doen, doe dat met al uw magt!
Wees aan dien Knecht gelijk, die op zijn meester wacht,
Getrouw in uwen post! Denk, bij 't gebruik van 't leeven,
Dat Gij, van ieder daad, God rekenschap moet geeven! Zo sprak die braave Man, die naar zijn lessen deed.
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Dichtkundige Academische Uitspanningen, door A. de Bosson,
M.D. Tweede Stuk. Te Leiden, by A. en J. Honkoop, 1780. Behalven
het Voorwerk, 134 bladz. in gr. octavo.
Het meerendeel deezer Dichtstukjes beantwoordt zeer wel aan 't geen wy voorheen
gezegd hebben, wegens des Dichters levendigheid van geest in 't opstellen van
(*)
puntdichten en losse dichtstukjes , waar van het volgende weder ten voorbeelde
kan strekken.
Elk wraakt de teedre min van mijnen vriend Cleant,
Een man van waarlijk goed verstand,
Die, schoon en welgemaakt van leden,
Dit voorrecht ciert met prijsbre zeden;
Doch, tot zijn overgroot verdriet,
Zich misgedeeld van schijven ziet,
'k Zeg, ieder wraakt, dat dees Cleant
Zijn jeugdig hart en rechterhand
Aan een begaafde vrouw wil geeven,
Die vrolijk, juist niet mooi, slechts zestig jaaren oud,
Zo rijk als Crezus was, en groote staatie houdt.
Doch waarom laakt gij dit, ô menschen zonder oordeel?
Uw nijdig hart misgunt hem 't voordeel. Nu wordt Cleants vernuft en deugdmin hoog geacht,
Men noemt hem de eer en roem van 't menschelijk geslacht:
Wiens werk men onlangs naauw wou leezen
Wordt heden hemelhoog geprezen. Is dit geen waar belang? of kent gij 't menschdom niet,
't Geen dikwerf meer naar geld dan naar verdiensten ziet?
Doch, zegt gij mooglijk, hoe! was zucht naar goud, de liefde,
Slechts 't voorwerp, dat zijn hart doorgriefde,
Dan kon een geldkist van Mevronw,
Met hem vereenigd door de trouw,
Hem hoeden voor gemoedsberouw. Dit zoude, ik moet het u belijden,
Meer met het volksgebruik, dan zijn genoegen strijden.

Men voege hier by nog een puntdichtje aan de Adelijke Climeen, dat dus luidt:

(*)

Zie Hedend. Vad. Letter-Oef. VII. D. bl. 360.
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Gij weigert uwe hand, Climeen! aan Lijcidas,
Om dat zijn vader eêr een handlend koopman was;
Doch, schoone! weet gij wel, dat gij, hoe hoog verheven,
Aan 't waardig burgergoud slechts het fatsoen zoudt geven?

Agathon. Naar het Hoogduitsch vertaald. Twee Deelen. Te
Amsterdam, by J.G. Waldorp, 1780. In octavo 800 bladz.
Een Wysgeerige Roman, welke ons, zo ver dit gedeelte betreft, de dweepende
Deugd en de wellustige Liefde in haare volle kragt voordraagt, met ontvouwing van
derzelver invloed op het menschlyk hart, en de daaruit voortvloeiende natuurlyke
werkzaamheid der hartstogten. De Autheur zig voorgesteld hebbende dit onderwerp,
ter leerzaame waarschouwinge, in den smaak eener Geschiedenisse te verhandelen,
stelt Agathon, zo verheven in Deugd, dat hy als ongevoelig schyne voor de
aanlokzelen der Ondeugd, bloot aan de verleidende redeneeringen van den
wellustigen Hippias, en de streelende poogingen van de dartele Danaë, om hem,
van zyne afgetrokken ongevoeligheid, tot eene zinlyke leevenswyze, over te haalen.
Het gevolg hier van is, dat de zinnelyke leer van Hippias zyn Verstand wel niet
overdwarse, maar dat de aanloklykheden van Danaë zig meester van zyn hart
maaken; en wel indiervoege, dat hy zyn hart van haar niet kunne ontslaan, dan door
zig, met eene verhaaste vlugt, van haar te verwyderen. In 't gansche beloop van dit
alles ontmoet men des eene worsteling van de Deugd met de Wellust; die ons,
onder het nagaan van de werking der hartstogten, herhaalde lessen van
voorzigtigheid inboezemt; waarvan men een nuttig gebruik kan maaken. Agathon's
val in de strikken der Zinnelykheid leert een ieder op zyne hoede te zyn; tegen de
eerste aanlokzels te waaken; en, zo veel 't zyn kan, de Ondeugd nog meer te
ontvlieden dan te bestryden. - Maakt men, in stede van dit nuttig, een schadelyk
gebruik van het voorgestelde, men wyte zulks niet aan den Autheur, maar aan zyn
eigen verkeerd hart; overeenkomstig met het geen hy deswegens in zyne Voorreden
aanduidt.
‘Men heeft, zegt hy, in verscheiden plaatzen deezes Werks, de oorzaak
aangewezen, waarom men uit den Agathon geen Modél van een volmaakt
deugdzaam Man gemaakt heeft. Daar de wereld met uitvoerige Leerboeken der
Zedekunde opgevult is, zo kan iedereen, (en niets is gemakkelijker,) zich een Mensch
verdichten, die, van de wieg in 't graf, in alle omstandigheden en voorvallen des
levens, zich altoos en volkomen zo bevind, gelijk die Zedekunde zelf. Maar, om
Agathon het Beeld eens wezenlijken Menschs te doen zijn, waarin veelen hun eigen
erkennen moesten, kon hy, (wij verzekeren het ernstig,) niet
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deugdzamer voorgestelt worden, dan wij gedaan hebben: en wanneer iemand hierin
van eene andere meening zijn mogt, wenschten wij, dat hij ons den Man noemde,
die, onder allen, naar den loop der natuur, geborenen, in overeenkomstige
omstandigheden, en alles te zamen genomen, deugdzamer geweest zij dan Agathon.
't Is mogelijk, dat de een of ander jonge Deugniet, wanneer hij ziet, dat een
Agathon, onder de bevallige vervoeringen der Liefde, en eene Danaë, bezwijkt,
even 't zelve gebruik daarvan maken kan, 't welk de jonge Chaerea, by Terentius,
maakt van een Schilderij, 't welk de schelmerijën van Vader Jupiter voorstelde. Wij
kunnen 'er niet voor instaan, dat zulk een, wanneer hij, met een hartige vreugd,
geleezen heeft, hoe zulk een voortreffelijk Man vallen konde, niet tot zich zelf zeggen
zou: Ego homuncio hoc non tacerem? ego vero illud faciam ac lubens. Even zo
mogelyk is het, dat een kwalijk gezind of roekeloos Mensch de Redeneering van
Hippias lezen, en zich daarbij inbeelden kan, de rechtveerdiging zijns ongeloofs en
(*)
zijns ondeugenden levens in 't zelve te vinden . Maar een rechtschapen gemoed
zal, met ons, overtuigd zijn, dat deeze roekelooze en onbezonnen Mensch, beiden
geweest en gebleven zou zijn, of schoon 'er geen Geschiedenis van Agathon ooit
in de wereld geweest ware.’

Evelina, eene Engelsche Geschiedenis, I. Deel. Te Amsterdam by
J. Dóll, 1780. Behalven de Voorreden 287 bladz. in octavo.
Evelina is de nagelaaten Dogter eener ongelukkige Dame, die onvoorzigtig een
geheim huwelyk aangegaan had met Sir Belmont, welke die egtverbintenis kragtloos
had weeten te maaken. De Eerwaarde Villars had dit Kind, zints het overlyden der
Moeder, ten zynen huize, van de wieg af tot het zestiende jaar opgevoed, als een
Landmeisje. Zy was schoon en bevallig; haare ziel was beschaafd door nutte
kundigheden, en vervuld met beginselen van eer en deugd; voorts bezat zy alles,
wat eene goede opvoeding in die soort van omstandigheden kon vorderen, om het
leeven voor haar aangenaam te maaken. Lady Howard, een Vriendin van den Heer
Villars, is hem sterk aan, om zyne Voedsterling, dus ver op 't Land opgevoed, voor
eenigen tyd te vertrouwen aan de zorge, en het toeverzigt van haare Dogter Mevrouw
Mirvan, die, met haare Dogter, het voorjaar in

(*)

Nopens de verleidende redeneering van Hippias wel bvzonder, laat de Autheur zig in zyne
Voorreden breeder uit, om zyne schryfwyze ten deezen opzigte te verdeedigen; maar, buiten
dit, geest eene aantekening in 't Werk zelve te kennen, dat de Schryver, ter kragtiger weeringe
van 't misbruik, zig verpligt houdt, om het waare en valsche van dat Leerstelsel eens
onderscheidenlyk aan te toonen: waarmede hy ongetwyfeld veelen weezenlyk dienst zal
doen.
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London zou doorbrengen. Zyn Eerwaarde ziet dit als gevaarlyk aan, doch laat zig
eindelyk overhaalen. Evelina verschynt dus in de groote waereld, en deelt in alle
de vermaaklykheden, die Londen in eene ruime maate aanbiedt; doch, zo veel 't
kan zyn, onder het toeverzigt van de braave Mevrouw Mirvan. Geduurende haar
verblyf te Londen schryft zy bykans dagelyks aan den Heer Villars, met eene oprechte
melding van haar wedervaaren, en 't geen zy ontdekt dat in haar hart omgaat, welke
Brieven zyn Eerwaarde, met het geeven van leerzaame lessen en getrouwe
waarschouwingen, beantwoordt. Intusschen is Evelina ontdekt door haare
Grootmoeder, Madame Duval; die haare eigen Dogter verstooten had, en zig nu
egter een regt op Evelina wilde aanmatigen, 't welk men haar, om gegronde reden,
niet inwilligen kon. By de wederkeering van Mevrouw Mirvan, met haare Dogter en
Evelina op het Landverblyf van Lady Howard, heeft men zig van Madame Duval
niet kunnen ontslaan; des zy zig vervolgens ook daar bevinde. Madame Duval slaat
voor, Sir Belmont een proces aan te doen; Lady Howard valt haar ontwerp eenigzints
toe; doch schryft 'er vooraf nog over aan den Eerwaarden Villars, die toont dat 'er
zeer wigtige redenen tegen dit ontwerp zyn. Hy heeft in 't geheel ongunstige gedagten
over 't gansche Stuk; alleen kan hy toestaan, dat Sir Belmont, op eene minlyke
wyze, ten voordeele van Evelina aangezogt worde; waarop Lady Howard hem een
heuschen Brief schryft, ten einde hem te beweegen, om Evelina te eeren, door haar
openlyk voor zyn kind te erkennen. - Met deezen Brief eindigt dit gedeelte haarer
geschiedenissen; in welker ontvouwing de natuur zeer wel in agt genomen is, de
gevallen leerzaam zyn, en de Zedenkunde met regt zuiver genaamd mag worden;
weshalve deeze Roman onder die van de beste soort te tellen zy.

Sententien, tegen Ch. Fr. Stuten en A. Bemme, gepronuncieerd
en geexecuteerd voor den Stadhuize van Utrecht, den 23 Sept.
1780. Te Utrecht by G.v.d. Brink, 1780. In quarto 16 bladz.
Zeer verregaande mishandelingen, falsiteiten en misleidingen, inzonderheid der
Jeugd, ter zaake van geldmiddelen, door A. Bemme bedreven, en veelal door het
Notarieele character van Ch. Stuten ondersteund, terwyl ze beiden zig aan
onderscheiden euveldaaden hebben schuldig gemaakt, waar in Ch. Stuten, gemerkt
zyn character als Notaris, bovenal strafwaardig is, worden in deeze Sententien
aangeweezen, met aankondiginge der geregtlyke straffe. Berigten van die natuur
kunnen strekken, niet slegts om schurken af te schrikken, maar ook om het Gemeen
te leeren beter op zyne hoede te zyn; daar 't blykbaar is, dat ze gemeenlyk in hunne
guitestukken geslaagd zyn, door de onoplettendheid of het roekloos vertrouwen van
die geenen, met welken zy te doen hadden.
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Handleiding tot de natuurlyke opvoeding, of Robinson Crusoe,
geschikt ten dienste der Jeugd. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Amsterdam, by A. Mens Jz. 1780. Behalven de Voorreden 259
bladz. in octavo.
Om der Jeugd, op eene vermaaklyke wyze, die geschikt is, om invloed op het teder
verstand en gevoelig hart te hebben, kundigheden in te boezemen, die te gelyk het
verstand beschaaven, en het hart verbeteren, is dit Geschrift vervaardigd. Ter
bereikinge van dit oogmerk bedient de Autheur zig eenigermaate van de bekende
verdichte Geschiedenis van Robinson Crusoë; doch met zeer groote veranderingen,
waardoor hy de Geschiedenis van den jongen Robinson beter tot zyn oogmerk doet
dienen. Hy verdeelt, ten deezen einde, de Geschiedenis in drie Tydperken, welken
zyn Robinson op zyn Eiland doorbrengt.
‘In het eerste tydperk, zegt hy, moest hy geheel en alleen, en zonder de
gereedschappen, die men in Europa heeft, zich enkel met zyn verstand en zyne
handen redden, om aan den eenen kant te toonen, hoe bezwaarlyk de alleen
leevende mensch zich helpen kan; en aan den anderen kant te doen zien, hoe veel
een ernstig overleg en aanhoudende poogingen kunnen uitwerken, tot verbetering
van onzen toestand. In het tweede, geef ik hem een makker, om te toonen, dat
alreeds de enkele gezelligheid den toestand van den mensch grootelyks verbeteren
kan. Ten laatste doe ik, in het derde tydperk, een schip, dat uit Europa komt, op
zyne kust vergaan, om hem daardoor te voorzien met gereedschappen, en de
meeste dingen, die tot het leven noodig zyn; op dat daardoor ten duidelykste moge
blyken, de groote waardy van zo veel dingen, welken wy gewoon zyn gering te
achten, om dat wy die nooit gemist hebben.’
Het gedeelte, dat wy thans onder handen hebben, bepaalt zig tot het eerste
tydperk; het welk éen Vader des Huisgezins, in een gemeenzaam gesprek met
Kinderen, in tegenwoordigheid van zyne Egtgenoote en twee goede Vrienden,
ontvouwt. Het gesprek is indiervoege ingerigt, dat het niet slegts een geschiedkundig
verhaal uitlevere, maar steeds doorvlogten zy, met natuurkundige aanmerkingen
en zedelyke bedenkingen, daar de omstandigheden der geschiedenisse, en de
wendingen der gesprekken, eene ongedwongen aanleiding toe geeven. Over 't
geheel is de vatbaarheid der Kinderen hier zeer wel in agt genomen; en alles zo
geschikt, dat het de aandagt der Jeugd leevendig houde: des Kinderen, die tot
jaaren van onderscheid beginnen te komen, zig in het doorbladeren van dit Stukje
leerzaam kunnen vermaaken; terwyl ze 'er tevens door opgeleid worden tot een
deugdzaamen wandel. - Buiten dit nut, ten aanzien der Kinderen, kan deeze
schryfwyze, en dit is ook een bedoelde van den Autheur, strekken, om aan nieuw
beginnende Pedagoogen, of Bestierders van Kinderen, een voorbeeld te geeven,
hoe zy, zelfs by manier van uitspanning, der Jeugd, op eene aanminnige manier,
heilzaame onderrigtingen kunnen inprenten.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Characterkunde van den Bybel, door A.H. Niemeljer, Leeraar
der Wysbegeerte en der fraaije Letteren op de Hooge School te
Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede Deels, Tweede Stuk.
Te Amsteldam by J. Doll. Behalven de Bladwyzers, 304 bladz. in
gr. octavo.
In dit gedeelte komen ons weder verscheiden characters voor, betrekkelyk tot de
geschiedenis van Moses, tot het voorgevallen onder Josua, en in de dagen der
Regteren. De Heer Niemeijer ontvouwt dezelven, even als de voorigen, met ene
oordeelkundige oplettenheid, die aen deze en gene byzonderheden, nopens veler
bedryven aengetekend, niet weinig lichts byzet, voor zo veel ene naeuwkeurige
beschouwing van het charactermatige het geschiedkundige opheldert. Daer dit nu,
by uitstekendheid, met opzicht tot ene Natie, ten rechten verstande van derzelver
Historie, te stade komt, zullen wy, by deze gelegenheid, in stede van op byzondere
characters staen te blyven, den Lezer mededeelen, het geen ons hier onder 't oog
gebragt word, wegens de algemene gesteldheid van 't Israëlitische Volk, in de dagen
der Regteren, die men, in 't lezen van dat gedeelte hunner Geschiedenisse, behoort
gade te slaen.
‘Daar is, zegt onze Autheur, misschien niet één boek in 't Oude Testament, 't geen
hem, die gewoon is alles naar éénen meetstaf te meeten, zo veele zwaarigheden
veroorzaakt, als het geschiedboek der Rechteren. Het is eene verzaameling van
gebeurtenissen, waaronder byna niet één is, welke niet van deeze of geene zyde
beschouwd, aanstootelyk zyn moet voor eenen Leezer, die gewoon is aan eene
christelyke denkwyze en beschaafde volksgewoonten. By hem die dit niet ondervindt,
is zekerlyk éénen van deeze drie gronden de oorzaak: of hy denkt in 't geheel niets
by het leezen, en dit is wel het geval by den grootsten hoop; of hy onderdrukt elke
twyfeling, elke zwaarigheid, welke men zich by elk ander boek, behalven den Bybel,
zoude veroorlooven, uit vrees, dat men alte veel
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vryheid mogt gebruiken: of men beschouwt het boek uit het waare oogpunt, waarvan
ik aanstonds nader spreeken zal, en ontduikt op die wyze den meesten aanstoot.
Willen wy recht oordeelen over dit geschiedboek, dan moeten hier, geloof ik, de
byzondere omstandigheden en de toestand des volks, waarby die daaden geschied
zyn, in eenen hoogen graad in aanmerking genomen worden. Men moet terug
denken, hoe weinig het volk geduurende zulk eene lange reis by mogelykheid heeft
kunnen gevormd worden; hoe zeer het hart door de geduurige oorlogen, door de
inderdaad wreede verövering van het land Canaän, is verhard geworden; dat deugd
en eer alleen bestaan hebben in de kracht van den arm, onvertzaagdheid tegen
den vyänd en uitroeijing der verdrukten. Zolang dit eene stipte gehoorzaamheid
jegens de bevelen van God was, die als de hoogste Opperheer het recht heeft, om
over het leven der menschen te gebieden, kan men over de zedelykheid niets
zeggen; want zy handelden werklyk volgens hunnen pligt. Maar zodra de baatzucht
zich met hunne bedryven paarde; zodra zy, naar maate zy meer of minder nut van
hunne vyänden konden hebben, dezelven verschoonden of verdelgden, en hen nu
niet meer als vyänden van den waaren God, als verstoorders van den reinen
godsdienst, als volken, die door ongehoorde gruweldaaden tot de straffe ryp
geworden waren, maar slechts als hunne byzondere vyänden aanmerkten, wierd
hun gedrag ondeugend. Misschen is 'er veel verwarring in die geschiedenis geraakt,
dewyl men dit onderscheid, het welk in den hoogsten zin charactermaatig is, niet
heeft opgemerkt. Het komt my voor, dat hier hetzelfde geval plaats heeft, gelyk by
een heir, 't welk voor de belangens van 't vaderland en van zynen Monarch de
vyänden moet beöorlogen. Niemandt vindt daarïn by den tegenwoordigen, zekerlyk
zeer onvolmaakten, staat des menschelyken geslachts, iets onrechtvaardigs. Maar
wanneer dit zelfde heir zich van zynen leidsman ontslaat, rooft en plondert, waarby
het zyn eigen voordeel vindt, en spaart wanneer het door geschenken omgekocht
wordt, wanneer het niet meer voor het vaderland, maar voor zyne byzondere
belangen strydt - noemen wy dit dan niet in den hoogsten graad onëdelmoedig?
Zodanig is 't gelegen met de Israëlieten. Zo lang Josua leeft, zo lang misschien
ook nog het grootste gedeelte des volks bestaat uit dezulken, die mede ooggetuigen
geweest zyn der daaden van dien waardigen opvolger van Moses, blyft Jehovah
de eenige God, dien men aan-
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(*)

bidt . Maar wanneer deezen, om in de taal des Bybels te spreeken, tot hunne vaders
verzaameld zyn, komt 'er een ander geslacht op, het welk Jehovah vergeet, niet
meer denkt aan de werken, die hy ten besten van hunne vaders gedaan heeft, en
wegzinkt in den dienst der afgoden der volken die door hen overwonnen zyn, in den
dienst van Baäl en Astaroth. - Hoe natuurlyk was 't niet, dat deezen de overhand
verkreegen, dat zy een volk, 't welk eerst sedert een' korten tyd in het land was, 't
welk zich veilig oordeelde, 't welk zich zelfs door huwelyken in de naauwste
verbintenissen met hen ingelaaten, 't welk in de bedwelming van wellust en overvloed
zich en zynen God vergeeten had, de voordeelen, welke zy misschien behaald
hadden, zeer gemakkelyk uit de handen zouden wringen! Hoe natuurlyk was 't, dat
zy, de zwakke zyde van Israel kennende, elke gelegenheid zouden omhelzen, om
zich wederöm te ontdoen van een juk, 't welk hen nu reeds te zwaar was geworden.
Wanneer ik deeze omstandigheden als geheel natuur yk opgeef, dan spreek ik
daardoor het verhaal van 't boek der Rechteren niet tegen, het welk getuigt, dat het
misnoegen van God de oorzaak geweest is, dat Israel onder de hand van zyne
(†)
vyänden gebragt was, dewyl het Jehovah verlaaten had . Het is niet goed, dat wy
gewoon zyn God alleenlyk dáár te zien, waar eene buitengewoone gebeurtenis
geschiedt, even alsöf hy niet in de allernatuurlykste gevallen, zo wel als in de
zeldzaamsten, medewerkte. Hy laat toe dat zyn volk van de vyänden onderdrukt
wordt, om dat het zyne hulp niet waardig is.
En hoedanig is dan de staat der nieuwe inwooneren van (anaän ten tyde der
Rechteren? Omtrent deeze: Men vergeet de weldaaden van Jehovah; zyne wet
wordt óf in 't geheel niet, óf zeer onvolmaakt waargenomen; het volk ondervindt
zyne nieuwe vryheid en misbruikt dezelve; de afgodische volken worden geduld,
en aangemerkt als afhangelingen van Israël's magt; men leert hunne levenswyze,
men leert hunne ondeugden; zy worden onverschillig

(*)
(†)

Recht. II:7.
Men zal 'er immers geene bovennatuurlyke ingeeving door willen verstaan, wanneer, by
voorbeeld, Recht. III 12. gezegd wordt, dat God den Koning der Moäbieten Eglon gesterkt
heeft. En derhalven blyft ook de verklaaring van die spreekwyze wel in andere gevallon vry.
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omtrent de afgodery, dewyl zy die dagelyks zien, en het zinlyke, het vleyënde voor
de booze neigingen des harten, 't welk daarby plaats heeft, de mindere dwang, met
opzicht tot de bevreediging van den lust tot zondigen. werkt eindelyk zelfs eene
doorslaande neiging tot den afgodendienst. Het ééne geslacht verleidt het ander;
welhaast zyn alle de bosschen der afgoden vol van zodanigen, die tevooren
aanbidders van den waaren God waren; huwelyken vermengen de Natiën, en
maaken 't dies te moeijelyker, om zich wederöm uit deeze onzichtbaare netten te
trekken. Hoe verregaande het verval der zeden omtrent dien tyd geweest is, kan
men wel niet met eene volmaakte zekerheid bepaalen; het schynt my echter zeer
waarschynelyk, dat men in dien tyd reeds gewoon was aan de schrikkelykste
buitenspoorigheden, welke volgens de geschiedenis by de feesten deezer afgoden
gepleegd wierden. Zy hebben nog het Character van de onbeschaafdste ontmenschte
tyden. Is dit zo, dan waren de nakomelingen van Abraham in dien tyd reeds de
snoodste booswigten; zy offerden hunne zoonen op aan zodanige goden, die zy
(*)
zelven hadden verdicht; zy verbrandden hunne dochters , en gaven zich over aan
(†)
de onnatuurlykste zonden van wellust, ter eere van dezelven . Op die wyze verliest
het volk alle zyne sterkte, geeft de eene kracht na de andere in de handen der
vyänden, wandelt in eene gedachtenlooze bedwelming, en ziet zich eindelyk
eensklaps weder in de zwaarste slaverny. Wanneer dan eindelyk het juk alte zwaar
drukt, komen de afvalligen weder tot inkeer, zy ondervinden het, wiens nulp zy
moeten derven, roepen tot hem, dien hunne vaders zo dikwerf als den genadigen,
barmhartigen, goedertierenen gevonden hadden, en worden weder gered.
Maar in hoe verre zal ons dit alles naar de waare standplaats leiden, uit welke
het boek der Rechteren moet beschouwd worden? Ik zoude denken, in meer dan
éénen opzichte! In de eerste plaats, verklaart de groote ruuwheid en
onbeschaafdheid, waarïn het volk is weggezonken, ons ook de ruuwheid der zeden,
welke wy in dit boek ontmoeten. Zoude het niet onnatuurlyk zyn, zoude het niet
aanloopen tegen alle historische waarschynelykheid, wan-

(*)
(†)

Jer. XIX, 5. Hoofdst. XXXII, 35. 2 Kon. XVII, 16. 17.
t Kon. XIV, 24. Hoofdst. XV, 12. Hoofdst. XXII, 47. 2 Kon. XXIII, 7. Hos. IV, 14.
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neer wy in eenen tyd, gelyk die is, welke wy zo even beschreeven hebben, zeer
groote edele mannen en ook diergelyke daaden ontdekten; wanneer 'er in zulk een'
tyd een zuivere godsdienst heerschte? Vervolgens, wat is de geheele bedoeling,
of de eigenlyke verdienste van deeze zogenaamde Rechters? Geene andere, dan
dat zy door heldendaaden uitmunten, en even daaröm de toevlucht des volks zullen
worden, het welk zy lucht gemaakt hebben. En daartoe behoort doch zekerlyk niet,
dat zy allen noodzaaklyk oprechte, gemoedelyke menschen zyn moesten, die deugd
en godsdienst beminden. Voorts, is 't ligt te begrypen, in zulk een toestand, waar
in het volk zich bevond, wanneer inzonderheid zekere zonden, voornaamelyk de
onderdrukking van den onschuldigen, en een bloedige wreedheid, zulk eene
dagelyksche gewoonte geworden zyn, als zy by ons, God zy gedankt, zeldzaam,
en, dewyl zy zeldzaam zyn, verfoeilyk worden. Eindelyk, kan men uit de tyden van
zulk eene woeste onkunde geene volkomen zekere geschiedenis verwachten.
Geene volkomen zekere, zeg ik, doch daarom is zy nog geen verdichtsel, maar wel
eene geschiedenis gekleed naar den smaak dier eeuwe, uitgedoscht met veele
volksmeeningen, misschien ook in liederen van dien tyd bezongen; en dus vergroot
in de boeken der helden ingelascht.’

Leerredenen over de Bergpredicatie van Jesus Christus, door J.S.
Vernede, in leven Bedienaar des Goddelyken Woords, in de
Walsche Gemeente, te Amsterdam. Uit het Fransch vertaald, door
J.G. Thin van Keulen. Eerste Deel. Te Amsterdam by J. Allart 1780.
Behalven het Voorwerk 429 bladz. in gr. octavo.
's Heilands Bergpredicatie, een gewigtig onderwerp, als behelzende het
hoofdzaeklyke der Euangelische Zedenleere, in verscheiden byzonderheden
ontvouwd, word ons in deze Leerredenen met ene juiste oordeelkunde verklaerd,
en met ene nadruklyke ernst ter betrachtinge aengedrongen. Dit eerste Deel gaet
over de zestien eerste verzen des vyfden Hoofdstuks van 't Euangelie van Mattheus;
en behelst zodanig ene behandeling van de daer in voorgestelde leeringen, dat
lezers van een goeden zedekundigen smaek, die wenschen dat gezond Verstand
en manlyke Godsvrucht zich altoos in 't ontvouwen der Zedeleere
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mogten verenigen, het verdere vervolg met verlangen te gemoet zullen zien. Gemerkt het omtrent deze Bergpredicatie wel byzonder in aenmerking komt, tot
hoedanige persoonen dezelve ingericht zy, zo hebben wy 't niet ongeschikt
geoordeeld, by den aenvang van 't gewagen dezer Leerredenen, den Lezer te
melden, 't geen de Eerwaerde Vernede desaengaende bybrengt.
Naer uitwyzen van 't Euangelische verhael, en den inhoud der Predicatie, kan
men, zynes oordeels, niet wel twyfelen, of dezelve is uitgesproken, ten aenhoore
ener groote schare, aen welken Jezus door zyne onderrichting nuttig wilde zyn.
Maer 't is tevens, gelyk zyn Eerwaerde vervolgt, niet min duidelyk, dat ze byzonderlyk
tot zyne Discipelen gericht was; welken, volgens vers 1 en 2, tot hem gekomen
waren, en die hy leerde. - Vraegt men, wie zyn deze Discipelen? Zyn het bepaeldlyk
alleen de twaelf Apostels, of zyn het de Leerlingen, de Aenhangers van Jezus, in 't
algemeen? zo doet ons de Eerwaerde Vernede vooraf opmerken, hoe de naem van
Discipelen, in de Euangelische Schriften, gewoonlyk in de laetste, in de uitgebreidste
betekenis, genomen word. Men zie Marc. II. 18. Joh. IX. 27,28. Matth. XXVII. 57.
Joh. IV. 1. VI, 66,67. en Hand. XI. 26. En overeenkomstig daer mede heeft men,
zynes oordeels, ook hier onder de benaming van Discipelen, niet slechts de twaelf
Apostelen te verstaen, maer alle de genen, die Jezus Christus volgden, en door de
uitmuntendheid zyner Leere, en zyne Wonderwerken ingenomen waren. Zie hier
zyne verdere bewysreden.
‘1. Volgens het geschiedverhaal van Mattheus, is de keuze der twaalf Apostelen
laater geschied dan deeze Leerrede; zo dat niets hen toen van den gemeenen hoop
der Discipelen onderscheidde. Ik weet wel, dat men hier tegen inbrengt, dat Lucas
deeze gevallen in eene verschillende orde plaatst. Maar deeze gansche tegenwerping
is alleen gegrond op die stelling, dat de Leerrede in het VIde Hoofdstuk van Lucas
vervat, dezelfde is als deeze van Mattheus; eene stelling, welke zo verre van
onwederspreekelyk is, dat zy, integendeel, door zeer sterke redenen is bestreden.
Veelerlei onderscheid, met betrekking tot de tyden, tot de plaatzen, tot de persoonen,
tot de zaaken, tot de uitdrukkingen, te lang om hier te verhaalen, geeven ons alle
reden om te denken, dat de Redevoering, in deeze plaats van Lucas vermeld, niet
anders was, dan eene min uitvoerige herhaaling van die, welke Jesus Christus
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te vooren reeds had uitgesproken: herhaalingen, waarvan verscheide andere
voorbeelden zyn, en welke aan elk, die acht geeft op het oogmerk van het ampt des
Zaligmaakers, en op de verschillende omstandigheden, waarin Hy het zelve moest
waarneemen, natuurlyk en onvermydelyk moeten voorkomen. - Daarenboven,
2. Tweede bewys. Al ware het, dat hier maar van eene en dezelfde Leerrede
gewaagd wierd, evenwel zoude het niet minder zeker zyn, dat deeze twaalven,
volgens de toestemming van Lucas, en na de aanmerking van Marcus, Marc. III.
14. toen maar alleen gesteld waren, om voortaan met Jesus Christus te zyn, en nog
niet tot Apostelen aangesteld, het geen niet gebeurde, dan omtrent een jaar daarna:
en dat dus de lessen, die hen geduurende dien tyd gegeeven wierden, geen
betrekking hadden op eenen last, tot welkers uitvoering zy eerst naderhand hunne
onderrichting kreegen.
3. Derde bewys. Door een naauwkeurig onderzoek van alle de teksten, waarin
van de twaalven gesproken word, heeft men opgemerkt, dat overal, waar zy
Discipelen genoemd worden, zonder uitdrukkelyk van de anderen onderscheiden
te zyn, het zy door den samenhang, het zy door hunne naamen, het zy door hun
getal, zy daar ook aangezien worden, niet met betrekking tot hun Apostelschap,
maar in de hoedanigheid van Christenen; en dat ook hier door, de vermaaningen,
als dan aan hen gedaan, betrekkelyk zyn tot de algemeene pligten van het
Christendom, en niet tot de byzondere verpligtingen van de Leeraars.
4. De geheele stoffe, en de styl deezer Leerreden leveren ons een laatste bewys
(*)
op. - Haar oogmerk vorderde, dat zy openbaar wierd. - Men vind daarin geen de
minste waarschouwing, dat sommigen van haare deelen een eerste soort, en andere
een tweede soort van toehoorers betreffen. - Veele van haare voorschriften

(*)

Onze Zaligmaker, naemlyk, sprak, gelyk de Eerwaerde Vernede vroeger getoond heeft, in
dezen tot Toehoorders, die vermoedden, of wezenlyk geloofden, dat hy de Christus was;
doch die zich zeer valsche denkbeelden van den Messias vormden. En 's Heillands oogmerk
is, hunne denkbeelden ten dien opzichte te verbeteren; en tevens hun de ware gesteldheden
bekend te maken, die zy moesten aennemen, om tot hun heil in hem te gelooven.
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verpligten ongetwyffeld alle de Christenen zonder uitzondering; ja daar is niet één,
welke, wel verstaan zynde, hen niet allen onder verpligting brengt. - De
beweegredenen, waar door dezelven worden aangedrongen, zyn genomen uit den
toestand en het gemeen belang van alle de menschen. - Eindelyk, men ziet daarin
de Christenen vergeleken, of overgesteld, tegen de Jooden, de Heidenen, of de
geveinsden, maar nergens zal men de Dienaaren van het Euangelie in vergelyking
of tegenoverstelling met de byzondere Leden der Kerk vinden.’

Agt Leerredenen, handelende over de Godheid van Christus, de
Bekeering, het Onderzoek der Heilige Schriften en de Liefde tot
God, door den beroemden J. Hervey. Uit het Engelsch. Te
Rotterdam by P. Holsteyn 1780. Behalven het Voorwerk 128 bladz.
in groot octavo.
De weg naar het Koningryk der Hemelen. Leerreden door J. Wesley
uitgesproken in zyne Kerk in Weststraat te Londen. Uit het
Engelsch. Te Rotterdam by Bennet en Hake 1780. in groot octavo
22 bladz.
Voor hun die smaek hebben in de bekende leerwyze, en manier van voorstellen,
van de Eerwaerde Heren Hervey en Wesley, zullen deze Leerredenen zeer wel
gevallig wezen; gemerkt ze in dien trant, welke hun byzonder eigen is, wel opgesteld
zyn. De Eerwaerde Wesley bepaelt zich tot de Leer des Geloofs en der Bekeeringe,
als vruchtbaer in Heiligmaking en troostryke verzekering der Godlyke genade ter
zaligheid. En de Eerwaerde Hervey schikt de vier eerste Leerredenen ten betooge
der Godheid van Christus, met een aendrang van dit Leerstuk ter betrachtinge. In
de daerop volgende Leerreden ontvouwt hy den oorsprong en den voortgang der
Bekeeringe. Verder brengt hy in de zesde zynen Toehoorderen voor den geest
hunne verplichting om de Schriften te onderzoeken, met aenwyzinge van de
voordeelen daer aen verknocht, en ene vermaning om dien plicht ter harte te nemen.
En eindelyk behelzen de twee laetsten, ene voorstelling van de middelen, ter
verkryginge der Liefde tot God: van de kenmerken dier Liefde, en van de
beweegredenen, welken ons moeten noopen, om naer die Liefde te staen.
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Het Godlyke en voortreflyke in de Natuur, door H. Sander,
Professor in de Illustre Schoole te Karelsruhe, enz. I. Deels Iste
Stuk. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.V.M. Az. Te Utrecht by
de Wed. J.v. Schoonhoven 1781. Behalven de Voorreden, enz. 226
bladz. in groot octavo.
Met geen minder genoegen, dan wy, onlangs, de overdenkingen van den
Hoogleeraer Sander, over Gods Goedheid en Wysheid in de Natuur, doorbladerden,
hebben wy nu 's Mans bespiegelingen van het Godlyke en voortreflyke in de Natuur
nagegaen. Godsdienstige Natuurbeschouwers zullen dit Werk, even als het voorige,
alleszins leerzaem en opweklyk vinden; des wy geen zwarigheid maken van 't geen
(*)
wy, ter aenpryzinge van 't vroegere Geschrift, gezegd hebben , ook op dit latere
over te brengen. - In het thans afgegeven gedeelte vestigt hy onze aendacht op de
Huishouding der Natuur; de warme en koude Landen; de eenvoudigheid der Natuur,
benevens derzelver onophoudelyke werkzaemheid, en ten laetsten op de
verwoestende krachten en roofdieren in de Natuur. Ieder dezer opgemelde
hoofdzaken levert hem een aental van byzonderheden, die ons Gods vinger in de
voortreflyke schikkingen der Natuur als zichtbaer vertoonen; 't welk ons de
Hoogleeraer, met ene oordeelkundige keuze uit de menigte van voorwerpen, die
zich aen hem opdoen, ten nadruklykste ontvouwt; om ons, door de bespiegeling
hier van, op te leiden ter eerbiedige aenbiddinge van, en hartlyke liefde, tot den
Maker en Bestierder der Natuure. - Zo brengt hy ons, by voorbeeld, de eenvoudigheid
der Natuure, op ene treffende wyze, onder 't oog.
‘De Natuur, zegt hij, handelt overal eenvoudig, zonder het minste geruisch, zonder
prachtige verkwisting. God gebruikt een gering middel, en leidt daardoor alles, wat
is, naar zijne oogmerken. Een enkele geringschijnende inrichting in de waereld heeft
zeer veele voordeelige gevolgen voor 't geheel. De wet der spaarzaamheid heerscht
door alle de gewesten van het rijk van God. Overal groote bedoelingen, blijkbaare
omwentelingen, onafzienbaare

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. II. D. bl. 248.
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reeksen van veranderingen, en immer slechts geringe omstandigheden, zwakke
raderen, kleingeachte Werktuigen, weinig stof, eerst alles in het duister, zonder
schijn der wordende grootte, zonder teken van het volgende gewigt. - De Schepper
verkwist geene wonderen! Zijn hand werkt dikwijls stil en ongemerkt, door de
t'saamgestemde krachten der Natuur. Zij verkwist ook niets, alleen om haare
schatten, haaren luister te vertoonen. Alles, wat zij voortbrengt, is goed en tot eenig
oogmerk bepaald.’ - Ter duidelyker voorstellinge hier van staet de Hoogleeraer stil,
op de heilzame gevolgen van het juiste standpunt der Zonne, met betrekkinge tot
onzen Aerd- en Waterbol; de voordeelige uitwerkingen van den Wind, het Water,
den Bliksem, de Aerdbevingen en Plantgewassen; met aenwyzinge hoe ene en
dezelfde zaek dikwerf dient, ter bevorderinge van vele gewigtige oogmerken. En
even dit, vervolgt hy, heeft ook plaets in de regeering der Menschen. ‘Ook hier in
handelt de Schepper even zoo kunstloos, ligt en onmerkbaar. Tot alle groote
veranderingen, die het plan der Voorzienigheid vordert, maakt zij eerst kleine
beginzels, bereid zich lange te vooren den weg, en bereikt in 't verborgen haar
oogmerk.’ - Met de beschouwinge hier van vestigt de Hoogleeraer ook wel
inzonderheid het oog, op de eenvoudigheid der Natuur in de regeering der menschen
waereld, door behoeften en bezigheden; waeromtrent hy ons verscheiden leerzame
aenmerkingen mededeelt, uit welken wy nog het een en ander zullen overnemen.
‘Op het nagaen van de verschillende voortbrengzels, die deze en gene Landen
uitleveren, waeruit ene onderlinge gemeenschap, en wederzydsche handel, van
vele Volkeren met elkander ontstaet, gevoelt men zich gedrongen, met den
Hoogleeraer uit te roepen: Hoe wonder hangt het menschlyke leven te zamen!
Groot en stil, zegt hij verder, plechtig, langzaam is de schrede der Natuur. Het
(*)
geringste gemak ontstaat langzamerhand, en gaat door veele handen, en is een
(*)
nieu‘Een dergelijk werk, of:
van den Heer , met een
Voorreden van deezen
zelfden Heer Prof. , in 2
deelen, staat eerstdaags,
bij de Uitgeeversche
deezes Werks, van de
pers te komen, en
uitgegeeven te worden. .’

(*)

Tot een voorbeeld hier van diene eene laatere opmerking van den Autheur. ‘Het Papier zegt
hij, dat tegenwoordig zoo goedkoop is, onderhoud veele menschen. Hoe veel arbeids geschiedt
'er niet eer Vlas en Hennip slechts gesponnen kunnen worden! De Elzas koopt dikwijls zijn
Hennipzaad in het Markgraafschap Hachberg om dezelfde reden, waarom de Nedersaxische
landlieden, door kooplieden, van de Lijflanders, het overtollige lijnzaad laaten opkoopen. De
mist, die het veld gegeeven, de veelvuldige arbeid, die daaraan besteed wordt, het inzamelen,
droogen, in 't water weeken, tot dat het overtollige kleverige stof verrot, zich van de draaden
scheidt, en in 't water overgaat; de werktuigen en arbeiders, die de bossen kwetzen en
breeken, de molens, die ze stampen, of de groote steen, die ze wrijft en zagt maakt, de hekel,
die de overblijfzels der grove en verharde vezels, nevens de kleine brosse draaden afzondert,
en de langere, fijnere vaste draaden schikt; het spinrad, de haspel, de loog, de bleik, de
weefstoel, - alles is noodig, eer het witte linnen té voorschijn komt. En gaat niet dan, wanneer
de lompen tot papier gemaakt zullen worden, als een nieuwe schepping aan, aan welke weder
veele menschen deel neemen, en die zelfs het menschen verstand tot eere strekt? Men zal
in 't gemeen, wanneer men de geschiedenis der handwerken en kunsten bestudeert, wanneer
(*)
men slechts het allernuttigst boek, de Technologie of de Kunstkunde van Prof. J. BECKMANN
leest, onbetwistbaar overtuigd worden, dat in de gemeenste en laagste bezigheden des
menschelijkeh levens veel oefenend verstand, veel gezond vernuft verborgen is.’
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we band ter onderhoudinge van de verbindtenis der menschlijke maatschappije. In
de fijne mengeling van goed en kwaad, die wij doorgaands in de Natuur vinden, ligt
een der grootste kunstwerken, die de Natuur heeft, om het menschelijk geslacht
bezig te houden, en even daar door trapswijze te veradelen, gelijk de grootste
rivieren uit kleine en onaanzienlijke rivieren ontstaan, en door meerder toevloed
allengs breeder en dieper worden. De Natuur wil, dat het eene van het andere
afhangt. - Hadden wij alles zonder moeite, zoo zoude de lediggang, de wellust, de
ongevoeligheid, de wreedheid, de gierigheid, en het gantsche gebroed der
boosheden de menschlijke maatschappij eerst verwarren, en vervolgends geheel
verwoesten, Even deeze wederzijdsche behoeften van den Keizer en den slaaf
maaken eerst onze verbintenis vast en duurzaam. Daar door ontwaaken alle edeler
krachten; de geest verzint kunsten; bekwaamheden, die anders eeuwig gestuimerd
hadden, worden ontwikkeld, en de natuurlijke woestheid gaar in gevalligheid over.
- Geeft elk zonder arbeid alles
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wat hij noodig heeft, zoo houdt alle orde op; de gemeenschaplijke arbeiden bestaan
niet, wij leeren geene taalen; de weetenschappen hebben geen schoon meer voor
ons; wij worden allen domme, luije schepzelen, roovers, wier grootste verdienst
lighaamskragt is; en eindelijk worden wij nog laager dan de sterkste dieren zelve.
Wij zien het in de mieren, bijen, wespen, bevers, konijnen, dat God in de natuur
dikwijls verscheiden kleine krachten vereenigt, waar een enkele niet toereikt. En
even zoo moest het, naar het hooge oogmerk des Scheppers, in het menschelijk
leeven zijn.
De schijnheiligen, die de uitvindingen der menschen in arbeiden en bezigheden
bezugten; de bekrompen zedekundigen, en alle die, die het met de waereld oneens
zijn, - maar zeker als dan eerst, wanneer ze zelve geen groote rolle meer speelen
kunnen; - het laaken, dat men zoo veele wijzen om de zinnen te voldoen, de
kleederen te veranderen, kostbaar huisraad te maaken, verzonnen heeft: en zich
altoos op het voorbeeld der oude waereld, - die zij echter, in 't voorbijgaan gezegd,
niet recht kennen, beroepen, zouden waarlijk de waereld niet verbeteren: het is ons
groot geluk dat zij niet aan 't roer zitten. Werkzaamheid is alleen de bron van 't
genoegen, en het zaad der volkomenheid: - zij alleen is het eenvoudig middel, dat
de Natuur gebruikt, om de menschen in orde te houden, en ze tot hun geluk te
leiden. Men neeme slechts eenige deelen uit de lijst der kunsten en handwerken
weg; - zal daardoor het kwaad minder worden? zal daardoor de buitenspoorigheid
te gelijk te ondergaan? Men zal veel meer nieuwe gelegenheid tot diefstal en
lediggang geeven. Men zal op andere voldoeningen der zinnelijke lusten peinzen;
maar de afwisselingen der verbeelding, de wizingen der boosheid en der wellust
zouden, zo ik geloove, den zedenleeraar, ten minste van deeze zijde zeer
onverschillig zijn. Alles in de Natuur is op zich zelve goed: - dit is de duidelijke leer
des bijbels, die reeds met zulke en dergelijke misgeboorten der rede te kampen
had; en kunnen wij, in den voortgang onzer kundigheden, daarvan gebruik maaken,
zo is het onze pligt de stoffe te verarbeiden. Hoe meer bezigheden onder de
menschen zijn, des te meer wordt de Industrie, de oefening van den geest, om
veranderingen, versieringen, verbeteringen aan de waaren toe te brengen, verwekt;
en de oefeningen des verstands, bijzonder zulken, die niet bloot beschouwend zijn,
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zal men nogthans niet uit de waereld willen verbannen. Zoude niet de kunstenaar,
die een horologie in een vingerring weet te maaken, en zich te vooren de kleinheid,
de bekwaame t'famenstelling, de beste spaaring der ruimte in zijn geest ontworp,
duidelijker, levendiger voorstellingen van God aan zijn aandagt kunnen brengen,
dan een ambagtsman, die slegts wagen en ploeg maakt. 't Is tog eenerlei ziele,
waardoor wij een Laokoon scheppen, en waarmede wij den Almachtigen onze
aandoeningen betuigen! De menigte van leefwijzen bevordert den omloop des gelds,
vermeerdert het gemak, om zich te voeden, zich voort te planten, een eigendom te
bezitten, - geeft des te meer zekerheid, des te minder redenen, om den staat door
bedelen ten last te worden, des te meer huwlijken, des te meer aankweeking van
burgers, des te meer inwendige sterkte en kracht aan den Staat. De zwijnsborstels
en de edelgesteenten - zijn geen van beiden om niet in de schepping. Beiden moeten
ze gebruikt worden, en, of ruw of verarbeid, van de eene in de andere hand overgaan.
De waereld was geen stelsel, de huishouding Gods was nimmer kunstloos en
eenvoudig, zijne handelwijze stemde niet meer in met onze natuur, onze
gemoedsneigingen waren verkwist, - wanneer niet elk dat, wat hij vindt, dat,
waarheen hem zijne neiging trekt, tot een voorwerp zijner bezigheid mogt verkiezen.’
- De Hoogleeraer breidt dit onderwerp vervolgens nog verder uit, met meldinge veler
byzonderheden en voorbeelden, die ons duidelyk leeren, ‘dat de bezigheid en
werkzaamheid een der eerste en algemeenste weldaaden van God in de
Menschenwaereld is: en dat de gantsche huishouding der Natuur eenvoudig en ligt
zij.’

Eduardi Sandifort, Medicinae, Anatomiae et Chirurgiae in Academia
Batava, quae Leidae est, Professoris. Tabulae Intestini Duodeni.
Ed. Sandifort &c. &c. Plaaten van den Twaalf-Vingerigen Darm. Te
Leiden, by P.v.d. Eyk en D. Vygh, 1781. 50 bladz. in 4to. f.m.
De Hoogleeraar Sandifort, wiens verdienste, om de bevordering der Ontleed-,
Genees- en Heelkunde, over bekend zyn, verrast ons wederom met Vyf verschillende
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Afbeeldingen van het Duodenum, die, uit hoofde van de naauwkeurigheid en fraaiheid
der Plaaten, de goedkeuring van des kundigen, en de aandacht van hun, die zich
op de kennis des Menschlyken Lichaams toeleggen, verdienen. - De Hoogleeraar
geeft vooraf, in het eerste Hoofddeel, eene algemeene, maar teffens zeer beknopte,
Beschryving van het maakzel, ligging, loop en zamenhang des
Twaalf-Vingerigendarms met de Maag, en de verdere Ingewanden van den
Onderbuik.
In het tweede Hoofddeel, vind de Leezer een verslag van de wyze, op welke de
Heer Sandifort de Aftekeningen heeft laaten vervaardigen.
De verborgen ligging van het Duodenum maakt het zeer moeielyk, om eene
duidelyke Aftekening van deszelfs natuurlyke gedaante, ligging en zamenhang, met
andere deelen, in Plaat te brengen; en dus heeft zyn Hooggeleerde de moeite
genomen, vyf verschillende Plaaten daar van te laaten vervaardigen, die,
t'zamengenoomen, een volledig denkbeeld van dit gedeelte des menschlyken
Lichaams geeven.

Handvesten, Privilegien enz. der Stad Dordrecht, met
Oudheidkundige Aanmerkingen van Mr. P.H.v.d. Wall, Lid van den
Oudraad der Stad Dordrecht, enz. Zevende Afdeeling. Te Dordrecht
by P.v. Braam 1780. In Folio, 281 bladz.
De Heer en Mr. van de Wall, in zynen noesten en oplettenden arbeid voortvaarende,
levert ons, in deeze Afdeeling, de Brieven, zedert de afzweering der Graaflyke
Regeering, tot het sluiten van den Munstersche Vrede. Een aanmerkelyk tydbestek
in onze Vaderlandsche Geschiedenissen, dat natuurlyk aanleiding gaf tot deeze en
geene byzondere schikkingen, waartoe ook eenigen deezer Papieren betrekkelyk
zyn; in 't welke daarbenevens verscheiden gewigtige voorvallen, waarop zommigen
deezer Papieren onmiddelyk of van ter zyde slaan, opmerking vorderen. Uit dien
hoofde verleent dit gedeelte onzen Oudheid- en Geschiedkundigen Schryver
meermaals overvloedige stoffe, tot het bybrengen van leerzaame aantekeningen,
die ter ophelderinge van 's Lands Geschiedenissen strekken; 't welk de doorbladering
van dit Stuk, buiten het algemeene nut, des te gevalliger maakt. Behalven veele
byzonderheden, die

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

55
het Munt- en Stapelregt, de Gildens, den Handel, enz. betreffen, of kleinere
aanmerkingen over dit of dat voorstel, ontmoeten we in deezen eene gezette
overweeging van de verpligting, onder welke voortyds ieder Poorter lag, om de hem
opgedraagen Raads- of Vroedschapsplaats te aanvaarden, en dezelve te blyven
bekleeden; waaromtrent men egter in laater tyd veelal zagter wegen heeft
ingeslaagen, na dat men die Eerampten, als minder lastig en meer voordeelig, mogt
beschouwen. - Wat verder komt ons voor een beknopt berigt van 't merkwaardigste,
raakende den persoon en de bedryven van den Advocaat van den Lande Mr. Joost
de Menyn, anders ook Joost van Meenen genaamd, die geen gering aandeel gehad
heeft in verscheiden voorvallen des Lands. - Nopens het Kerklyke deelt ons de Heer
en Mr. v.d. Wall, uit de oudste Actenboeken van den Dordrechtschen Kerkenraad,
beginnende men de maand Juny 1572, en andere schriften, voorts mede, een
kortbondig verslag, van de lotgevallen der eerste Predikanten te Dordrecht: en
vervolgens brengt hy ons onder 't oog, hoe 't bygekomen zy, dat de Kerkenordening
van 't jaar 1591, met opzigt tot de Beroeping der Predikanten, volgens welke nog
heden de verkiezing der Predikanten te Dordrecht op eene byzondere wyze
geschiedt, zo gemaklyk te Dordrecht ingevoerd zy. - Buiten deeze en meer
soortgelyke Stukken, die het Burgerlyke of Kerklyke raaken, is ons, onder anderen,
eene aantekening voorgekomen, nopens het vergrooten en versterken der Steden,
die wy raadzaam geoordeeld hebben, geheel over te neemen.
Het byeenbrengen eeniger Papieren, raakende het waardeeren en aanvaarden
van eenige Landen en Erven, tot het fortificeeren en uitleggen van Dordrecht, in
den jaare 1595, doet den Heer en Mr. van de Wall wat bepaalder op dit onderwerp
stil staan, en geeft ons desaangaande de volgende bedenkingen aan de hand.
‘Men weet, zegt hij, en het is aan kundigen bekend, dat de Magistraaten der
Steden, uit hoofde van het Dominium Eminens, mids door de Hooge Overheid
voorzien van bezondere Privilegien of Octrooijen, geregtigd zijn, om de Landen,
Gronden, en Erven van bezondere Persoonen, tegen vergoeding van de regte
waarde, voor zig te eigenen, wanneer zulks ten gemeenen behoeve, 't zij tot
vergrooting of versterking, 't zij tot versiering, van de Steden, vereischt wordt.’ - Zyn
Ed. verder
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kortelyk gemeld hebbende, 't geen toen ten deezen aanzien, wegens Dordrecht,
voorgevallen was, merkt daaromtrent wel byzonder aan, hoe uit het Besluit der
Staaten, deswegens genomen, te zien is, dat het vergrooten en versterken van de
Stad, met derzelver toestemming en bewilliging, geschiedde; en vervolgt daarop
indeezervoege.
‘Dit Regt heeft de Hooge Overheid, zoo onder de Graaflijke, als Vrije,
Staatsregeering, gemeenlijk aan zig behouden. De President VAN BYNKERSHOEK
(1.)
heeft zulks met verscheiden bewijzen gestaafd. . Dan de Heer PIETER PAULUS heeft,
niet lang geleeden, met betrekking tot den tijd der Staatsregeering, het tegendeel
beweerd; en zig op verscheiden voorbeelden beroepen, dat de Steden zig, zonder
(2.)
verlof der Staaten, zouden versterkt hebben. Dog, behoudends de hoogagting,
voor zijne weêrgalooze kundigheden, moeten wij hierin van Hem verschillen. En,
daar het onderzoek van gewigt is, zullen wij de Voorbeelden, welken Hij te berde
brengt, kortelijk beproeven.
In de eerste plaats beroept hij zig op 't gebeurde te Amsterdam, in 't jaar 1579,
wanneer de Regeering dier Stad, naar zijne meening, de Staaten wel verzogt, om,
tot opmaaking van de Fortificatien, Lijf- en Losrenten te moogen ligten, maar niet
om haare Stad te moogen versterken. Dan, de vergunning van het eerste verzoek
sluit het laatste geenszins uit. Het Octrooi, dat de Graaf van Leicester, den
eenentwintigsten Maart van 't jaar 1586, aan de Stad verleende, ten einde de Erven,
tot de voorgenomen Fortificatien en Vergrooting benoodigd, op waardeering van
Schepenen, te moogen aanvaarden en overneemen, zegt met zoo veele woorden,
dat de Regeering het oorbaar en nuttig bevonden had, de Stad te doen fortificeeren
van den Haarlemmer- tot den Amsteldijk toe, volgende de Resolutie van wijlen
(3)
hooger memorien, den Prince van Orangie . Dit Besluit nam de Prins van-Oranje,
buiten twijfel, uit hoofde van de Hooge Overheid, die hem was opgedraagen. Ver
was het derhalve daar van af, dat de Regeering van Amsteldam deeze Versterking,
op haar eigen gezag, ter uitvoer bragt. Trouwens het Octrooi van den agtsten Maart
des jaars 1591, waaruit de Heer PAULUS een bewys ontleent, houdt

(1.)
(2.)
(3)

‘In zijne Quaest. Jur. Publ. L. II. Cap. 14 et 15.
‘Verkl. der Unie van Utrecht, Art. IV. § XIV-XX.
‘Handv. van Amsteldam, I. D. bl. 4.
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niet alleen in, een verzoek tot het overneemen der Erven, volgends waardeering
van Schepenen, maar ook, om te hebben Octrooi en Consent, om de voorgenoomen
Vergrooting verder te moogen uitstrekken; jaa, de Regeerders, spreekende van de
Fortificatien, die hunne Voorzaaten, sederd eenige jaaren, ondernomen hadden,
zeggen met zoo veele woorden, dat dezelven daar toe veel arbeyts, moeyten ende
(4.)
kosten aengewent hebben met voorgaende Octroy . De derde Uitlegging der Stad,
(5.)
waarvan WAGENAAR gewag maakt , en die de Heer PAULUS met stilzwijgen verbij
gaat, geschiedde insgelijks bij eene bezondere Vergunning van de Staaten,
(6.)
gedagteekend den zevenden Augustus des jaars 1609 .
In de tweede plaats, beroept zig de Heer PAULUS op 't gedrag der Gorinchemmers
in 't jaar 1596, welken hunne Stad zouden versterkt hebben, zonder bewilliging van
de Staaten. Dog, wanneer men de Registers der Hollandsche Staatsbesluiten van
dien tijd inziet, zal het eerlang blijken, dat die Versterking wel degelijk, met derzelver
toestemming en overleg, ondernomen wierd. Trouwens de Overeenkomsten, in de
jaaren 1584, 1586 en 1587, tusschen de Staaten en de Regeering van Gorinchem,
(7.)
hierover aangegaan, neemen, in dit opzigt, allen twijfel weg .
Ten derden, ontleent de meergemelde Heer PAULUS een bewijs uit de Vergrooting
van Dordrecht, welke, in 't jaar 1656, op bevel van den Magistraat, zonder Octrooi,
geschied is. Dan hier omtrent merken wij aan, dat deeze Vergrooting slegts bestond
in het graaven van eene nieuwe Haaven, thands de Kalkhaaven geheeten, en
geenzins in eene Uitlegging, die te gelijk eene Versterking of den Aanleg van nieuwe
Vestingwerken inhield. En wat betreft de Fortificatien, welken, in 't jaar 1672, zonder
verlof van de Staaten, geconcipieerd waren; toont niet het Besluit van den Oudraad
(8.)
van den zes-entwintigsten Junij , dat de Regeering, tot het doen van eene
Bezending aan Prins Willem den III, besloot, ten einde Hem te verzoeken,

(4.)
(5.)
(6.)
(7.)
(8.)

‘Hand. van Amsteldam, bl. 5.’
‘Beschr. van Amsteldam, I. D. bl. 45,46.’
‘Handv. van Amsteldam, bl. 6.’
‘VAN SOMEREN Beschr. van Gorinchem, bl. 368-373.
‘BALEN Beschr. van Dordrecht, bl. 890.’
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van, in persoon, de voorschreeven Fortisicatien te bezigtigen, om daarop zijne
Hoogheids hoogwijze Consideratien te hooren? En levert zulks niet een doorslaand
bewijs op, dat de Regeering, wel verre van daarin naar goedvinden te werk te gaan,
integendeel de geconcipieerde Versterking, met overleg van den Kapitein Generaal,
wilde ter uitvoer brengen? Gezweegen, dat de geconcipieerde Fortificatien, waarvan
het voorschreeven Besluit spreekt, welligt dezelfden geweest zijn, die, in 't jaar 1595,
met verlof der Staaten, reeds ondernomen waren, maar, toen ter tijd, niet voltooid
(9.)
wierden . Van geen meerder kragt is het bewijs, ontleend uit de Vergrooting en
(10.)
Versterking, in 't jaar 1574 , ondernomen, wijl die, onder het goedvinden en met
overleg van Willem den I, werd aangevangen.
In de vierde plaats, neemt de Heer PAULUS zijne toevlugt tot de Vergrooting van
Leiden, van 't jaar 1695, meenende dat MIERIS zelf gedwaald hebbe, wanneer Hij
die aanmerkt als een gevolg van een Octrooi van 't jaar 1644. Dog, wanneer het
den Heer PAULUS niet slegts de Beschrijving, maar te gelijk ook de Verzaameling
van de Privilegien en Handvesten dier Stad, geliefd had in te zien, zoo zou, buiten
(11.)
twijfel, het voorsz. Octrooi aan zijne aandagt niet ontglipt zijn .
En wat betreft het begrip, dat de Heer PAULUS, eindelijk, en in de vijfde plaats,
ontleent uit het gedrag van de Regeering der Stad Gouda, welke, in 't jaar 1577, op
haar eigen gezag, het Slot aldaar ter neder liet werpen;

(9.)

(10.)

(11.)

Men schynt 'er, gelyk Heer en Mr. van de Wall vroeger aangetekend heeft, diestyds reeds
de hand aan geslaagen te hebben: immers, zegt hy, LE PETIT Grande Chronique, T II. p. 655
verhaalt, dat men, den 24 July 1695, daaraan voor 't eerst begon te werken. Doch dat het
onvoltooid bleef is blykbaar uit laatere Papieren, die zyn Ed. vervolgens zal mededeelen.
‘Schoon BALEN, bl. 61. deeze Versterking brenge tot het jaar 1574, schijnt het ons egter too,
dat 'er, reeds in 't laatst van 't jaar 1572, een aanvang van gemaakt wierd. Zie VIGLII Ep. N.
183 en 189. in HOYNCK VAN PAPENDRECHT Anabest. T. I. 712 et 724.’
‘Zijnde gedagteekend den 17 Maart des jaars 1644, en te vinden in MIERIS Privil. van Leiden,
bl. 5.’
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(12.)

de Raadsheer IDSINGA heeft reeds voorlang opgemerkt, dat zulks alleen, aan den
verwarden staat van dien tijd, moet worden toegeschreeven. Ook was het gevoelen
van Prins Willem, dat men de Sloten en Blokhuizen, welken als kluisters en banden
van slaavernij werden aangezien, zou moogen afbreeken, alom bekend.
Deeze Aanmerkingen zijn genoeg, tot volkoomen oplossing der bedenkingen,
welken, tegen het Regt der Hooge Overheid, ten aanzien van de Versterking der
Steden, na 't einde van de Graaflijke Regeering, uit de Gebeurdtenissen, zijn
ingebragt geworden.’

G.v. hasselt, over de Jacoba's Kannetjes. Te Amsterdam by A.v.d.
Kroe, 1780. In octavo 76 bladz.
Menigwerf belooven de Tytels meer, dan de Boeken behelzen; dog in dit geval heeft
het tegendeel plaats. De Jacoba's Kannetjes, in 't opschrift gemeld, komen in 't
Geschrift zelve voor als Oudheden, die den Schryver aanleiding geeven, tot het
voordraagen eeniger Oudheidkundige aanmerkingen, zo over 't algemeen, als wel
inzonderheid over de Drinkgelagen onzer Voorvaderen, en andere Vermaakpartyen,
die om en aan de Eeuw van Vrouw Jacoba plaats hadden. En de Antheur heeft, in
de ontvouwing hier van, eene geheel lugtige schryfwyze verkoozen, die hem
genoegzaame vryheid laat, om van bykans alle invallende gedagten gebruik te
maaken. Veelligt gevalt die schryfwyze aan 't gros der Leezeren; maar
oudheidkundige onderzoekers, vermoeden wy, zouden eene gezetter manier van
behandeling der Oudheidkunde hooger waardeeren. - Wat hier van ook zy, het
Stukje behelst verscheiden byzonderheden, die men met vermaak kan nagaan; we
zullen de voornaamsten aanstippen.
De vraag of de zogenoemde Jacoba's Kannetjes onder de Lykbussen der Ouden
behooren, en het deswegens voorgevallen, geeft den Heer van Hasselt aanleiding,
om uit te weiden, over de vereischte omzigtigheid in 't beoordeelen van egte en
voorgewende Stukken der Oudheid. Voorts geeft hy eene beschryving dier Kannetjes;
welken, schoon niet van overouden oorsprong, egter al vóór den tyd van

(12.)

‘Staatsregt der Vereenigde Nederlanden, I. D. bl. 71.’
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Vrouw Jacoba in gebruik zullen geweest zyn, en in laater tyd den naam van Jocoba's
Kannetjes verkreegen hebben. Hy meldt ons verder, hoe dit slag van Kannetjes op
verscheiden plaatzen gevonden zy; en hoe weinig staat men maaken kan, op de
vertelling van eene pottebakkery van Vrouw Jacoba op Nieuw Teylingen. Men heeft
ze, volgens onzen Autheur, aan te merken, als Kannetjes van een algemeen gebruik
in vroegere dagen; mogelyk minder of geheel niet in de dagen van Vrouw Jacoba;
die dezelven in trein gebragt kan hebben in haare gastmaalen; vooral wanneer zy
Schatters onthaalden, die gemeenlyk voor een vrolyken dronk waren; 't welk
meermaals kannen en glazen koste, die men over 't hoofd of over tafel wierp. Onze
Autheur voorts, in 't voorbygaan, eene aanmerking gemaakt hebbende over de
vreugde, de neiging van 't volk tot dezelve, en 't gebruik dat 'er Vrouwe Jacoba van
maakte, laat zig daardoor leiden tot het melden haarer lotgevallen, en der
meewaarigheid welke zy verdiende. Na deezen uitstap keert hy weder tot het over
't hoofd gooien der Kannetjes, en de verschillende reden voor dit gebruik; 't welk
hem verder gewag doet maaken van etlyke soorten van wynen diestyds gebruikelyk,
en den prys van pragtige maaltyden in die dagen. Dit brengt hem op het bekende
Feestbanket van van Borsselen, en deszelfs liefdesverklaaring; 't welk hem voorts
staan doet blyven, op meer soortgelyke gewoonten dier Eeuwe. Onze Autheur,
hierop overgaande tot het gebruik der Kannetjes, geeft ons vooraf eenig berigt van
etlyke soorten van Drinkvaten der Ouden, en doet ons wel inzonderheid opmerken,
dat zommigen van dezelven dienden om 'er uit te drinken, terwyl men anderen
gebruikte om 'er uit te schenken; welk laatste, zo hy oordeelt, ook het gewoone
gebruik der Jacoba's Kannetjes geweest zal zyn. - Uit dit verslag kan men afneemen,
dat de Heer van Hasselt ons hier eene groote verscheidenheid van onderwerpen
aan de hand geeft; die, daar wy slegts de voornaamsten aanweezen, nog
vermeerderd wordt, door een aantal van byzonderheden, die toevalligerwyze in
opmerking komen. In een en ander geval heldert zyn Ed. deeze en geene Stukken
der Oudheid, met eene nevensgaande verklaaring veeler benaamingen en
spreekwyzen daar toe betrekkelyk, indiervoege op, dat het een nieuw bewys van
zyne vlytige Oudheidkundige naspooring verleene; en deeze zyne verzameling van
opmerkingen te nuttiger maakt.
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A. Kluit, Primae Lineae Collegii Diplomatico-Historico-Politici.
Lugd. Batav. apud C.v. Hoogeveen Junior 1780. Absque Tabulis
Chronologicis 158 pp. in octavo, f. maj.
Overeenkomstig met de aanstelling van Hoogleeraar, ter behandelinge der
Oudheden, mitsgaders der Geschiedenissen onzes Vaderlands, inzonderheid zo
als de laatsten op te maaken zyn, uit de oude Diplomata of Lands-Schriften, heeft
de Hoogleeraar Kluit zig geschikt, om Collegie te houden, of een gezet onderwys
te geeven, over dit gewigtige onderwerp. Hy noemt het een Collegium
Diplomatico-Historico-Politicum, als bedoelende eene Staatkundige ontvouwing van
het oude algemeene Regt onzes Lands, Geschiedkundig uitgevoerd, en opgehelderd,
inzonderheid uit onze oude Lands-Schriften. Ter verklaaringe nu der natuure van
dit Collegie, met aanwyzinge der zaaken, die 'er in verhandeld, en der orde, waarin
ze nagegaan zullen worden, strekt dit Geschrift, als zynde eene volledige schets
zyner beoogde behandelinge van dit onderwerp.
By manier van Voorwerk stelt de Hoogleeraar ons voor eene Inleiding, ter
aanpryzinge der beoefeningen onzer oude Lands-Schriften; en deelt ons verder
mede eene Onderrigting, nopens het geene men wegens deeze Stukken heeft gade
te slaan, zo ten opzigte van het uitwendige als het inwendige. - Hieraan doet hy
volgen eene geregelde doorloopende opgave van de byzonderheden, die in de
overweeging der hoofdzaaken, welken hy zig ter behandelinge voorgesteld heeft,
in aanmerking komen. En in deeze opgave meldt hy ons beknoptlyk, wat hy stellig
beweert, wat hy twyfelagtig houdt, en wat hy als ongegrond of valsch verwerpt: met
eene korte voordragt van de bewysgronden, waarop hy, in 't eene en 't andere geval,
zyn gevoelen vestigt. - De hoofdzaaken, die hy zig ter behandelinge voorstelt, zyn
de volgende: eerst vier van eene algemeener, en dan nog acht van eene bepaalder
soort.
De vier eersten zyn: (1.) de aloude staat van ons Gewest, onder de Romeinen;
(2.) de toestand en staatkundige gesteldheid van Europa, ten dage van het
wyduitgestrekte gebied der Franken; (3.) de toestand en Staatkun-
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dige gesteldheid van ons Gewest, onder de Fransche Koningen, en wyders (4.)
onder de Germaanen, of het Duitsche Ryk. In de ontvouwinge hiervan spoort hy
na, de lotgevallen der Staatkundige gesteldheid van ons Gewest geduurende dien
tyd, (binnen welks verloop hy zig in deezen bepaalt,) tot op de dagen dat het een
vry en onafhangelyk Gemeenebest geworden is. - Het afhandelen hier van leidt den
Hoogleeraar verder, ter ontvouwinge van het trapswyze toegenomen gezagvoerende
Gebied der Landsvorsten in ons Gewest, onder het laatst aangeduiden Tydbestek;
waaromtrent nog de acht volgende hoofdzaaken ter overweeginge komen. - Hierin
handelt zyn Ed. (1.) van hunne Landsvorstlyke Opperhoogheid in 't algemeen, en
(2.) van hunne daaruit voortvloeiende Wetgeevende magt in 't byzonder. Daarmede
verknogt hy (3.) een onderzoek na den oorsprong der Magistraatspersoonen, of der
waardigheden van dezulken, die gesteld zyn om de bestiering des Lands te helpen
handhaaven, met overweeging van het regt der Lands-Vorsten over dezelven;
mitsgaders (4.) van hunne Regtspleegende magt, als mede (5.) van hun regt tot het
voeren van Oorlog en het sluiten van Vrede, benevens het aangaan van Verbonden;
en (6.) hunne magt tot het verleenen van Voorregten. Hierby komt nog (7.) eene
navorsching van den oorsprong, het regt en 't gezag der Staaten onzes Lands,
geduurende de regeering deezer Lands-Vorsten, en laatstlyk (8.) het regt dier
Vorsten tot het invoeren en afvorderen van belastingen of onderstandmiddelen.
Behalven de nuttigheid van dit Geschrift als eene soort van Collegieboek, voor
hun, die des Hoogleeraars lessen bywoonen, is het van een algemeenen dienst
voor hun, die zig op de beoefening van 's Lands vroegere Geschiedenissen
toeleggen; en lust hebben, om de verschillende denkbeelden onzer Nederlandsche
Schryveren, over de oude Staatsgestedheid van ons Gewest te beoordeelen, en
wel byzonder het gevoelen van den Hoogleeraar Kluit deswegens na te gaan. Het
behelst, in een regelmaatigen voortgang, eene beknopte ontvouwing van alles wat
tot dit onderwerp betrekking heeft; des men zig het gansche beloop der zaake
gereedlyk kunne voorstellen. Daarby komt, ten aanzien van den Onderzoeker, een
aanmerkelvk voordeel van die manier van voordragt. Een Schryver, die zyne
stellingen volledig uitwerkt, vervalt nu of dan ligtlyk in verveelende of verbysterende
uitweidingen; de ma-
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nier op welke hy dezelven ontvouwt, de taal en schryfwyze waar in hy ze voorstelt,
brengt dikwils niet weinig toe, om aan zyne gedagten een inneemend voorkomen
te geeven, of dezelven, tegen zyn oogmerk, in een ongunstig licht te plaatzen; 't
welk het oordeel van den Lezer min of meer kan belemmeren of overdwarsen. Niets
van die natuur heeft in dit geval plaats. De Hoogleeraar Kluit geeft zyne stellingen
blootlyk met korte woorden op, gaat trapswyze voort, meldt beknoptlyk den
hoofdzaaklyken inhoud zyner bewyzen, en beantwoordt, op eene dergelyke manier,
de tegenbedenkingen van hun, die deswegens anders gevoelen. Onder het nagaan
van zulk een Geschrift kan het oordeel zo vry, als immer, werken; en dit maakt
deeze schets te meerder aanpryzinge waardig voor alle oefenzugtigen, 't zy ze het
gevoelen van den Hoogleeraar uit een gunstig of ongunstig oogpunt beschouwen,
of by zig zelven nog eenigzins in twyfel staan, om hem al of niet toe te vallen.
Onpartydigheid, zo veel doenlyk zy, is hier de groote hoofdzaak. - Buiten dat zal dit
Geschrift zyne nuttigheid behouden; wanneer het den Hoogleeraar in 't vervolg van
tyd mogte gevallen zyne uitgewerkte Lessen over dit Stuk openlyk in 't licht te geeven:
gemerkt het dan als eene handleiding zal strekken, om zig derzelver inhoud met
meer gemak te kunnen voorstellen.
Wyders vindt men, aan 't einde van dit Geschrift, inzonderheid ten nutte van hun,
die zig op het Diplomatiq e, of de beoefening onzer oude Lands-Schriften, toeleggen,
een aantal van Tafelen, betrekkelyk tot het Tydrekenkundige, die veele gevallen
van een uitsteekenden dienst zyn. De Iste Tafel, in twaalf uitslaande bladen
gegeeven, brengt ons onder het oog, het tydkundige beloop van 't geen tot de
Geschiedkunde onzes Lands betrekking heeft, zints de verheffing van Willibrord,
tot Aartsbisschop der Vriezen, door Paus Sergius den I, onder de regeering van
Childebert den III, tot op den tyd der oprigtinge van ons Vereenigde Gemeenebest;
of zints het jaar 696 tot het jaar 1581. In deeze Tafel wordt ons, in onderscheiden
colommen, aangetekend het Jaargetal, de Indictie, de Zondagsletter, de Zonneeirkel,
het Gulden getal en de Paaschtyd van ieder jaar; jaartekens, die, gelyk bekend is,
dikwerf te stade komen. Voorts wyzen ze ons aan, de regeerende Pausen, Fransche
en Duitsche Koningen, os Keizers, Utrechtsche Bisschoppen,
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Geldersche en Hollandsche, eertyds Dynastae, eene soort van Overheeren, of
aanzienlyke Gebiedslieden, en vervolgens Hertogen en Graaven, met aantekening
van den tyd hunner regeeringe. Tafel II, is eene Alphabetische Lyst van de
Feestdagen, der tydkundige benoemingen van dezelven ontleend, en der Introïtus
of aanvanglyke Kerkzangen op bepaalde tyden; misgaders van de naamen der
Pausen, Keizeren, Koningen, Bisschoppen, Hertogen en Graaven, met meer
byzonderheden van die natuur, ten tydrekenkundigen gebruike geschikt, 't welk in
veele gevallen zyne nuttigheid heeft. Hier benevens verleent ons de IIIde Tafel de
manier van den Paaschtyd te berekenen; en op eene dergelyke wyze leeren ons
Tafel IV, V en VI, den tyd der beweegelyke Feestdagen, volgens de Introïtus, te
bepaalen, en te berekenen, met welken dag der weeke ieder maand begint, en op
welken dag der weeke een genoemde dag der maand invalt. De VIIde Tafel stelt
ons voor oogen de verschillende Latynsche, Fransche, Hoogduitsche en
Nederduitsche benaamingen der beweegelyke Feestdagen, kort voor en na Paasche.
En eindelyk geeft ons de VIIIste Tafel een middel aan de hand, door welks behulp
men zonder moeite nagaat, op welken dag der maand ieder beweeglyk Feest, dat
van den beweegelyken Paaschdag afhangt, jaarlyksch moet invallen. - - Ieder een,
die maar eenige kennis heest van de verschillende wyzen van dagtekening, naar
de onbeweegelyke of beweegelyke Feestdagen der Roomsche Kerke, en de
benaamingen der daar toe betrekkelyke dagen, oudtyds gebruikelyk, bezeft terstond,
dat de Hoogleeraar Kluit, met eene naauwkeurige vervaardiging deezer Tafelen,
een weezenlyken dienst gedaan heeft aan allen, die 's Lands oude Geschiedenissen
naspooren, en zig wel eens met die verschillende dagtekeningen belemmerd vinden.
In gevallen van die natuur zyn hun deeze Tafels een hulpmiddel, waarvan ze
gereedlyk gebruik kunnen maaken.
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Volledige Verhandeling over de Electriciteit in de Theorie en in de
Practyk, met oorspronkelyke Proefneemingen, door Tiberius
Cavallo. Uit het Engelsch vertaald, en verrykt met byvoegselen en
verbeteringen, door den Schryver medegedeelt aan J.Th. Rossyn,
Professor in de Wysgeerte te Utrecht. Te Utrecht by B. Wild 1780.
Behalven het Voorwerk 339 bladz. in gr. octavo.
Schoon 'er, na menigvuldige herhaalde proefneemingen nopens de Electriciteit, nog
veele verschynzels overblyven, die hunne duistere zyden hebben, en niet, of
bezwaarlyk, volgens de gewoone regels, te verklaaren zyn, is men 'er egter zo verre
mede gevorderd, dat men wel eene soort van Samenstel van de Leer der Electriciteit
kunne maaken; behoudens dat men het zekere en onzekere wel onderscheide. Hier
van verstrekt deeze Verhandeling van den Heer Cavallo ten bewyze; welke, dit
onderscheid behoorlyk gadeslaande, ons geregeld ontvouwt, hoe verre men het
ten deezen opzigte tot heden gebragt heeft; met mededeeling van de voornaamste
proefneemingen, welken ter ophelderinge van dit onderwerp dienen.
Na eene voorafgaande Inleiding, die ons een kort verslag van de opkomst en den
voortgang der beoefeninge van de Electriciteit verleent, is het eerste gedeelte deezer
Verhanlinge geschikt, ter verklaaringe van de Grondwetten der Electriciteit, aan
welke de Autheur een berigt hegt, van de voordeelen, die men reeds uit de
Electriciteit getrokken heeft, en die men verder mag verwagten; doch waaromtrent
nog nadere proefneemingen vereischt worden. By het sluiten van dit eerste deel
trekt hy het hoofdzaaklyke van zyn gezegde, wegens de Grondwetten, te zamen,
en brengt ons het zelve zo beknopt onder het oog, dat wy 't niet ondienstig agten,
deeze opgave hier mede te deelen.
‘Alle de lichaamen in de natuur worden verdeeld in twee klassen, naamlyk
Elektrieken en Geleiders. Elektrieken zyn de zodanigen, in dewelken men door
eenig middel de Elektriciteit kan opwekken, zo dat zy Elektrieke verschynselen
voortbrengen: maar Geleiders zyn zulke lichaamen, in dewelken men de Elektriciteit,
als uit hun zelven, dat is, zonder tusschenkomst van een Elektriek lichaam, niet kan
gaande maaken. Verder: Elektrieke lichaamen laaten de Elektriciteit niet door, maar
de Geleiders geeven haar eenen vryen doortogt.
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Elektrieke lichaamen worden op drieërleie wyzen gaande gemaakt; naamlyk, door
wryven, warm en koud maaken, en smelten of overgieten van eene gesmoltene
zelfstandigheid in eene andere.
Wanneer twee verschillende lichaamen, mits zy niet beiden geleiders zyn, t'zamen
gewreven worden, zullen zy beiden, (wel verstaande dat het geen een geleider is,
(*)
afgezonderd zy,) geëlektrizeerd wezen, en tegenstrydige elektriciteiten bezitten.
Als men, b.v. een stuk glad glas wryst met een alleen gesteld stuk leder, verkrygt
het de eene soort van Elektriciteit, genoemd de Glasagtige, Stellige of Plus
Electriciteit; en het alleen gestelde leder verkrygt de andere, genaamd de
(†)
Harschagtige, Ontkennende of Minus Elektriciteit .
Het onderscheid tusschen deze twee electriciteiten bestaat hoofdzaaklyk in de
verschynselen van haar licht, en in die van aantrekking en afstooting.
Wanneer de stellige Elektriciteit in een puntig lichaam ingaat, zo veroorzaakt zy,
aan de punt, de verschyning van eene lichtende star of bolletje; maar de ontkennende
Elektriciteit vertoont eenen lichtende kegel van straalen, welken schynen uit te gaan,
uit het uiterste van het puntige lichaam.
Lichaamen, welken dezelfde Elektriciteit hebben stooten malkanderen af, maar
lichaamen van verschillende Elektriciteit trekken malkanderen aan.
Wanneer eenig lichaam binnen de werkkring van een geëlektrizeerd komt, verkrygt
het onmiddelyk, ten zy het zeer klein en afgezonderd is, eene Elektriciteit, strydig

(*)

(†)

afgezonderd. Een lichaam wordt, gelyk onze Autheur dit kunstwoord vroeger verklaard heeft,
gezegd alleen gesteld, of afgezonderd te zyn, wanneer het geheel en al door Niet-geleiders
of Elektrike lichaamen omgeeven is: b.v. een metaalen kogel, in de lugt, aan een zyden draad
hangende.
Volgens het geen de Autheur wat laager bybrengt, wordt een lichaam, dat geen elektrische
verschynselen van zig geeft, verondersteld zyne natuurlyke boeveelheid van elektrieke stoffe
te bevatten: men zegt dan, 't is in zyn natuurlyken of niet geëlektrizeerden staat. Wanneer
het die van zig geeft, wordt het gezegd geëlektrizeerd te zyn; ontvangt het eene bykomende
elektrieke stoffe, dan heet het overlaaden, stellig of plus geëlektrizeerd; verliest het integendeel
van zyne natuurlyke hoeveelheid, dan zegt men, dat het beroofd, ontkennend, of minus
geëlektrizeerd is.
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met die van het geëlektrizeerde lichaam, by 't welke het gebragt is.
Geene Elektriciteit kan bespeurd worden op de oppervlakte van eenig
geelektrizeerd lichaam, ten zy die oppervlakte een elektriek lichaam aanraakt, 't
welk op de eene of andere wyze, op eenen Kleinen afstand, de tegengestelde
Elektriciteit kan aanneemen. Anders: Geene Elektriciteit kan bespeurd worden, op
de oppervlakte van eenig geëlektrizeerd lichaam, ten zy die oppervlakte overgesteld
is aan een ander lichaam, 't welk werklyk de tegengestelde Electriciteit verkreegen
heeft, en deze op tegengestelde wyze geëlektrizeerde lichaamen afgescheiden
(*)
worden door een elektriek lichaam .

(*)

‘By deze grondstelling zoude men kunnen vraagen; waarom eenige elektriciteit kan gezien
worden op de oppervlakte van een geëlektrizeerd lichaam 't welk alleen gesteld is, op eenen
aanmerkelyken afstand van andere geleiders; of welk het elektrieke lichaam zy, 't welk raakt
aan de oppervlakte van eenen geëlektrizeerden geleider, of opgewekt elektriek lichaam, en
't welk werklyk eene tegengestelde elektriciteit verkreegen heeft, op eenen kleinen afstand
van de gezegde oppervlakte? Op deze vraag wordt geantwoord, dat de lugt over 't algemeen
het elektrieke lichaam is, 't welk de oppervlakte van alle geëlektrizeerde lichaamen aanraakt.
De lugt is geen volkomen geleider, en neemt daarom ligtlyk in eene laag, die zig niet verre
van het geëlektrizeerde lichaam bevindt, de tegengestelde elektriciteit aan. Uit hoofde van
deeze laag ontstaat eene andere, op eenen kleinen afstand van de eerste, welke wederom
de tegengestelde elektriciteit van de eerste heeft; en zo volgen laagen op laagen, met
verwisseling van stellige en ontkennende elektriciteiten, die egter in kragt altyd afneemen,
tot dat dezelven eindelyk geheel verdwynen.’ Ter staavinge hiervan beroept hy zig, onder
anderen, op eene proeve met eene glaazen buis, die wy, om tevens eene proefneming mede
te deelen, hier nog by zullen brengen. Ze toont dat in 't algemeen een elektriek lichaam van
behoorlyke digtheid, wanneer het by een geëlektrizeerd lichaam geplaatst wordt, verwisselende
streeken of laagen van stellige en ontkennende elektriciteit ontvangt.
‘Als men het einde van eene taamlyk lange glazen buis, zegt de Heer Cavallo, houdt by een
lichaam, dat, b.v. stellig geëlektrizeerd is, zal men bevinden, dat de buis ook stellig
geëlektrizeerd is, ter langte van een of twee duimen van dat einde; maar, buiten dien afstand,
zal zy twee of drie duimen ontkennend geëlektrizeerd wezen; na deze zal wederom eene
andere stellige elektriciteit volgen: en, zo beurtlings, zal eene stellige en ontkennende streek
malkander volgen, steeds minder en minder in kragt, tot dat alles geheel verdwynt. De oorzaak
nu van deeze uitwerkselen moet altyd afgeleid worden van die twee beginselen, de niet
geleidende eigenschap der elektrieke lichaamen, en de eigenschap der lichaamen in 't
algemeen, van eene elektriciteit te verkrygen, tegengesteld aan die, welke bezeten wordt
door een ander naastby geplaatst geëlektrizeerd lichaam. Dus, in de zo even ver haalde
proefneeming, vertoonde dat einde der buis, 't welk by het stellig geëlektrizeerde lichaam
gehouden werd, voor dat het eenige elektrieke kragt van dat lichaam ontving, eene
ontkennende elektriciteit op dat deel, 't welk by dat lichaam was gebragt; maar na dat het
eenige elektrieke kragt gekregen had, vond men het stellig geëlektrizeerd, niet verder dan
die elektriciteit zig verspreiden kon over deszelfs oppervlakte; doch verder was een gedeelte
van de buis ontkennend, uit hoofde van deszelfs nabyheid aan het stellig geëlektrizeerde
deel: daar op volgde eene andere plaats, welke stellig geëlektrizeerd was, uit hoofde haarer
nabyheid aan eene ontkennend geëlektrizeerde plaats, en zo ging het verder met de overige
afwisselingen. De stellige electriciteit des eenen deels kan niet in de naastgelegene
ontkennende deelen overgaan, en deze verschynselen voorkomen, wyl de niet geleidende
eigenschap van het glas zodanig eene mededeeling altyd verhindert.’
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Wanneer de afstooting tusschen twee lichaamen, voorzien van dezelfde soort van
Elektriciteit, wordt uitgezonderd, worden alle de overige elektrieke verschynselen
veroorzaakt, door den overgang der Elektriciteit van het eene in het andere lichaam.
Eene zeer groote hoeveelheid van Electriciteit is in den Dampkring te vinden, en
deze dient ongetwyffeld tot het verrigten van groote werkingen in de natuur.
Tot nog toe heeft men niet bevonden, dat de Elektriciteit iets te doen hebbe, met
eenige gisting, uitwaasseming of stremming, schoon de wolken, de regen, de hagel,
de sneeuw en de nevels, byna altyd geëlektrizeerd zyn.
Deeze weinige wetten, wel beschouwd, zullen bevonden worden, byna alles te
bevatten, wat omtrent dit onderwerp bekend is, en, wel aangewend, kunnen zy
dienen tot verklaaring van de meesten der proefneemingen’.
Op dit eerste gedeelte, waarin de Autheur zig bepaalt tot het geen onbetwistbaar
genoemd mag worden, volgt het tweede Deel deezes Werks, waarin hy zig verledigt,
tot eene kortbondige ontvouwing van de meest waarschynlyke
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onderstellingen en gissingen, van welken men zig, ter verklaaringe der elektrieke
verschynselen, bediend heeft.
Daar mede het Theoretische nopens de Elektriciteit afgehandeld zynde, gaat de
Heer Cavallo over tot de Praktikaale Elektriciteit; waarvan hy ons in het derde Deel
de vereischte berichten mededeelt. In de eerste plaatse beschryft hy den elektrischen
toestel in 't algemeen, mitsgaders die van eenige elektrische werktuigen, en daar
toe behoorende stukken in 't byzonder. Hierby komen praktikaale regels omtrent
het gebruiken van dien toestel; welker inagt neeming den jongen proefneemer te
stade kan komen, om hem de werkelyke behandeling gemaklyker te maaken, en
hem zyne proeven met meer vaardigheid en naauwkeurigheid in 't werk te leeren
stellen. Verder geeft hy ons een voldoenend verslag van de voornaamste
proefneemingen, welken tot nog gedaan zyn; die inzonderheid der nadere
verklaaringe en bevestiginge van de bovengemelde Grondwetten, of ook ter daadlyke
ophelderinge van etlyke gemaakte gissingen en onderstellingen, bovenal in
aanmerking komen.
Eindelyk behelst het vierde en laatste Deel eenige nieuwe proeven en
waarneemingen, welken de Heer Cavallo zelve in 't werk gesteld heeft, geduurende
den loop van omtrent twee jaaren, in welken tyd hy zig byzonder op deezen tak der
natuurkunde toegeleid had. 's Mans opgave zyner genomen proeven vertoont
alleszins eene groote naauwkeurigheid, en zyne daarop gevestigde waarneemingen,
met de daaruit afgeleide gevolgen, verleenen tevens blyken van zyn welwikkend
oordeel. Bovenal komen in dit gedeelte zyne proeven met den Elektrischen Vlieger,
den Dampkring-elektrometer en den Regen-elektrometer, welker toestel hy
afzonderlyk beschryft, in opmerking; te meer daar hy voornaamlyk bedoeld heeft
verscheiden elektrieke verschynzels in den dampkring na te spooren. Zyn Ed. heeft
de merkwaardigste proeven, die hy desaangaande in 't werk gesteld had,
onderscheidenlyk opgegeeven; en verzoekt de Liefhebbers dezelven te herhaalen;
om den uitslag hunner waarneemingen met zyne bevinding te vergelyken: om langs
dien weg, zo 't mogelyk ware, iets voldoende te ontdekken, met opzigt tot de oorzaak
der steedsduurende elektriciteit welke in den dampkring is, en, naar alle gedagten,
de elektriciteit van de wolken, den regen, hagel, sneeuw, enz. voortbrengt.
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Theorie der schoone Kunsten en Weetenschappen, grootendeels
overgenomen uit het Hoogduitsch van F.J. Riedel, en vermeerderd
door Mr. H.v. Alphen, Lid. van de Maatschappy der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Tweede Deel. Benevens een Antwoord op
den Brief van den Hoogwelgeb. Heer De Perponcher. Te Utrecht
by G.T.v. Paddenburg, de Wed. J.v. Schoonhoven en G.v.d. Brink
Jansz., 1780. Behalven het Voorwerk 312 bladz. in gr. octavo.
Tweede Brief aan den Heer Mr. H.v. Alphen, by gelegenheid zyner
Theorie. enz. Te Utrecht by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1780. In
gr. octavo 88 bladz.
De Heer en Mr. van Alphen vervolgt, in dit tweede Deel, zyne aangevangen Theorie,
en ontvouwt de daartoe nog behoorende Stukken, op dezelfde wyze, als hy de
voorigen behandeld heeft; 't welk dit Geschrift den beoefenaaren der schoone
(*)
Kunsten en Weetenschappen verder aanpryst . Zyn Ed. vangt hier aan met het
mededeelen zyner aanmerkingen over het Licht, de Schaduw en het Coloriet; vestigt
voorts de oplettendheid op het geen men in agt hebbe te neemen, omtrent de
Welvoeglykheid, Welstaanlykheid en Deugd; en handelt verder over het Harstogtlyke,
het Belangryke en de Bevalligheid. Hierby komt vervolgens in overweeging de
Tekening en de Opeenvolging der Zinnelyke Denkbeelden, benevens de Uitdrukking
en het Mechanieke, mitsgaders de Genie en de Smaak. Aan dit alles, 't welk de
Autheur grootlyks in navolging van Riedel opgesteld, en hier en daar, ook met
bybrenging van Nederlandsche Stukken, voor onze Landsgenooten, in een duidelyker
licht geplaatst heeft, hecht hy ten laatste nog een besluit, waarin hy voornaamlyk
Sulzer ten leidsman neemt. Het zelve is inzonderheid ingerigt voor den arbeidenden
kunstenaar, om hem beknoptlyk onder 't oog te brengen, wat hy, zo omtrent het
plan, als de uitvoering en bewerking van zyn kunstwerk, behoore gade te slaan. En
dit doet den Heer en Mr. van Alphen, eindelyk, zeer gepast, 'er nevens voegen, de
trekken van een goed kunstrigter, om dus kortlyk te toonen, waarop men vooral

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. I.D. bl. 367.
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agt heeft te geeven, als men de voortbrengzels der kunst wil beoordeelen;
waaromtrent hy zig indezervoege uitlaat.
‘Hij, die onderneemt, om de voordbrengsels der schoone kunsten opzettelijk te
beoordeelen, (hij zij dan tevens beoefenaar van een of meer derzelven, of niet,)
heeft zig van het oogmerk der schoone kunsten, van hun wezen, beginzels en
grenzen, naanwkeurige denkbeelden gemaakt. Hij weet, wat 'er in elk schoon
voordbrengsel noodzaaklijk plaats moet hebben, zal het dien naam verdienen; en
derhalven is hij in staat, om de wezenlijke gebreken van de toevallige te
onderscheiden. Hij kent de eigenschappen van eenen schoonen geest; en weet,
wat het eigenlijk is, dat een kunstenaar tot een genie maakt; onderscheidt den
laatsten van alle navolgers, en heeft smaak en oordeel genoeg, om dezen wederom
in vrije en slaafsche te schiften, en daar naar hunne voordbrengsels te beoordeelen.
Deze kundigheden heeft hij, door het bestudeeren der natuur, door het aanhoudend
lezen en gezet bepeinzen van theoretische schriften, en het beschouwen der
voordbrengselen van alle soort van kunstwerken, verkregen. De geschiedenis der
schoone kunsten is hem zo min vreemd als aan Winkelman; zo om te weeten, of
een voordbrengsel de verdienste van nieuwheid heeft, of niet; als ook, om
onderscheiden kunstwerken in een onderscheiden daglicht te kunnen beschouwen.
Hij zal niet berispen in Homerus, het geen hij in een stuk van de agttiende eeuw
zou laken; hij zal geen dingen vorderen, tot de voorstelling van welken de kunstenaar,
uit hoofde van den tijd, waarin hij leefde, buiten staat was. Niet, dat hy daarom
wezenlijke gebreken zal voorbijzien, of in de agttiende eeuw goedkeuren, het geen
hij in de zestiende zou toegeven; hij zal alleen, door zig te stellen in de plaats, en
den tyd van den kunstenaar, het juiste oogpunt opgeven, waaruit men dusdanige
kunstwerken beschouwen moet. Geheel iets anders tog is het, een kunstwerk te
beschouwen in het afgetrokken, en het dan te vergelijken met anderen van vroeger
of later tijd, om den voordgang of het verval der kunsten uit te vinden, en te bepalen;
of een kunstwerk te beschouwen in dat daglicht, waarin het, tijd en plaats in
aanmerking genomen zijnde, moet worden gesteld. Deze twee verschillende
oogpunten ontsnappen zijner aandagt niet; zo om den kunstenaar, wiens
voordbrengselen hij beoordeelt, geen onregt te doen, als ook om aan den anderen
kant, door het onbepaald prijzen van zulke kunstwerken, geen aanleiding te geven,
dat
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de gebreken, zo wel als de schoonheden daarvan worden nagevolgd, en dat de
smaak van zijne natie, in plaats van zuiverder, juister en fijner te worden, verbasterd
of eene blinde bewondering wordt. De hedendaagsche voordbrengselen worden
daarom aan eene veel scherper beoordeeling bloot gesteld; uit hoofde dat, over het
algemeen, een kunstenaar thands veel meer gelegenheid heeft, om zig door oefening
in de theorie zijner kunst te volmaken, dan in de voorige jaaren, en het doorgaands
een groot gebrek is, wanneer een kunstenaar zig van de kundigheden, die onder
zijn bereik zijn, niet bedient, om aan zijn voordbrengsel die volkomenheid te geven,
welke het, uit hoofde van den tijd, waarin hij leeft, hebben kan; en welke men billijk
vordert. Hij gaat daarenboven onpartijdig te werk. Persoonen komen bij hem niet
aanmerking; schoon ze zomtijds, om bijzondere redenen, verontschuldiging of
aanmoediging verdienen. Even min volgt hij zijne natuurlijke geneigdheid tot deze
of gene soort van kunstwerken, in het beoordeelen der schoone voordbrengselen.
Hij zal, b.v. de sombere nagtgedagten van Young niet lager schatten, dan zij waardig
zijn, om dat zijn temperament, natuurlyk tot lugtigheid en vrolijkheid neigende, hem
een tegenzin in het sombere en droefgeestige inboezemt; of omgekeerd. Hij keurt
het vreemde niet goed om dat het vreemd, noch het vaderlandsche om dat het
vaderlandsch is. De algemeene en wezenlijke regelen der schoonheid zijn het, die
zijn wijsgeerig verstand, en geoefende smaak onder het oog houdt, wanneer hij op
zijnen regterstoel zit, en vonnissen uitspreekt. Moet hij somtijds zijne natie dingen
zeggen, waartegen sommige opstuiven, hij verkiest dit boven eene al te groote
toegevendheid, die meer nadeel dan voordeel aanbrengt; en heeft gedulds genoeg,
om den tijd af te wagten, waarin een bedaarder overweging mogelijk zo veel
ongerijmds in zijne voorstellingen niet zal vinden, als men in den eersten opslag
waande.
Maar hoe noodig deze algemeene vereischten in een kunstrigter zijn, zij stellen
hem niet volkomen in staat om zijn werk te verrigten. Hij moet in 't bijzonder bekwaam
zijn in dat vak, waarin hij, als kunstrigter, werkt. Alles wat derhalven straks is
opgenoemd, met opzigt tot het algemeene, heeft bij hem plaats, met opzigt tot het
vak, waar in hij werkt. Hij heeft eene vaardigheid, om de algemeene lessen en
voorschriften der schoonheid op dat bijzonder vak toe te passen, dat onder zijne
regtbank staat;
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en zijn groot oogmerk is, den smaak zijner natie te verfijnen, geniën den weg te
wijzen, door het aantoonen van hunne gebreken, en brekebeenen den moed te
benemen, om de waereld met hunne verveelende voordbrengselen lastig te vallen’.
By onze melding van het eerste Deel deezes Werks, hebben wy tevens gewag
gemaakt van een Brief, overeenkomstig met onze toen aanduidende gissing,
opgesteld door den Hoogwelgebooren Heer de Perponcher, behelzende eenige
bedenkingen, aan den Heer en Mr. v. Alphen voorgedraagen, met betrekking tot
deeze zyne Theorie. Op dien Brief heeft onze Autheur eene beantwoording
geschreeven, welke vooraan dit tweede Deel geplaatst is; en de Heer de Perponcher
heeft voorts een tweeden Brief afgevaardigd, welke tot een nader aandrang van
zyne voorgestelde bedenkingen díent. - Deeze Brieven zyn, van de eene en andere
zyde, zeer wel opgesteld, leveren den oplettenden verscheiden leerzaame
aanmerkingen; en verstrekken, door de wederzydsche bescheidenheid, tot
aanpryzenswaardige voorbeelden van eene gemaatigde verschilsbehandeling. Het zou zeker ieder deezer Heeren zeer wel mogelyk zyn, op dien voet verder voort
te gaan; dan de Heer de Perponcher oordeelt zulks met reden niet nuttig; en doet
daarom liever aan den Heer en Mr. van Alphen een voorslag van een Briefwisseling
over 't Schoone zelve; waarvan wy ons een weezenlyk nut belooven, en den Leezer
eerlang nader berigt hoopen te geeven.

Grondbeginsels der Algemeene Geleerdheid. Te Middelburg by P.
Gillissen en Zoon, 1780. In gr. octavo 337 bladz.
Aan 't hoofd van dit Geschrift is, by manier van Inleiding, geplaatst, de Schets eener
Verhandelinge over de Natuurlyke en Zedelyke Opvoeding der Kinderen; welke, in
een kort bestek, vermeldt, het geen men daaromtrent, volgens deezen Schryver,
voornaamlyk in agt heeft te neemen. Zyne deswegens, in eene geregelde orde,
gedaane voorstellingen, kunnen grootlyks eene algemeene goedkeuring erlangen,
en, naar de verschillende omstandigheden, daadlyk ter uitvoeringe gebragt worden.
Hieraan hegt hy dan voorts zyn Geschrift, behelzende de Grondbe-
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ginzels der Algemeene Geleerdheid, als een Kort Begrip van alle de
Weetenschappen, dat men der Jeugd met nut in handen kan geeven, om hun een
denkbeeld van allerleie kundigheden te doen verkrygen. - Wy kunnen ons niet
verbeelden, dat de Autheur hier mede bedoelt, eene inboezeming van dien geheelen
omslag van kundigheden in alle kinderen: buiten dat zulks in veeler toestand
onmogelyk zou zyn, zou het, daar 't mogelyk ware, veelmeer dienen, om Geleerden
te vormen, die van alles wat weeten, en geen tak der Geleerdheid recht leeren
kennen; dan om weezenlyk Mannen van Verstand, die eene grondige kennis bezitten,
te doen voortkomen. Zyn bedoelde zal des, zo we vertrouwen, veeleer zyn, om dit
Geschrift als een Handboek aan te bieden; waarvan men, naar de verschillende
omstandigheden, met opzigt tot die of deeze Weetenschappen, naar den toestand,
de vatbaarheid, de neiging der Kinderen, en wat van dien aart meer zy, een nuttig
gebruik kan maaken. Aan dit bedoelde althans kan 't zeer wel beantwoorden, in zo
verre de eerste beginzels, van genoegzaam allen der hier voorgedraagen
Weetenschappen, op zodanig eene manier aangeweezen worden, dat het tot eene
geschikte handleiding kunne dienen, om 'er der Jeugd een algemeen geleidelyk
denkbeeld van te geeven, 't welk de Leermeester vervolgens, met des te meerder
indruk, kan onderscheiden en uitbreiden. - Voor 't overige kunnen ook dezulken,
die zig op deeze of geene Weetenschap toegeleid en dezelve beoefend hebben,
een nuttig gebruik van dit Geschrift maaken, door 'er zig van te bedienen, ter
verkryginge van een oppervlakkig denkbeeld van andere Weetenschappen; waar
in een Man, van eene anderszins gezette Studie, die in de Waereld verkeert, niet
wel geheel onervaaren zyn kan, zonder anderen lastig te weezen, of zigzelven ligtlyk
bespottelyk te maaken. - Ter regelmaatiger behandelinge van dit uitgebreide Plan,
verdeelt de Autheur het zelve in vier Hoofddeelen.
I. Komen in overweeging de Hoofd-Weetenschappen, die het Verstand bezig
houden, waaronder hier betrokken worden, (1.) de Godgeleerdheid, behelzende de
Grondleere, de Uitlegging der H. Schrift, het onderzoek der H. Schrift, de
Zedekundige Godgeleerdheid, de Geloofsstryd, en de praktyk der Godgeleerdheid.
(2.) De Regtsgeleerdheid, gaande over de Wetgeeving, het Staats- of
Algemeen-Regt, met de verdere byzondere soorten van Regten, en de Praktyk der
Regtsgeleerdheid. (3.) De Geneeskunde,
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waartoe behoort, de Ontleedkunde, de Physiologie; de kennis der Ziekten, derzelver
kentekenen, de Geneeskunst, de Artsenykunde, de Scheikunst, de Artsenybereiding,
de Chirurgie en de praktyk der Geneeskunst. Eindelyk (4.) De Wysgeerte, welke
ontvouwt, de Redenkunst, de Zedekunde, de Natuurkunde, de Bovennatuurkunde
en de Wiskunst. - Hier aan volgen
II. De Vrye Kunsten, die uit den Geest voortkomen, welken in vyf Classen verdeeld
worden. (1.) De twee wegwyzers in de Vrye Kunsten, de Spraakkunst en de
Redenaarkunst. (2.) De Fraaie Kunsten, die negen in getal zyn; de
Welspreekendheid, de Dichtkunst, de Zangkunst, de Schilderkunst, de Graveerkunst,
de Beeldhouwkunst, de Bouwkunst, de Uitspraakkunst en de Danskunst. (3.) De
Kunsten van Beroep, te weeten, de Oorlogskunde, de Zeevaard en de Handel. (4.)
De oefenende Kunsten, naamlyk, het Paardryden, Schermen, Voltigeeren, Worstelen,
Zwemmen, Schieten, Vernuftige- en Hazard-Spellen. En eindelyk (5.) de twee Ydele
Kunsten, welken zyn de Waarzeggery en Toverkunst. - By deezen komt
III. De Letterkunde, die alleen van het geheugen afhangt, waartoe behooren, (1.)
de Historische Weetenschappen, als daar zyn, de Verdichtzelkunde, de Tydrekening
en de algemeene Historie. En (2.) De Taalgeleerdheid, welke in zig vervat, de
Oudheidkunde, de Penningkunde, de Diplomatica, de Statistica, de Reiskunde, de
Aardrykskunde, de Genealogie, de Wapenkunde en de Taalkennis.
IV. Ten laatste neemt de Autheur nog in agt de Handwerkkunst, die door 't vernuft
en de noodzaaklykheid uitgevonden zyn, door de beoefening geleerd, en door de
Ambagtslieden waargenomen worden; welken hier, naar derzelver verschillende
oogmerken, tot vier hoofdsoorten gebragt worden. (1.) Handwerkkunsten, welken
tot voeding der Menschen dienen, naamlyk, de Landbouw, de Jagt, de Vlsschery,
de Vogelaary en de Bereiding der Spyzen, Dranken en dagelyksche
Benoodigdheden. (2.) Zulken, die tot kleeding van den Mensch strekken, te weeten,
de Weefkunst, de arbeidzaamheden die tot de kleeding der Mannen en Vrouwen
behooren, de Verwery en de Leêrbereiding. (3.) Zodanigen, die betrekking hebben,
tot des Menschen Woonplaats, als daar zyn, de Bouwing, en Verciering of
Meubileering der Wooningen. Waarby dan (4.) nog komen, de Handwerkkunsten,
die tot de Zamenleeving dienen, onder welken in deezen be-
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trokken wordt, de bereiding der Metaalen, en Mineraalen; die der benoodigdheden
in 't huishouden, en zo ook van 't geene tot de Rytuigen, tot de Drukkery, den Handel
en de Zeevaart behoort; en by welken eindelyk nog gevoegd worden, de
Mathematische en Musicaale Instrumentmaakers.
Onder deeze opgenoemde hoofdbenaamingen brengt de Autheur, telkens op
hunne plaats, de byzondere oefeningen of werkzaamheden, welken daar toe
betrekking hebben, met een korte verklaaring van dezelven, die meerendeels vry
wel geschikt is, om 'er een algemeen denkbeeld van te geeven. Zyne taak op die
wyze afgewerkt hebbende, besluit hy voorts zyn Geschrift, met het volgende voorstel.
‘Dus hebben wy in weinige woorden de grondbeginsels der algemeene
Geleerdheid voleind; 't waare te wenschen, dat de Souverain eene Academie der
algemeene Geleerdheid en der Opvoeding stichtte; deze zoude kunnen
samengesteld zyn, uit.
Twee Theologanten, twee Rechtsgeleerden en twee Geneeskundigen.
Elf voor de Philosophie, als; drie voor de Logica, Metaphysica en Zedekunde; zes
voor de Natuurkunde en Natuurlyke Historie in 't byzonder, en twee voor de Mathesis.
Tien voor de vrye Kunsten, als: vier voor de welspreekendheid en Poëzy, en zes
voor de overige Vrye Kunsten.
Negen voor de Letterkunde, als vyf voor de Historie, Chronologie en Mythologie,
en vier voor de Taalgeleerdheid.
Vier voor de Handwerkkunsten.
Deeze veertig Academisten zouden binnen weinige jaaren aan 't algemeen kunnen
geeven, een volmaakte en methodische beschryving van de algemeene Geleerdheid,
die tot 12 of 16 deelen zoude kunnen gebragt, en van tyd tot tyd met een deel
vermeerderd worden, voor de nieuwe ontdekkingen. De Waereld zoude slechts een
boek meer hebben, maar van welk een nut zou het niet zyn voor onze
Landsgenooten!’
In hoe verre zodanig een voorslag al of niet daadlyk werkstellig gemaakt zou
kunnen worden, indiervoege dat het beoogde nut daar door te wege gebragt wierd,
willen wy niet op ons neemen te beslissen; maar de uitslag der tot nog aangewende
poogingen, om de algemeene Geleerdheid dus als in een aaneengeschakeld werk
te brengen, of op eenige an-
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dere wyze te zamen te voegen, begunstigt eene onderneeming van dien aart niet
sterk. - Veelligt is de eene voorslag de andere waardig: zie hier 't geene ons by
deeze gelegenheid voor den geest gekomen is.
Onze Autheur belooft ons, in den aanvang van dit Werk, een Catalogus der beste
Boeken in alle verscheiden kunsten en weetenschappen; wy verwagtten dien
Catalogus in dit zyn Werk; maar mogelyk heeft hier omtrent een misverstand by
ons plaats; en veelligt is het oogmerk des schryvers dien afzonderlyk, als een vervolg
van dit Geschrift, gemeen te maaken. Indien de Autheur dit oogmerk mogte
voltrekken, zou hy, zo op zyn eigen oordeel, als op raadpleeging met bekwaame
Mannen, in ieder tak der algemeene Geleerdheid, uit zyn uitgebreider Catalogus,
eene beknopte Lyst kunnen opmaaken van die schriften, welken bovenal de
geschiktsten zouden zyn, om met elkanderen een welgeregeld samenstel van de
Algemeene Geleerdheid te verleenen. Eene weluitgevoerde beredeneerde Lyst van
zulke schriften zou der studeerende Jeugd ongetwyfeld nuttig zyn; en zulks nog,
naar ons in zien, ligter dan 't bovengemelde in 't werk gesteld kunnen worden. Dan,
wy geeven 't niet hooger op dan als eene bedenking.

De vryheid der Scheepvaart en des Koophandels der onzydige
Volken in den Oorlog, volgens het algemeene en Europische
Volksrecht, als ook naar de verdragen beschouwd. Te Utrecht by
de Wed. J.v. Schoonhoven, 1780. Behalven het Voorwerk 231 bladz.
in groot octavo.
In een Land als het onze, welks bloei grootlyks afhangt van de Scheepvaart en den
Koophandel; en in omstandigheden als die, waar in wy ons bevinden, daar onze
Scheepvaart en Koophandel, terwyl wy de Onzydigheid behartigen, door den Oorlog,
tusschen andere Mogendheden ontstaan, sterk belemmerd worden, valt het hier
bovengemelde onderwerp natuurlyk in overweeging, by alle de geenen, die 's Lands
(*)
welzyn ter harte neemen . 't Kan derhalve der Natie niet dan gevallig zyn, dat een
bekwaam Man

(*)

Schoon de omstandigheden, zedert het schryven van dit Artykel, in 't midden van December,
door het gedrag van 't Engelsche Hof, ten onzen opzigte, eenigzins veranderd zyn hebben
wy 't niet noodig geagt hieromtrent eenige verandering te maaken, te minder daar 't blykbaar
genoeg is, dat Engeland het boven al gelaaden heeft op onze kragt daadige handhaaving
der Onzydigheid.
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zig opzetlyk verledigt, om dat Stuk nauwkeurig te onderzoeken; en zyne ryplyk
overwoogen gedagten deswegens gemeen te maaken, gelyk in dit Geschrift
geschiedt; welks inhoud ten overvloede getuigt, dat men deszelfs Opsteller en zynen
arbeid, met het hoogste regt, in dat licht mag beschouwen. Hy stelt zig voor, de
vryheid der Scheepvaart en des Koophandels indiervoege te overweegen, dat zyn
Geschrift te gelyk strekke, tot eene proeve eener geschied- en regtskundige
ophelderinge der geschillen, tusschen de oorlogende Mogendheden en onpzydige
Staaten, wegens den vryen Zeehandel: 't welk deeze Papieren van des te
uitgebreider nuttigheid maakt. Ze zyn dus niet beperkt binnen de tegenwoordige
omstandigheden, maar brengen ons het voorheen gebeurde onder 't oog, en leiden
ons op tot het toekomende; als behelzende eene beschouwing der Regtsgronden,
waarop de oorlogende Mogenheden hunne beperkingen door vryheid tot nog
gevestigd hebben; en eene overweeging der Regtsgronden, waar van men zig, ter
afwendinge van de onheilen, welken daaruit voortgesprooten zyn, in 't vervolg
behoorde te bedienen: dat veelligt eene mindere of meerdere aanleiding, tot
regtmaatiger inrigtingen, zou kunnen geeven. Het belang van ons Vaderland, en
de inzigten van den Schryver, gepaard met de oordeelkundige behandeling van dit
onderwerp, loopen hier zamen, om onze Vaderlandsche Leezers te beweegen, tot
eene oplettende doorbladering van dit leerzaame Geschrift.
Het vangt aan met eene naspooring van het Byzondere Europische Volksregt,
als onderscheiden van het Algemeene Natuurlyke Volksregt; welk onderscheid
hoofdzaaklyk hier op uitkomt. Het Algemeene, gegrond op de onveranderlyke
Natuurwetten, is betrekkelyk tot de algemeene omstandigheden der Volkeren:
waartegen dit Byzondere, op willekeurige grondstellingen gevestigd, slegts zyne
betrekking heeft, tot schikkingen, welken de Kristenvolken in Europa, met eene
algemeene inwilliging, als regels van hun gedrag omtrent elkander, door de gewoonte
gewettigd, en als regels van eene verbindende kragt aangenomen hebben. Dus
bestaat het Byzondere Europische Volksregt, in zekere gebruiken en gewoonten,
welken de Volken en Staaten in ons waerelddeel onder elkander ingevoerd hebben.
Onze Autheur de willekeurigheid en veranderlykheid van dit Regt, met de daar uit
voortspruitende gevolgen, by de daadlyke verandering van het zelve, waaruit zelfs
een oud en nieuw Europisch Volksregt gebooren is, gadegeslaagen hebbende,
merkt deswegens ten laatste nog aan: dat men, als dit byzondere Volksregt omtrent
een zeker geval zwygt, of onzeker en twyfelagtig is, tot het algemeene natuurlyke
Volksregt te rug moet keeren. - Op deeze beschouwing van het Volksregt, laat hy
voorts volgen zyne aanmerkingen over de Onzydigheid, over de Vryheid der Zee,
en over den Handel in 't gemeen. - Na 't ontvouwen hier van, als voorafgaande
Stukken, die in de eerste plaatze eenige opheldering vorderen, komt
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onze Schryver tot de hoofdzaak zelve, en bepaalt zig ter overweeginge van de vrye
Scheepvaart en den Koophandel van onzydige Volken in den Oorlog, naar het
Algemeene Volksregt. Het geen hy deswegens bygebragt heeft, vat hy, om alles
met een opslag van het oog te kunnen zien, aan 't einde deezer afdeelinge, te
zamen, in de volgende korte stellingen.
‘1. Een Staat kan de onderdaanen eens anderen, met welken hij in vrede leeft, in
hunnen handel met een derden niet verhinderen.
2. De onderdaanen van een onzijdige Mogenheid kunnen met alle volken
eveneens in oorlog, als in vrede, handelen, gevolglijk ook met de oorlogende,
en met alle soorten van waaren.
3. Ook met wapenen en andere krijgsbehoeftens.
4. De oorlogende kunnen onzijdige Kooplieden niets, ten opzigte der waaren,
waarmede zij handelen, voorschrijven, noch zekere waaren uitzonderen; en
nog minder kan hun de eene partij de Scheepvaart en den Handel naar de
landen der anderen geheel verbieden.
5. Daar tegen verkrijgt een oorlogende partij het recht, om in de door haar
wapenen veroverde vijandelijke landen den handel van onzijdige Kooplieden
te bepaalen, en, wanneer zij wil, in 't geheel te verbieden.
6. En insgelijks den handel derzelven met de plaatsen, die door zijn Krijgsvolk
zijn ingeslooten, of belegerd, met geweld te verhinderen.
7. Maar op andere plaatsen mag zij zulks niet, en in 't allerminst in de open zee,
doen.
8. De oorlogende mogen hunne vijanden, of derzelver bondgenooten, in de open
zee vervolgen en aantasten.
9. Maar niet de Schepen en Waaren van onzijdige Volken op de zee aanhouden,
doorzoeken en aanbrengen.
10. Onzijdige Kooplieden zijn niet verpligt, om de voorschriften der oorlogende
Mogenheden, waar bij zij, bij 't uitbreeken des oorlogs, den handel naar
vijandelijke landen bepaalen, of zekere waaren verbieden, te gehoorzaamen.
11. Zulk een verbod kan den Kooplieden alleen van hunne Overheden gegeeven
worden; en bij deezen moeten de oorlogende het door onderhandelingen
zoeken te bewerken.
12. Maar de inwilliging derzelven is enkel eene goedwilligheid.
13. De oorlogende hebben geen recht, om waaren den vijanden of deszelfs
onderdaanen toebehoorende, uit onzijdige Schepen weg te neemen.
14. Het is een openlijke onrechtvaerdigheid, den Schipper van een onzijdig Schip
een bewijs af te vorderen, dat de laading aan onzijdige Kooplieden, en niet
aan onderdaanen des vijands, toebehoort.
15. Wanneer in een opgebragt vijandlijk Koopvaardijschip waaren van een onzijdig
Koopman gelaaden zijn, zo moeten ze, zoo
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16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

draa deeze zijn eigendom aan dezelve bewezen heeft, hem te rug gegeeven
worden.
De Oorlogschepen en Kaapers der oorlogende partijen zijn niet gerechtigd,
om van onzijdige Koopvaarders de vertooning der vragtbrieven en andere
papieren, betreffende de laading, te eischen, of zelfs de waaren te doorzoeken.
Zij kunnen alleen de vertooning der passen of zeebrieven vorderen, om daaruit
te zien, of het in de daad een onzijdig Schip zij, dan niet.
De oorlogende hebben geen magt van te rechtstelling over onzijdige
Handelaaren, en derzelver Schepen in de open zee, en kunnen dierhalve geen
gericht over dezelve aanstellen.
Noch zulke Schepen, en de daarop gevonden goederen, onder voorwendzel,
dat ze verboden, of het eigendom des vijands waren, voor verbeurd verklaaren.
Het verlies dat onzijdige Kooplieden daardoor lijden, komt tot last van den
Staat, die zulk een gericht aangesteld heeft.
Dezelve is tot voldoening en vergoeding verpligt, en kan die niet afwenden
door het voorgeeven, dat dit een zaak is, die voor zijn landgerichten, naar de
landwetten, moet uitgeweezen worden.
De Overheid van zulk een Staat kan ook, met het voorwendzel der
regeeringsvorm, die haar de handen bindt, de eisschen van eenen anderen
Staat, in zaaken van deezen aart, niet ontgaan; maar dezelve is gerechtigd,
zich hierin alleen aan haar te houden.’

Ieder deezer Regten heeft de Autheur beweezen door 't Algemeene Volksregt
bepaäld te zyn; met wederlegging der voornaamste stellingen van hun, die, de
regten der oorlogenden te verre uitstrekken, en hun alles tegen allen veroorlooven.
Tevens ter loops aangemerkt hebbende, dat het Europische Volkregt, in verscheiden
opzigten, hier van afwykt, zo verledigt hy zig voorts om gezetter na te gaan, wat
hieromtrent van tyd tot tyd stand gegreepen heeft. Zulks doet hem eerst kortlyk het
oog vestigen op de geweldige maatregels die zommige oude Volken in dit geval
genomen hebben, op de wetten der Roomsche Keizeten desaangaande, en wel
byzonder op de Bullen der Pausen, die het verkoopen en leveren van krygsbehoeften,
aan de ongeloovigen, ten strengste verbooden. En hierop, zegt hy, ‘is het vervolgends
in Europa een gewoonte geworden, dat de oorlogende Mogendheden onzijdige
volken verbooden, hunnen vijanden zulke waaren toe te voeren, met bedreiging,
dat zij dezelve, in geval van overtreeding van dit verbod, zouden neemen, en als
goede buit aanhouden. De uitoeffening van dit, het algemeene Staats- en Volksrecht
wederspreekend, recht, heeft des te minder tegenstand gevonden, daar de
Europische Volken het, in de handelverdragen tusschen hen geslooten, als een
algemeene grondstelling aangenomen, en daarin zeer naaukeurige lijsten
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der waaren gesteld hebben, die in den oorlog, in zoo verre zij naar de landen en
havens van de vijanden der een of andere oorlogende partij gevoerd worden,
verbooden zouden zijn.’
Ter nadere ontvouwinge van dit algemeene voorstel levert hy ons verder eene
lyst van de handelverdragen der Europische Mogenheden tot op den tegenwoordigen
tyd, met nevensgaande aanmerkingen wegens derzelver inhoud, overeenkomst of
verscheidenheid in 't algemeen, en derzelver byzonderheden, die bovenal van
gewigtigen gevolge zyn. By uitstek heeft men hieromtrent gade te slaan, een
onderscheid tusschen de oude en nieuwere handelverdragen, dat, in zekeren zin,
een oud en nieuw Europisch Volksregt te wege gebragt heeft, met betrekking tot
vyandelyke goederen, schoon anders geen verbooden waaren, in onzydige Schepen.
In vroegere dagen hield men zig gewoonlyk aan den regel, ‘dat vyandlyke goederen,
in Schepen van onzydigen gevonden, verbeurd; en dat integendeel de waaren van
onzydigen, in vyandlyke Schepen gevonden, vry waren.’ Dan zints het midden der
voorige Eeuwe heeft men veelal vastgesteld, ‘dat een onzydig Schip de gantsche
laading, t zy geheel of gedeeltelyk den vyand toebehoorende, vry maakt; en dat
integendeel een vyandlyk Schip met de gantsche laading, al behoorde dezelve aan
onzydigen, verbeurd is.’ Volgens het oude regt ziet men alleen op den eigenaar der
Waaren, en volgens het nieuwe regt alleen op den eigenaar van het Schip. Uit deeze
opgegeeven handelverdragen leidt onze Autheur voorts af, in hoe verre het
Byzondere Europische Volksregt onderscheiden zy van het Algemeene Natuurlyke
Volksregt, en de handelvryheid grootlyks beperkt hebbe. Hieraan hegt hy wyders
een beknopt verslag van eenige merkwaardige geschillen, die tusschen de
oorlogende en onzydige Mogenheden, wegens de Scheepvaart en koophandel,
geduurende den oorlog, ontstaan zyn. In 't opstellen van dit gedeelte heeft de
Schryver de voornaamste hier toe betrekkelyke gevallen, van den laateren tyd, en
wel inzonderheid de geschillen van Groot Brittanien, zo met Pruissen als met de
Nederlanden, kortbondig opgehelderd, met aanwyzing van de wederzydsche
gronden, en beoordeeling van dezelven.
Eindelyk schikt de Autheur de laatste afdeeling van dit zyn Werk, tot het
byeenverzamelen van eenige Mengelaanmerkingen, over den vryen Handel, die
zomwyl den onderdaanen der oorlogende Mogenheden is toegestaan, en over de
onderhouding der regten van onzydige Staaten, ten aanzien des Handels in
oorlogstyden. Ons onder het oog gebragt hebbende de gevaarlyke omstandigheden
van de Scheepvaart en den Koophandel door den oorlog, van ondsher, meldt hy
ons, hoe veele Mogenheden nu en dan, door byzondere handelverdragen, die
onheilen verminderd hebben; terwyl hy ons tevens doet zien, dat 'er nog veele
overblyven, die insgelyks geweerd kunnen worden, en welker weering de billykheid
ten kragtigste vordert.
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Op het aandringen hier van sluit hy ten laatste dit Geschrift, met het volgende
voorstel, ter meerdere beveiliginge van den Zeehandel.
‘Om den zeehandel, welks bevordering thans een der gewigtigste belangen van
alle aan de zee grenzende Staaten is, de mogelijkste zekerheid in den oorlog te
verzorgen, zoude het een groot voordeel voor hunne Overheden zijn, wanneer
dezelven een algemeen recht der zeeoorlogen lieten opstellen, waarin de rechten
der oorlogenden omtrent onzijdige koopvaarers naauwkeurig bepaald, en te gelijk
hunne te verregaande aanmaatigingen tegen dezelven paalen gesteld wierden.
Daar alles, wat de oorlogende tegen de Koopvaardijschepen van onzijdige volkeren,
onder den voorgewenden naam van volksrecht, bedrijven, naamelijk de opbrenging
en aanhouding der verboden en vijandlijke Waaren in onzijdige, gelijk onzijdige
Waaren in vijandlijke schepen, door het algemeene volksrecht volkomen afgekeurd
wordt; zoo zoude het niets dan rechtmaatigheid zijn, onzijdige volken en Kooplieden
hunne door eenen rechtmaatig geweld ontroofde natuurlijke rechten weder te geeven.
De inwilliging der magtigste Zeemogenheden zoude hier het hoofdzaaklijkste zijn.
Maar kan men van hunne grootmoedigheid en menschenliefde wel verwachten, dat
zij liever van de oogschijnlijke billijkheid afwijken zullen, dan een wel onbillijk recht,
in welks bezit zij echter eeuwen lang geweest zijn, verdedigen zouden? Zoo al, bij
ongeluk, dit het geval niet zijn mogt; zoo zoude men zich moeten vergenoegen, dat
de zoo veele moeilijkheden met zich voerende oude gewoonte, om onzijdige
Schepen, wegens de daarin gelaaden vijandlijke waaren, in de open zee, aan te
houden, te doorzoeken en te neemen, afgeschaft, en de nieuwe, naar welke wij
Schip vrij goed maakt, doorgaands, en door alle Europische mogenheden,
aangenomen wierd. Daar door zoude de hebzugt der kaapers paalen gesteld worden.
Zij zouden van onzijdige Schepen verder niets, dan de vertooning der Passen en
Zeebrieven, eischen, en dezelve geenzins kunnen bemagtigen, noch in eenige
haven ter gerechtlijke onderzoeking kunnen voeren. De ter zee handelende
onderdaanen van onzijdige Staaten zouden het groot voordeel daarvan hebben,
dat zij hunnen weg onverhinderd mogten voortzetten, zonder zich door de
Admiraliteits gerechten der oorlogenden in langduurige en kostbaare
rechtshandelingen in te laaten, uit welke zij nimmer zonder een merklijk verlies
komen. In 't bijzonder zoude zulk eene nieuwe inrichting de Duitsche Ryks en andere
Hanzee-Steden voordeelig zijn, welke het meest in oorlogstijden lijden, wijl het hunne
overheden aan de zeemagt ontbreekt, door welke zij beschermd zouden kunnen
worden.
Zo al de oorlogenden, door deeze verandering der grondregels en gewoonten,
de aanspraak op vijandlijke waaren in onzijdige Schepen verliezen; zoo wordt
nogthans dit verlies, door de hun daar tegen toegestaane aanhouding der waaren
van onzijdigen in vijandlijke Schepen, vergoed; en zij behouden boven dien het
recht ter
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wegneeming van krijgsbehoeften, die zij in onzijdige Schepen vinden, die naar
vijandlijke landen en havens bestemd zijn. Daar het algemeene volksrecht hen noch
het een noch het andere veroorloft; zoo is het een groote toegeevenheid van de
zijde der onzijdigen, het toe te staan, en het als een offer der noodzaaklijkheid aan
te merken, in welke zij zich bevinden, om van twee kwaaden, die niet te gelijk
vermeeden kunnen worden, het kleinste te kiezen. 't Is in de daad voor onzijdige
Staaten ten uiterste smertelijk, dat zij zich gedwongen zien, zulke harde wetten, zoo
nadeelig voor hunne achtbaarheid en de handteering hunner onderdaanen, te
erkennen; welke aan den anderen kant den oorlogenden tot groot voordeel strekken;
wijl zij daardoor in 't bezit van zulke rechten gekomen zijn, op welke zij anders geen
aanspraak hadden kunnen maaken. Hiermede konden deeze zich des te meer
vergenoegen, daar zij het kleinste, de onzijdigen het grootste, deel der Europische
magt uitmaaken. Het stemt met de rede en met de billijkheid veel meer overeen,
dat waare en ontwijfelbaare rechten der meesten, boven de slegtgegronde en
twijfelachtige aanmaatigingen der minsten, gesteld worden, inzonderheid daar die,
door de bepaaling hunner rechten, veel verliezen, en deeze, door de uitbreiding
hunner aanmaatigingen, veel winnen. De zaak van hun, die zich toeleggen om een
nadeel af te wenden, is altyd meer begunstigd, dan die derzulken, die een zeer
groot en buitengewoon voordeel, ten nadeel van een ander, zoeken.’

Dagverhaal van Albert Durer's N derlandsche Reize. In 't
Nederduitsch overgebragt. Te Amsterdam by W. Holtrop 1780.
Gemerkt Albert Durer, als Schilder, en inzonderheid als Graveerder, onder de
Nederlandsche Kunstenaars, hoog gewaardeerd wordt, stelt men natuurlyk eenig
belang in 't weeten van byzonderheden hem betreffende, vooral in zulken, die min
of meer ter ophelderinge van zyne geschiedenis of character strekken. Uit dien
hoofde kan de mededeeling van dit Geschrift den Liefhebberen niet anders dan
gevallig weezen. Het behelst, wel is waar, geen byzonderheden van groot gewigt,
maar 't geeft ons een eenvoudig dagverhaal eener Reize, door de Nederlanden,
door Durer zelven onopgesinukt geschreeven, onlangs eerst ontdekt, vervolgens
in 't Hoogduitsch gedrukt, en nu ook in 't Nederduitsch gemeen gemaakt. Men leert
'er, buiten het geschiedkundige tot 's Mans leevensloop behoorende, uit kennen,
zyne bekwaamheid in 't beoordeelen van Kunststukken, mitsgaders de hoogagting,
die hy allerwegen by Kunstkenners wegdroeg; en daarbenevens geeft eene zyner
aantekeningen, geschreeven by gelegenheid, dat hy meende dat Luther verraaderlyk
gevangen, en veelligt al vermoord was, o s een gunstiger denkbeeld van zyne
Godsdienstkennis, en yver voor de Hervorming, dan men zig tot nog veelal gevormd
had.
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Kort Dagverhaal der Reize van Gustavus de IIIde, Koning van
Zweeden, onder den naam van Grave Van Hagha, door Holland.
Beneffens de gelukkige omwenteling dezes Koningryks in den
jaare 1772. Uit het Fransch vertaald en vermeerderd, door J.
Osseweyer. Te Amsterdam by D. Schuurman 1780. Behalven de
Voorrede 66 bladz. in gr. octavo.
Eene beknopte melding van eenige byzondere ontmoetingen en voorvallen op 's
Vorsten Reis; inzonderheid zodanigen, die de hoogagting, welke men hem betoond
heeft, betreffen, of zyne bekwaamheid en geestgesteldheid aanduiden; waarby komt
een geregeld berigt van de ve nietiging der Aristocratische, en de herstelling der
Monarchaale Regeeringe in Zweeden, door deezen Vorst, zonder eenige
bloedstorting, te wege gebragt. - Met betrekking tot dit onderwerp, verhaalt men
ons hier het volgende snedige gezegde van den Vorst, als een blyk zyner vaardigheid
en zagtheid van geest.
Een Fransch Treurspeldichter, die Hem over de omwenteling des Staats in
Zweeden sprak, kreeg van den Vorst zeer vlug ten antwoord: ‘deeze omwenteling
heeft gerugt in Europa gemaakt, Myn Heer; doch het geene my verheugt, is, dat ik
niet geloove, dat dezelve ooit oorzaak tot het maaken van een Treurspel zal geeven.’

Hollandsch Schouwtooneel. Eerste Deel. In 's Gravenhage by G.
du Mee, Iz. Behalven het Voorwerk, 376 bladz. in octavo.
Onder deezen Tytel vereenigt men een zestal Tooneelstukken, die voorheen
afzonderlyk uitgegeeven zyn; en de Voorreden kundigt aan, dat men voorheeft
deeze Verzameling te agtervolgen. Het tegenwoordige Deel behelst Tom Jones
een Tooneelspel; de Advocaat Patelyn, Gelukkiglyk en de Ongehuwde, drie
Blyspelen; met Inkle en Yariko, een Tooneelspel, benevens Zeloïde een Treurspel.
Ieder deezer Stukken is in zyne soort vry wel uitgevoerd, en strekt tot leering of
vermaak; alleenlyk is Patelyn te sterk overdreeven. Men zal, ten minsten naar ons
inzien, wel doen, als men, in 't uitkiezen van Blyspelen, gelyk we reeds onlangs, by
eene andere gelegenheid, gezegd hebben, in agt neemt, dat men dezulken ter zyde
stelt, die het waarschynlyk mogelyke geheel en al aan het grappige opofferen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Heilige Jaarboeken, of Samenstemming der Euangelisten, in de
levensbeschrijving van Jesus Christus, naar de tijdorde; met
nieuwe ophelderingen. IIde Deel. Door Rutger Schutte, Predikant
te Amsterdam. Met Landkaarten en Gezigten. Te Amsterdam, by
J. Wessing Willemsz., 1780. Bahalven het Voorwerk, enz. 453 bladz.
in groot octavo.
Op de in het eerste Deel gelegde gronden, waarvan wy voorheen gewag gemaekt
(*)
hebben, vestigt nu de Eerwaerde Schutte zyne overeenbrenging der Euangelische
verhalen, nopens Jezus Christus; 't welk hy, in beantwoording aen zyn bedoelde,
met de uiterste naeuwkeurigheid, voltrokken heeft. Ene meer dan gemene
oplettendheid, op de verschillende omstandigheden van tyden, persoonen en zaken,
met ene juiste inagtneming van de spreekwyzen, omtrent vele voorvallen gebezigd,
stelt zyn Eerwaerden in staet, om niet slechts de achtervolgende tydorde in 't
algemeen te ontdekken, maer gewoonlyk op goede gronden de feest- en jaergetyden
aen te tekenen; en dikwerf, zo niet met zekerheid, ten minste met vry wat
waerschynlykheid, te bepalen, in elke maand, of week, ja dagen der maand, en
zelfs op welk uur van den dag, die en deze gebeurtenissen voorgevallen zyn. Hier
door onderscheid zich de oordeelkundige Schutte, van alle zyne Voorgangers, in 't
vervaerdigen ener Samenstemminge der Euangelisten, op ene wyze, welke hem
ter eere strekt. Men zal by het doorbladeren van dit Werk, schoon men alle zyne
bepalingen niet even bondig oordeele, hem dezen lof niet wel kunnen weigeren; en
veelligt zal men, hier en daer, geleid worden, tot een bezef, dat 'er meer
overeenstemming in de Euangelische verhalen plaets heeft, dan men zich alvoorens
verbeeld had. Ja 't zou wel kunnen gebeuren, dat men, op het geleide van zyn
Eerwaerden, om zo te spreken in

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. I.D. bl. 517.
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't oog loopende strydigheden veressend zag, waeromtrent men zichzelven niet kon
voldoen, na ene reeks van Uitleggers geraedpleegd, en zyn eigen oordeel vrugtloos
gepynigd te hebben. - Mogelyk staen velen, in dit geval, met ons gelyk, ten opzichte
der tydsaenwyzinge van 's Heillands kruisiginge, zo als men gemeenlyk Mark. XV.
25 en Joann. XIX. 14. met elkander vergelykt. Op de gewoone vooronderstelling,
dat beide de uitdrukkingen, by Mareus het was de derde uur en zy kruisigden hem,
en by Joannes het was omtrent de zesde uur, toen Pilatus zich, zo als men dan wil,
op den Richterstoel zettede om 't vonnis over Jezus uit te spreken, betrekkelyk zyn
tot den tyd der kruisiginge van Christus, is hier, zou men zeggen, ene baerblykelyke
strydigheid. Dan laet ons den Eerwaerden Schutte hooren, zo als hy deze
vooronderstelling verydelt, en de geheele schynstrydigheid wegneemt: dit strekke
tot een leerzaem stael van zyn weluitgevoerd Geschrist.
Men behoort, zyns agtens, die twee plaetzen niet met elkander te vergelyken; ze
spreeken zo wel van verschillende plaetzen als tyden. Markus gewaegt van 't
voorgevallene op Golgotha te drie uuren, en Joannes van 't gebeurde op Lithostrotos
als hy melding maekt van zes uuren. Dit is, gelyk zyn Eerwaerde uit het beloop der
geschiedenisse toont, op de gewoone wyze met geene mogelykheid te vereffenen;
en zelfs zou men hier niet uit alle zwarigheden gered zyn, zo men al, volgens enige
onde Handschriften, by Joannes laze, de derde uur; vermits 'er gesproken word van
twee verschillende gevallen, tusschen welken nog al vry wat tyds verloopen zal zyn.
‘Men heeft, zegt hij, Johannes niet wel begreepen, en hem zeer verkeerdelijk met
Markus vergeleken. Johannes is Hoofdst. XIX. 14-16, nog bij de gevallen op het
Lithostrotos, en moet vergeleken worden met Mark. XV. 20. Maar vs. 17-18 komt,
volgens hem, Jesus op Golgotha, en daar moet hij eerst vergeleken worden met
Mark. XV:24-25. Ook ziet men niet, dat Johannes een enkel woord van Jesus
kruisiginge ter zesder uure spreekt: en dat kon hij niet doen, gemerkt dit, zoo als
we bewezen hebben, eene handtastelijke onwaarheid is. Veel minder kon hij zijnen
lezer onderrichten, dat Jesus te zes uur nog op het Lithostrotos stond, om dat deeze
onwaarheid nog veel grooter is. - Hij doet dit ook niet, hoe zeer het de meeste
Uitleggers denken. Hij zegt alleen in eene Tusschenrede: 'Er was nu Voorbereiding
voor 't Pascha, doch
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omtrent ter zesder uure. In 't Grieksch Ἣν δὲ παϱασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥϱᾳ δὲ ὠσεὶ
ἕκτγ. Dit laatste lees ik in den derden naamval, welke in de alleroudste handschristen
op dezelsde wijze geschreven wierd als de eerste naamval. Gelijk iemand, die geen'
toegang heeft tot oude handschriften, kan zien uit een stuk, waar in 't begin van
Joh. V. staat, en dat uit een alieroudst handschrift der Koninglijke Boekerij te Parijs,
in 't koper nagesneden, vertoond wordt bij Lamy Harm. Euang. p. 657. Men vergelijke
Montfaucon Palaeogr. Graec. Lib. I. Cap. IV. p. 33. Dat men het dubbel, δὶ-δὶ, door
Nu - Doch, moet vertolken, leert de aart der Grieksche taale: het eerste heeft een'
zacht overgaanden, en het tweede een' tegenstellenden zin. 't Is dan eene
ingelaschte aantekening, nopens de παϱασκευὴ τοῦ πασχα voorbereiding voor 't
Pascha, of  ברע חםפPaaschavond, gelijk dien de Jooden noemen. 'Er wordt alleen
met een woord gezegd: “dat 'er op dezen dag wel voorbereiding voor 't Pascha was,
maar eerst ter zesder uure”. In der daad, mij dunkt, dat men geen' eenvoudiger, en
eigenaartiger zin, aan de woorden kan geeven: waar in de tegenstelling van 't laatste
tegen het eerste lid, zoo natuurlijk wordt behouden, dat deze enkel uit dien hoofde
den voorrang aan de andere opvattingen schijnt te betwisten. En dan heeft ze dit
voor uit; dat ze alle zwaarigheden, nopens de overeenstemming met Markus,
eensslaags doet verdwijnen. - Maar hoe waarschijnlijk wordt dit uit vergelijkinge van
de Joodsche oudheden? 't Was ter zesder uure, en wel OMTRENT ter zesder uure,
dat de Paaschavond of Voorbereiding voor Paschen aanving. Dus schrijven ze 'er
over in hunne Misna Pesach Cap. I. §. 4 et 5. Tom. II. p. 135, 186. Rabbi Meyr zegt:
“Op den XIV dag eet men zuurdeeg door het ganssche vijfde uur heen, en men
verbrandt het  שש הלחהבMET HET BEGIN DER ZESDE UURE, dat is ὥϱᾳ ὡσεὶ ἕκτῃ
Omtrent of digt bij de zesde uure”. Dan laaten ze het gevoelen van Rabban Gamaliël
volgen. “Het ongewijde eet men door de vierde uure heen; maar het eerste
opgeosserde door de gansche vijfde: en 't verbranden geschiedt MET HET BEGIN, dat
is OMTRENT de zesde uure”. Wederom in die zelfde verhandelinge Cap. IV. §. 1. p.
146. “Ter plaatse, waar men gewoon is werk te verrichten op Paaschavond; daar
verricht men het tot den middag toe. En §. 5. p. 148”. De Wijzen zeggen: “In Judea
werkt men op Paaschavond, tot den middag toe”. En §. 6. p. 148, vindt men nog
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eene nadere bepaaling van Rabbi Meyr, welke zegt: “dan wat voor werk het zij, 't
gene iemand voor den XIVden begonnen heeft, hij dat op den XIVden mag afdoen;
maar dat hij het met het begin van den XIVden niet mag aanvangen, al zag hij dat
hij 't af kon doen”. Dit werk nu van Jesus ter dood te brengen, was al voor den
XIVden begonnen: zelfs straks na Lazarus opstanding, lag zijn doodvonnis reeds
zoo goed als gestreken. Wie ziet niet uit dit alles, dat Johannes zijne uitdrukkingen,
genoegzaam, uit de bekende taal der Joodsche meesters heeft overgenoomen: en
hier niet aantekent den tijd, wanneer Jesus nog voor Pilatus op het Lithostrotos
stond; maar wanneer de Voorbereiding, of Paaschavond, naar de rekening der
Jooden aanving. - We moeten hier eindelijk eene aanmerking bijvoegen, welke ons
onderwerp nog nader komt. Moses Maimons zoon schrijft in zijne Verhandelinge
de Synedr. & Poenis Cap. XI. pag. 65. Edit. Houting. “De gerichtszittingen in
halszaaken kunnen, als 'er een vrijspreekend vonnis komt, den zelfden dag ten
einde gebragt worden, maar in geval van een veroordeelend vonnis eindigen ze
eerst den volgenden dag. Dieswegens sloeg men geen vonnis in halszaaken op
Sabbathavond of op een avond voor een' Feestdag: op dat bijaldien de beschuldige
misschien ter dood gevonnist wierde, het niet onmogelijk mogte worden, het
doodvonnis den anderen dag uit te voeren; gemerkt het verbooden was, het
doodvonnis twee dagen uit te stellen”. Volgens Maimonszoon, mogt dan het gericht,
over lijfstraffelijke zaaken, wel 's avonds zitten, zoo het slegts geen Avond voor een'
Sabbath of anderen Feestdag was: en des anderen dags na het eindigen van dien
nacht, moest het doodvonnis ter uitvoeringe gebragt, en niet uitgesteld worden tot
na den tweeden nagt. Dit is 't geval, waar in we hier zijn. De Joodsche Richters
hadden diep in den avond, of 's nachts te vooren Jesus VEROORDEELD des doods
schuldig te zijn, gelijk Marcus met uitgedrukte woorden schrijft Hoofd. XIV:64,
vergelijk Mat. XXVI:66. Dit is de uitspraak van het doodvonnis. Weinige uuren daar
na, wordt Hij ondervraagd, of Hij bij zijne bekentenisse volhardde: en Hij dit doende,
zoo bleef het vonnis gelijk het was, en werd alleen plegtig op nieuw geslagen. Zij
overleggen daarop nader, om met dit Gewijsde naar Pilatus te gaan, en hun vonnis
daar bevestigd te krijgen, zonder wiens bekragtiging het weinig uitwerking zou
hebben. De zaak dan voor den Stadhouder komende,
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draalt hij lang genoeg, en zoekt door allerhande wegen, den veroordeelden, wien
hij voor onschuldig hield, vrij te krijgen: maar dit niet lukkende, slaat hij eindelijk in
zoo verre vonnis, dat hij het Gewijsde van den Raad bevestigt. Dit slaan en uitvoeren
van 't vonnis moest, volgens de Joodsche rechten, geschieden, voor  חםפ ברעde
Voorbereiding voor 't Pascha, welke omtrent zes uur begon. - En dat is de in 't oog
loopende reden, waarom Johannes hier juist deze tusschenrede plaatst, midden in
eenen volzin; wiens eerste deel Pilatus stappen op den Rechterstoel bevat, gelijk
het twee zijne laatste pooging meldt om Jesus los te krijgen. Tusschen beide zet
hij, bij wege van inlasschinge, ('Er was nu voorbereiding voor 't Pascha, doch omtrent
ter zesder uure.) Waarom tog anders, dan om zijnen lezer te beduiden: “dat 'er, uit
hoofde van de Voorbereidinge voor 't Pascha, wel haast gemaakt wierd met de te
rechtstellinge der drie kruisselingen; maar dat die Voorbereiding eerst omtrent de
zesde uur beginnende, 'er nog tijds genoeg overschoot voor eene laatste pooging
om Jesus los te krijgen”. - Zulks komt ook, met de tegenstellinge van 't laatste lid
tegen het eerste, juist overeen.
Eindelijk dan, en dan alleen, kan men voldoende reden geeven; waarom hier de
VOORBEREIDING voor 't Pascha, en de zesde uur worden bij elkander gevoegd. Dat
het de DAG der VOORBEREIDINGE was, had hij reeds te kennen gegeeven Hoofd.
XVIII:28. Bijaldien hij de bepaalde tijdstip, of het UUR van dezen dag, had willen
aanwijzen: zou hij niet meer noodig gehad hebben, dan te zeggen; en 't was de
zesde uur. Waar toe dan hier deze twee tijdmerken? Wat doet 'er de VOORBEREIDING
bij? Ja waar toe nog driemaal in dit XIX Hoofddeel, van de VOORBEREIDINGE
gesprooken? Zekerlijk, om dat die VOORBEREIDING zelve, in dit stuk, te pas kwam.
Te weten, eerst vs. 14, met uitzigt tot de vonnisvelling voor de VOORBEREIDING welke
ter zesder uure aanving; dan vs. 31, met betrekkinge tot de beenbreeking der
gekruisten voor den Sabbath, welke straks na de VOORBEREIDING begon; en eindelijk
vs. 42, met opzigte tot de begraving welke in een nabij gelegen graf, om de
Voorbereiding, welke nu ten einde liep, moest geschieden. Hier heeft dan de
VOORBEREIDING voor 't Pascha, waarlijk, naar onze opvatting, met de ZESDE UURE,
eene allernauwste verbindtenis, en die moesten bij elkander gemeld worden. Iets
dat men te vergeefs, zoo ik mij niet bedriege,
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in alle de andere gevoelens zal zoeken; welke in het IIIde Deel, nader zullen getoest
worden.
‘Ik hou het dieswegens, na eene onzijdige, en dikwijls hervatte overweging, voor
volkomen zeker: dat Johannes ons met deze woorden niet wil leeren, dat Jesus ter
zesder uure, nog voor Pilatus op het Lithostrotos stond; maar dat de Voorbereiding
voor 't Pascha, ter zesder uure begon.’

Onderwys in den Godsdienst, door J.v. Nuys Klinkenberg,
A.L.M.Ph. Dr. en Predikant te Amsterdam. IIde Deel. Te Amsterdam,
by J. Allart, 1780. Behalven het Voorwerk, 412 bladz. in gr. octavo.
Het eerste gedeelte van den Natuurlyken Godsdienst, het bespiegelende of
leerstuklyke, afgehandeld zynde, gaat de Eerwaerde Klinkenberg in dezen over ter
ontvouwinge van het zedelyke of betrachtende, zo ver het onderwys der Rede gaat.
- Na een beknopt voorstel van dit tweeledig onderscheid, en ene kortbondige
verklaring van de voornaamste bewoordingen in de Zedekunde gebruiklyk, stelt hy
ons het beloop van dit tweede Deel zyner onderwyzinge indezervoege voor.
‘I. Zullen wy aantoonen, dat wy menschen geschikt zyn, en de vereischte
hoedanigheden bezitten, om zeedelyke plichten te betrachten. - Ten dien einde
zullen wy beroogen, dat wy (1.) niet alleen redelyke, maar ook (2.) vrywerkende
weezens zyn; en daarenboven (3.) een zedelyk gevoel en (4.) geweeten hebben.
- II. Daarna zullen wy de gronden van onze zedelyke verplichtingen aanwyzen, en
betoogen; (1.) dat 'er een weezenlyk en natuurlyk onderscheid zy tusschen Goed
en Kwaad. (2.) Dat God recht en macht hebbe, om ons te gebieden en Wetten voor
te schryven. (3.) Dat Gods zedelyke Volmaektheden ons verplichten, om dezelve,
in onze gedraegingen, naer te volgen. By deeze gelegenheid zullen wy (4.) over de
Wetten der Natuur handelen; en eindelyk (5.) bewyzen, dat God ons, in het volgend
leeven, naer onze zedelyke gedraegingen, vergelden zal. - III. Wyders zullen wy de
plichten opgeeven, welke wy betrachten moeten, (1.) omtrent God, (2.) omtrent ons
zelven, (3.) omtrent elk van onze medemenschen, (4.) omtrent den Burgerstaet, en
(5.) in onder-
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scheidene byzondere omstandigheden. - IV. Vervolgens zullen wy over de
Drangredenen; en eindelyk V. over de hulpmiddelen van de Natuurlyke Zedenleer
handelen.’ Naer dit geleide geeft zyn Eerwaerde ene alleszins welgeregelde
ontvouwing van de Natuurlyke Zedenleer, met die zelfde juistheid en klaerheid,
(*)
welke wy in de behandeling van 't voorige gedeelte opgemerkt hebben ; dat ook
de uitvoering van dit Stuk aenpryzenswaerdig maekt. - Diestyds stelden wy het
bybrengen van een byzonder stael tot deze gelegenheid uit; en om nu hier aen te
voldoen, zullen wy ons bepalen, tot het geen ons zyn Eerwaerde doet opmerken,
ter beantwoordinge der vrage; of God, in het uitoefenen van zyne Wetgevende
Macht, in het voorschryven zyner Wetten, enkel willekeurig te werk gae?
‘Het geschil, dus vangt zyn Eerwaerde aen, is niet, of God vry zy, gelyk in alle
zyne handelingen, alzoo ook in het uitoeffenen van zyne Wetgeevende Macht. Dit
zal niemand ontkennen. Dat God, op de allervolmaektste wys, vry zy, zo dat hy alles
kan doen, het welk hem behaegt, welke ook, naer zyne oneindige Wetenschap en
Wysheit, de bepaeling van zynen wil weezen mooge, hebben wy, by de beschouwing
(a)
van Gods Eigenschappen, genoegzaem betoogt . De zaek, daer het hier op
aenkoomt, is deeze, of God in het uitoeffenen van zyne WETGEEVENDE MACHT, zulke
wetten voorschryvt, welke, niet zo zeer in de natuur der dingen, als wel in zyne
loutere verkiezing, gegrond zyn; wetten, welke hy, naer zyne willekeur, geeven of
niet geeven, en gegeeven zynde, opheffen en veranderen kan.
Op deeze vraeg antwoorden wy, ontkennende. De Wetten, welke God ons
voorschryvt, kunnen geene willekeurige eisschen zyn, maer zulke gebooden, welke
op genoegzaeme redenen steunen, met zyne volmaaktheeden, en onze natuur
overeenstemmen.
1. Enkel willekeurig te handelen strydt met Gods ONEINDIG VERSTAND. - Aen dit
GODDELYK VERSTAND zou men de allergrootste onvolmaektheid toeschryven, wanneer
men zich verbeeldde, dat hy de voorwerpen zyner kennis, niet in dat onderscheid,
beschouwde, het welk waerlyk tusschen dezelve plaets heeft. God ziet buiten allen
twyffel het onderscheid, het welk 'er is tusschen de verschillende middelen, welke
tot zyne eindens zouden

(*)
(a)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. II. D. bl. 365.
I. Deel, p. 370.
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kunnen dienstbaer weezen, tusschen goed, beeter, en allerbest. Gevolgelyk kan
Gods oordeel niet onverschillig blyven, en het spreekt van zelss, dat Gods oneindig
verstand niet nalaeten kunne invloed te hebben op zynen wil, en deszelfs
bepaelingen.
Kan God nu, uit hoofde van zyn oneindig verstand, niet willekeurig handelen, dan
kan hy ook, in het voorschryven van zyne wetten, niet enkel, naar zyne willekeur,
te werk gaen.
2. Willekeurig wetten te geeven is strydig met de GODDELYKE WYSHEID. Uit kracht
van deeze Wysheid wendt God de meest geschikte middelen aen, om zyn oogmerk
te bereiken. - Deeze Wysheid verkeert, buiten alle tegenspraek, ook omtrent de
wetten, welke God voorschryvt. Maer loutere willekeurigheid is met deeze Wysheid
in het geheel niet bestaenbaer.
3 God hemint zich zelven, en het is onmogelyk, dat hy iets zoude kunnen verkiezen
of goedkeuren, het welk met zyne natuur niet overeenstemt. Deeze volmaektheid
(b)
van het Opperweezen noemen wy zyne NATUURLYKE HEILIGHEID . - Bezit God nu
zulk eene NATUURLYKE HEILIGHEID, dan kan het niet anders zyn, of hy moet, in het
voorschryven van zyne wetten, niet willekeurig, maer volgens zyne NATUURLYKE
HEILIGHEID, te werk gaen. - In de daed zulke wetten, in welke enkele willekeur
doorstraelde, en welke niet met de Goddelyke. Heiligheid overeenstemden, zouden
geene Gode betaemelyke wetten wezen.
4. Gods GOEDHEID gedoogt niet, dat hy ons andere wetten zoude voorschryven,
of kunnen voorschryven, dan zulke, welke dienen ter bevordering des weezenlyken
geluks van zyne redelyke schepselen. - Hoe zou God, in het voorschryven van zyne
Wetten, willekeurig kunnen te werk gaen? zou hy dan zich niet gedraegen, als of
hy onverschillig waere omtrent zyne belangen?
5. God bedoelt in alle zyne werken, als het grootste en laetste EINDE, de
bevordering van zyne HEERLYKHEID. Dit oogmerk bedoelt God gevolgelyk ook, in de
uitoeffening van zyne WETGEEVENDE MACHT. Hoe zou hy dan, in het voorschryven
van zyne wetten, willekeurig kunnen handelen? Enkele willekeur veronderstelt
onverschilligheid; maer kan het Gode onverschillig zyn, of zyne redelyke

(b)

I. Deel, p. 374-376.
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schepfelen, door hunne zeedelyke bedryven, aen zyn groote OOGMERK
beantwoorden, en zyne HEERLYKHEID bevorderen, dan niet?
(c)
6. 'Er is, gelyk wy voorheen betoogt hebben , een eeuwig en onveranderlyk
onderscheid tusschen zeedelyk goed en zeedelyk kwaed. - Dit onderscheid hangt
(d)
niet van den Goddelyken wil af . Gods verstand beschouwt dit onderscheid op de
allervolmaektste wys, en het is zo onmogelyk, als eenige zaek ter waereld
onmoogelyk weezen kan, dat Gods wil dat geen zoude kunnen goedkeuren, en ons
menschen door eene wet voorschryven, het welk in zich zelve zeedelyk kwaed is,
en ook door zyn oneindig verstand als zodaenig beschouwd wordt. “Ons aenweezen
en geduurig bestaen hangt wel af van het vrymagtig welbehaegen, en van de
onafhanglyke goedertierenheid onzes heerlyken Maekers, die geene vermeerdering
van zyne gelukzaeligheid, door het voortbrengen van iets buiten zich, bekoomt;
maer zo haest de weezenlyke goedheid redelyke schepselen, het pronkstuk zyner
handen, heeft daergesteld, en zy dezelve, in zekere betrekkingen tot God en anderen,
op de waereld plaetst, worden 'er, uit die bestellingen des Allerhoogsten, aenstonds
verplichtingen gebooren, waeraen zy gehouden zyn te beantwoorden. Verplichtingen,
die geenzins willekeurig zyn, of door eenige wet kunnen geslaekt en veranderd
worden; maer die uit de natuur, en de betrekkingen der geschaepene weezens
vloeien, en zulk eene zeekerheid, vastheid, onveranderlykheid, en verbindend
(e)
gezach bezitten, dat het tegengestelde daervan ondeugend weezen zoude .”
Uit alle deeze bewyzen besluiten wy, dat God, by het geeven van zyne wetten,
niet slechts te werk gae, als onafhangelyk en vrymachtig Opperheer, wiens enkel
willen hem tot de eenige reden verstrekt, maer als een wys, heilig on goedertieren
Bestierer, die, in de oeffening zyner Wetgeevende Macht, naer de natuurlyke regelen
(f)
van recht en billykheid te werk gaet .
Van de tegenwerpingen, welke men tegen de tot dus

(c)
(d)
(e)
(f)

Hoofdst. 6.
§. 101.
CHEVALLIER l.c. p. 67, 68.
Verh. van het Stolp. Legaet. anno 1769.
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ver betoogde stelling inbrengt, verdienen deeze twee de meeste aendacht: - dat dit
begrip Gods ONAFHANGELYKHEID benadeele, - en dat God, volgens de leer der
Openbaering, meermaelen Stellige gebooden gegeeven hebbe, welke willekeurig
waeren in zich zelve.
Indien God geene wetten kon geeven, naer zyne Willekeur, zegt men, dan zou
zyne ONAFHANGELYKHEID beperkt en niet volkoomen zyn. Maer deeze gansche
redeneering vloeit uit een verkeerd begrip voort, deels van Gods VRYHEID, deels
van zyne ONAFHANGELYKHEID. - Gods VRYHEID bestaet geenszins in
ONVERSCHILLIGHEID, hy kiest altoos dat geen, het welke zyne oneindige Wysheid
hem als het beste voorstelt. - Gods ONAFHANGELYKHEID brengt geenszins eene
Willekeurige handelwys meede. Gods WIL volgt altoos zyn oneindig VERSTAND, en
het is volstrekt onmogelyk, dat Gods WIL dat geen zoude kunnen goedkeuren, het
welk zyn VERSTAND hem als kwaed voorstelt. - God kan alzo min de Zeedelyke als
de Bespiegelende waerheeden veranderen, om dat zy beide aen zyn oneindig
Verstand als eeuwig en onveranderlyk voorkoomen. Het is even zo ongerymd, dat
God eene wet geeven zoude, en door dezelve verklaeren, dat kwaed goed zy, als
dat hy verklaeren zoude, dat een cirkel een vierkant, en dat licht duisternis zy. Maer dit benadeelt de Goddelyke Onafhangelykheid al zo min, als het Gods Almacht
beperken zoude, dat hy geene tegenstrydige dingen verrichten kunne. “Ik kan
geenszins zien, hoe hy, die redelyke wetten geevt, daer in minder Onafhanglyk te
zyn zoude kunnen geoordeeld worden, dan hy, die enkel willekeurige wetten
voorschryvt. Ook is de verplichting van het schepsel, om aen de eerstgenoemde
gehoorzaem te zyn, ruim zo sterk, en het bewys van deszelvs Afhangelykheid zo
nadrukkelyk, dan of het de wetten van de laetste soort moest opvolgen. De Vryheid
wordt in het eerste geval, zo wel als in het laetste, beteugeld; doch in het eerste
redelyk en met genoegen geleid, terwyl, in het laetste, eene dwingende vrees het
(g)
overtreeden beletten zal .”
Wat de andere tegenwerping aengaet, dat God, volgens het verhael der Heilige
Geschiedenis, meermaelen Stellige gebooden heeft voorgeschreeven, welke
Willekeurig waeren in zich zelve; daerop antwoorden wy slechts

(g)

L. MEYER in de Verh. van het Stolp. Legaet. l.c. p. 126.
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met een kort woord, dat deeze Stellige gebooden, in zeekeren zin, Willekeurig
waeren in zich zelven, voor zo ver zy niet onmiddelyk, uit de natuurlyke betrekking
tusschen God en zyne Schepselen, voortvloeiden, maer den naesten grond hadden
in de Goddelyke Wysheid, en de oogmerken, welke dezelve, in zekere bepaelde
omstandigheeden, bedoelde, zo dat zy niet voor altoos, maer voor eenen zekeren
tyd, verplichtten. - Dan, hoewel deeze gebooden, in den gezegden zin, Willekeurig
waeren, in háere eigene natuur, waeren zy het evenwel in het geheel niet, ten
aenzien van den WETGEEVER. God gav deeze Stellige wetten, niet naer eene enkele
willekeur, en alleen om dat hy zo wilde; maer 'er waeren in die tyden, voor die
menschen, en in die omstandigheeden, wanneer, voor, en in welke God dezelve
gav, redenen, waerom hy dezelve gav en juist zo gav, in plaets van dezelve niet,
of op eene andere wys te geeven. Redenen, welke de Goddelyke Wysheid
(h)
betaemden, en tot wichtige eindens dienstbaer waeren .’

Mengelwerk, of Verzameling van verscheide nog onvertaalde
Stukken van den Heere J.L. Mosheim. Eerste en Tweede Stuk. Te
Utrecht by G.T. en A.v. Paddenburg, 1780. In groot octavo 250
bladz.
Gemerkt 'er verscheiden kleine Verhandelingen van den Hoogleeraer Mosheim zyn,
welken, zo wel als zyne uitvoeriger Schriften, ene Nederduitsche vertaling verdienen;
en vermids derzelver afzonderlyke uitgave aen veler verstrooijinge onderhevig zou
wezen; zo is men te rade geworden, dit soort van Stukjes, onder den algemenen
tytel van Mengelwerk, by een te verzamelen. Dusdanig ene inrichting kan niet wel
anders dan de goedkeuring onzer Nederduitsche Lezeren, die 's Mans Schriften
hoogachten, wegdragen; doordien ze, langs dezen weg, in stede van ene menigte
van kleine Stukjes, door den tyd, een in zyn soort volledig Werk erlangen; dat etlyke
lezenswaerdige Verhandelingen, over verscheiden nuttige onderwerpen, staet te
behelzen. Hiervan verlenen ons de twee eerste gedeelten,

(h)

A. HULSHOF in de zo even aengehaelde Verh. l.c. p. 169. -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

96
welken ons van die Verzameling ter hand gekomen zyn, reeds opmerkelyke proeven.
In het allereerste komen ons twee Leerredenen voor, welken uitgesproken zyn ter
gelegenheid der Echtvereniginge van Vorstlyke Persoonen: en het tweede vervat
ene Inleiding tot den Brief van Paulus aen de Romeinen.
De eerste Leerreden, geschikt naer den inhoud van Ps. CXII. 1, 2, is tweeledig.
Aenvanglyk komt hier in overweging de gesteldheid der persoonen, in welker
omschryving twee zaken in acht te nemen zyn: (1.) de grond der Godzaligheid, de
vrees des Heeren: en (2.) de eigenlyke natuur der Godzaligheid, bestaende, in
grooten lust te hebben tot zyne geboden. Voorts vestigt de Tekst des Leeraers
overdenking op den zegen denzulken toegezegd; hun zaed zal vermogend, hun
geslacht zal gezegend zyn; waer in men een viervoudige zegen kan onderscheiden.
(1.) De huwelyken der Rechtvaerdigen zullen met eendracht en te vredenheid
vergezeld gaen. (2.) De huwelyken der Vromen zullen met kinderen en erfgenamen
gezegend worden. (3.) De kinderen, uit de huwelyken der Rechtvaerdigen geteeld,
zullen! geluk en eer in de waereld genieten. En (4.) het geslacht der Vroomen zal
op den aerdbodem duuren; het zal zig voortplanten en daerby gezegend blyven. Men heeft, gelyk de Hoogleeraer met recht opmerkt, deze zegenspraek, even als
alle tydlyke beloften, te verstaen en uit te leggen, naer de verschillende standen;
en in zo verre als derzelver vervulling tot 's Menschen wezenlyk geluk strekke.
In de volgende Leerreden neemt de Hoogleeraer, uit 's Heillands woorden, Matth.
VII. 15-23, aenleiding, om zynen Toehoorderen onder 't oog te brengen, 's Menschen
onvermogen, om hun geluk, hier beneden, te zoeken en te bevorderen; 't welk hy
afleid, (1.) uit de waereld zelve, waerin wy ons ophouden, vol ondeugende en
bedriegelyke menschen: (2.) uit ons zwak en struikelend verstand, 't welk zig, voor
dat wy 't meenen, overhaest: en (3.) uit ons boos en bedriegelyk hart, waerdoor wy
ons zelven misleiden. - Wyders zyn beide deze Leerredenen naer de toenmalige
omstandigheden geschikt.
Wat verder de opgemelde Inleiding tot den Brief van Paulus aen de Romeinen
betreft; dezelve gaet in de eerste plaetze over de historische omstandigheden, en
vervolgens over den inhoud des Briefs; die, buiten de Inleiding, Rom. I. 1-15, en het
Slot, Rom. XV. 14 19, en
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Hoofdst. XVI. uit ene tweeledige Verhandeling bestaet. Te weten, (1.) uit ene
voordragt van leerstukken des geloofs, vergezeld van wederleide dwalingen, van
Hoofdst. I. 16, tot het einde van Hoofdst. XI.: en (2.) uit ene voorstelling van leeringen,
die tot de plichten der Godzaligheid behooren, van 't begin van Hoofdst. XII. tot
Hoofdst. XV. 13. - Dit Stukje behelst ene regelmatige ontvouwing van 't beloop van
's Apostels Verhandeling, van welke men zich met vrucht, by de lezing dezes Briefs,
ten beteren verstande, kan bedienen; te meer daer dezelve te gelyk verscheiden
ophelderingen van deze en gene byzondere plaetzen aen de hand geeft; waervan
het volgende tot een voorbeeld kan dienen.
‘'s Apostels voorstel, Rom. XII. 7, nopens het besteden, of gebruik maken van de
prophetie, naer de mate des geloofs, heeft, zegt de Hoogleeraer, aenleiding tot
veele geschillen gegeeven, om dat men zig, wegens het Onderwerp, en 't geen hier
van gezegd word, niet heeft kunnen verstaan. 't Gemeenst gevoelen is, dat men,
vers 7, door πϱοϕητεια, de uitlegginge der Schrift, inzonderheid der Phropheetische
boeken, moet verstaan. Hier uit trekken de voorstanders van dit gevoelen dezen
regel, dat elke uitlegging naar de Schrift gedaan moet worden. Deze regel is zeer
oud, en thans byna eenpaarig aangenomen, hoewel zy, die hem aanneemen, nooit
kunnen bewyzen, dat propheteeren of voorzeggen, in 't Nieuwe Testament, zo veel
betekene, als de H. Schrift verklaaren. Ook ziet men de rede niet, waarom men van
de anderzins gewoone betekenis des woords afwyke, en-eene ongewoone kieze,
die in het Nieuwe Testament nergens anders plaats heeft, en anders ook gansch
niet bewyslyk is. Wy hebben 't grondbeginzel: de natuurlyke betekenis der woorden
moet zo lang worden behouden, als mogelyk is. Men vergelyke hier mede onze
(*)
verhandeling over de Propheeten der Apostolische Kerke , waarin alle plaatzen
des N. Testaments aangehaald en onderzogt worden, in welke van de Propheeten
wordt gesproken. Πϱοφητεια betekent een buitengewoon Leeraar. Gemerkt nu zulke
persoonen, meerendeels, te gelyk de bekwaamheid hadden verkreegen, om
Voorzeggin-

(*)

‘Zie MOSHEIMS Dissert. ad hist. eccles. pertin. Vol. 2. p. 132. &c. Anders melden wy, dat ook
deze Verhandeling eene plaats in één der volgende stukjes dezer Mengelstoffen zal beslaan.
Overz.’
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gen te doen; zo noemde men elk buitengewoonen Leeraar een Propheet, zonder
dat men hem de gaaf toeschreef, om door een Goddelyke ingeeving aanstaande
dingen te voorzeggen. - Het was noodwendig, dat God, in de eerste Christen kerk,
zekere Leeraaren buitengemeen riep, en ze met verheven gaven toerustte: - Α
αλογια της πιςεως betekent, naar de gewoone meening van het voorwerp des
geloofs, of den inhoud der geopenbaarde Godsdienstwaarheden. Naar ons oordeel
(*)
is het even zo veel asl vers 3, μετρον κιςεως, maate des geloofs , dewyl wy niet
kunnen zien, waarom πιςι hier juist 't gantsche Stelzel van den Godsdienst moest
betekenen. De buitengewoone Leeraaren, van wie tog, hier, de reden is, wierden
tot hunne onderregting, en ter voorstellinge der Leeringen, door een buitengemeen
licht, toegerust; en dit kon met de waarheid geenszins stryden. Des zou het
noodeloos geweest zyn, van eene zaak, hier, te spreeken, ten opzigte van welke
men, by de toenmaalige Leeraaren, gansch niet te duchten had. Naar ons begrip
is de zin dezer plaatze de volgende. ‘Wien God tot een buitengemeen Leeraar
geroepen en verkoozen heeft, om zynen Wil der Gemeente bekend te maaken; die
zegge

(*)

‘Het woord geloof, zegt de Hoogleeraer in 't voorgaende, over v. 3. schryvende, betekent, nu
eens, het zaligmaakende geloof, dan weêr den ganschen Godsdienst, nu eens de trouw en
oprechtheid, dan weêr de kennis en overtuiging, enz. Komen dusdanige woorden, die
verscheide betekenis hebben, voor, dan moet men die betekenisse kiezen, welke best voegt.
Nu ontstaat de vraag; welke betekenis hier voor dit woord best voege? Veelen houden zig
hier aen 't woord geloof. en zetten dus over: gelyk God elken de maate des geloofs heeft
uitgedeeld. Doch hier kan de reden gansch niet zyn van het geloof, en zulks blykt daaruit,
om dat van ampten en gaaven te gelyk wordt gesproken, hoewel LUTHER zelf zo overgezet
heeft. Ware de reden van 't onderscheid der gaaven; dan kon men deze verklaaring nog
eerder toestaan. Anderen brengen het woord uit door kennis: zo als God elken de kennis
uitgedeeld heeft. Dit wilde dan zeggen: ‘elk een moet, met zyne gedagten niet hooger klimmen,
dan de kennis reikt, die God hem medegedeeld heeft.’ Ons komt het voor, dat hier met dit
woord op het beroep of ampt gezien worde. En deze hetekenis stemt met des Apostels doelwit
heel wel in. Πιςις wordt gezet, en de zaak, welke den mensch is toebetrouwd, wordt 'er door
verstaan. Des zal de zin deze zyn: ‘elk moet zo maatig van zig houden, als de maate der
gaave en des ampts vordert, welse God hem heeft toebetrouwd.’
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en leeraare ook niets meer, dan wat God hem belast en toebetrouwd heeft.’ Deze
vermaaning was noodig; want daar konden menschen in de Gemeente opkomen,
welke naar hunnen eigen zin spraken, en dit hadt, in dezelve, de droevigste wanorde
kunnen verwekken, des PAULUS wil, dat hy, die buitengemeene gaaven, om te
spreeken, hadt ontvangen, ook niets meer zoude spreeken, dan hem door God
gelast ware, en niemand moest zyne eigen gedagten voor Gods Woord uitgeeven.

J.D. Michaelis Oostersche en Uitlegkundige Bibliotheek. Eerste
en Tweede Deel. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht, by J.C.
ten Bosch, 1780. In groot octavo, 430 bladz.
Voor hun, die zich in de Oostersche Letterkunde, en 't uitleggen der Bybelbladen,
bevlytigen is dit Geschrift des Hoogleeraers van een uitstekenden dienst; en gemerkt
het, in 't lezen van 's Mans andere Werken, meermaels te stade komt, verdient het
by derzelver hoogachters in 't algemeen aenpryzing. Het zelve is drieledig. De eerste
Afdeeling is geschikt voor des Autheurs beoordeeling van zulke Schriften, die de
Oostersche Letterkunde betreffen, of ter verklaringe der Bybelschriften dienen;
gaende niet zo zeer over alle Boeken, die deswegens in 't licht komen, als wel
inzonderheid over de zodanigen, die boven anderen opmerking vorderen. In de
tweede Afdeeling bepaelt zich de Hoogleeraer tot het opgeven van berigten, rakende
enige gewigtige nieuwigheden der Oostersche en Uitlegkundige Geleerdheid,
waervan geen Boek uitgekomen is, dat gerecenseerd kan worden; en wyders tot
het aenkondigen van Boeken, die over deze onderwerpen het licht staen te zien,
zo verre zyn Ed. zulks raedzaem oordeelt. En eindelyk behelst de derde Afdeeling
Critische Oirkonden en hulp-middelen tot vaststelling van de ware leeswyzen van
den Bybel. - Ieder afdeeling geeft ene menigte van leerzame bedenkingen en
onderrichtingen aen de hand, welker overweeging in 't beoefenen der Oostersche
en Uitlegkundige Geleerdheid van zeer veel nut kan zyn, beiden ten aenzien van
het Oude en Nieuwe Testament. - De Hoogleeraer heeft, zedert het jaer 1771, 's
jaerlyks twee deeltjes van dezen Bibliotheek te Gottingen uitgegeven; en 't oogmerk
is zulks insgelyks met de afgifte dezer vertalinge
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in agt te nemen. Gaerne gaf men 'er drie 's jaerlyks, om dus, door den tyd, den
Hoogleeraer in te halen; doch men vreest, dat men de Drukpers zo spoedig niet zal
kunnen doen gaen. - Zo't echter geschieden kon, zou het gevalliger wezen, om dat
verscheiden Stukken, die 'er in voorkomen, anders van te ouden datum zyn: veelligt
zal men 'er vervolgens nog wel eenig middel op vinden.

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.
Amstelodamensis. Pars tertia. Π-Ω. Hagae, sumtibus J.A. Bouvink,
1780. In octavo f.m. 640. pp.
Met de afgifte van dit derde Deel, is dit nuttige Werk van den hooggeachten Biel
volledig in 't licht gebragt. Alle deskundigen, gereedlyk instemmende met het geen
(*)
wy voorheen ter aenbevelinge van 't zelve gezegd hebben, vinden in de uitvoering
alleszins reden, om ten hoogste vergenoegd te zyn, over den oplettenden arbeid
door den Eerwaerden Mutzenbecher daer aen besteed. En 't kan hun niet anders
dan aengenaem zyn, uit een nevensgaend kort Voorbericht te vernemen, dat zyn
Eerwaerde zich aenbiedt, om alles by een te verzamelen, en in orde te brengen,
wat ter verdere volmakinge van dit Werk zou mogen dienen, inzonderheid door het
zelve te verryken, met latere taelkundige waernemingen, van welken de geleerde
Biel, zynde in den jare 1745 overleden, geen gebruik heeft kunnen maken. Hy
verzoekt deswegens de toegenegen hulp van alle de zodanigen, die zich op deze
oefening toeleggen; met oogmerk, om, een genoegzamen voorraed, zo door eigen
naspooring als door de hulp van anderen bezittende, dit Werk met ene naleezing
te vermeerderen, en het dus van ene nog uitgebreider nuttigheid te maken.

Diatribe Medica de Dysenteria, quae sparsim grassata suit Bredae,
1780. Auctore H. Mirandolle van Ghert. Roterodami, apud A.
Bothall, 1780. In 8vo. f.m. 23 pp.
De menigvuldige geruchten, welke, zedert byna twee jaaren, uit onderscheiden
plaatzen van ons Land, we-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. I.D. bl. 293, en II. D. bl. 101.
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gens den heerschenden Rooden Loop, zyn verspreid, hebben ons reeds lange doen
wenschen, eene nauwkeurige en volleedige Beschryving van deeze zo vernielende
Ziekte, door eene kundige hand in het licht te zien verschynen. In het Geschrift dat
wy thans voor ons hebben, geeft de Heer van Ghert een kort verslag van de wyze,
hoe zig de Roode Loop in Breda geopenbaard, en welke middelen hy ter geneezing
van dezelve heeft aangewend.
De eigentlyke en naaste oorzaak deezer Ziekte, zegt de Schryver, laat zig niet
wel bepaalen, maar zeker is het, dat het eene stoffe moet zyn, die de darmen op
eene ongewoone wyze prikkelt: onder de afgelegen oorzaaken telt-de Autheur de
volgende. 1. Eene rottende Galstoffe. 2. Het gebrek aan rype Vruchten, en een slegt
gewas der Graanen. 3. Het onmaatig gebruik van Voedzel. 4. Gebrek aan behoorlyke
zuivering, zo wel met betrekking tot de kleeding, als ook ten aanzien van de
wooningen. 5. Eene ongewoone groote menigte van Insecten. 6. Eene aanhoudende
drooge Warmte. 7. Stinkende uitwaassemingen van staande Wateren. 8. Belette
uitwaasseming, en eindelyk 9. het Contagium zelve. De kenmerken, welke de
Schryver van deeze Ziekte opgeeft, zyn menigvuldige, galagtige, stinkende
Stoelgangen, met Tenesmi, die vervolgens slymerig en bloederig wierden. By eenige
Lyders was de Koorts vry hevig, by anderen integendeel was weinig Koorts te
ontdekken. De Geneeswyze, welke de Schryver als de beste in deeze Ziekte heeft
gevonden, is, in de eerste plaats, wanneer 'er eene ontsteeking in de darmen is,
(die zig door eene pynlyke opzwelling van den Onderbuik laat onderkennen,) de
Aderlaating, en pappen op den Buik: vervolgens, door zachte Braak- en
Buikzuiverende middelen, de scherpe stoffe weg te neemen, waarby hy ook zomtyds
voegt het gebruik van het Laudanum, wanneer de pynen hevig zyn. Wanneer de
Ziekte heviger wierd, nam hy zyn toevlugt tot de Kina, Cascarilla, Simaruba, Succus
Catechu, flores Chamomilli Romani, Cortices Aurantiorum. Cortex quercinus, &c. Wy hadden gaarne gewenscht, dat de Schryver dit Onderwerp wat breedvoeriger
en nauwkeuriger behandeld had: alles, wat hy omtrent de Verschynzelen, Oorzaaken,
en Geneeswyze deezer Ziekte zegt, is zo algemeen en onbepaald, dat zy, die eene
Monro, Degner, Zimmerman, Hannes en anderen, over deeze Ziekte geleezen
hebben, weinig practicaal nut, na 't ons toeschynt, uit dit Werkje zullen kunnen
trekken.
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Proeven op Plantgewassen, enz. door J. Ingenhousz, M.D., Hofraad,
enz. enz. Uit het Engelsch vertaald, door J.v. Breda, M. Dr.
Veertigraad te Delft. Eerste Deel. Met Plaaten. Te Delft, by E.v.d.
Smout en J. de Groot Pz. 1780. Behalven het Voorwerk en den
Bladwyzer, 288 bladz. in groot octavo.
Voor eenigen tyd deelden wy in ons Mergelwerk mede, het algemeen berigt, dat de
Heer Ingenhousz gegeeven heeft, nopens den uitslag zyner Proefneemingen op
Plantgewassen, ontdekkende derzelver zonderlinge eigenschap, om de gemeene
Lucht te zuiveren in den Zonneschyn, en dezelve te bederven in de Schaduwe, en
(*)
geduurende den Nagt . Uit het diestyds gegeeven berigt heeft men gereedlyk
kunnen opmaaken, dat dit Stuk wel eene nadere opmerking verdient; en vordert dat
kundige Liefhebbers dien uitslag door verdere proefneemingen toetzen. De Heer
Ingenhousz, zelve hier van overtuigd zynde, heeft daarom ook dit onderwerp met
alle naauwkeurigheid uitvoerig behandeld, en een Geschrift gemeen gemaakt, het
welk ons dit stuk in deszelfs zamenhang en gevolgen, naar 't oordeel des Schryvers,
ontvouwt, met uitdruklyke meldinge der Proeven, en verklaaringe van 't geen men
in 't doen van Proeven deswegens in agt heeft te neemen. En 't is dit Geschrift, in
de Engelsche taal opgesteld, het welk de Heer van Breda, door zyne zugt voor de
beoefening der Natuurkunde bekend, in de Nederduitsche spraak overgebragt heeft,
waarmede hy zynen Landsgenooten, der Engelsche taale niet magtig, geen geringen
dienst bewyst. Hier door tog stelt hy hen in staat, om deeze ontdekking, door één
onzer Landsgenooten eerst nagespoord, (want het is eene nieuwe ontdekking, en
de Heer Ingenhousz is een Nederlander, in onze Republiek gebooren en opgevoed,)
recht te leeren kennen, verder na te vorschen, en op nader ondervinding ten
algemeenen nutte te doen dienen; daar ze zig niet slegts in de bespiegeling bepaalt,
maar tevens geschikt is, om invloed te hebben op de menschlyke zamenleeving.
In de Voorreden, van den Vertaaler, en die van den Autheur, vindt men een
beknopt verslag van den voortgang

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. Mengelw. II. D. bl. 247.
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der proefneemingen, zo op de verschillende soorten van Lugt in 't algemeen, als
wegens den invloed der Plantgewassen op de Lugt in 't byzonder. Wyders van 't
geen den Heer Ingenhousz voorts aanleiding gegeeven heeft, om dit laatste Stuk
verder te onderzoeken, en, ter dier gelegenheid, het opgemelde aanmerkelyke
vermogen der Plantgewassen op de Lugt des Dampkrings te ontdekken; waarvan
zyn Ed. ons in dit Werk eene uitvoerige onderrigting verleent. Hy verdeelt het zelve
in twee Boeken; welker eerste geschikt is, om ons des Autheurs stelling en verdere
gevolgen, uit zyne ontdekking afgeleid, te ontvouwen; terwyl het tweede ons de
Proeven zelven voordraagt, waar op die stellingen en gevolgen grootlyks steunen;
en op welken zyn Ed. zig in 't eerste Boek, ter staavinge van zyn gezegde, beroepen
heeft.
Na eenige voorafgaande aanmerkingen over de natuur van de Bladeren der
Planten en derzelver gebruik, mitsgaders nopens de verschillende soorten van
uitvloeizelen, uit de onderscheiden deelen der Planten; verklaart hy ons de manier
om de gedephlogisteerde Lugt van de bladeren der Planten te verkrygen, als mede
hoe de uitwaasseming dier Lugt, in onderscheiden Planten, zeer verschillend zy.
Gemerkt nu de hier bedoelde Proeven, daaromtrent te neemen, gesthieden, door
middel van de Plant in eene vles met water te steeken, en dezelve in eene plaats
te stellen, daar zy door de Zon wel verlicht wordt, zo vindt hy 't raadzaam eenige
bedenkingen deswegens voor te komen, of af te wenden. Deze dus in het water
uitgewaassemde Lugt is, zegt hy, geen Lugt uit het water zelve; ook bestaat die
Lugt niet, in dien zuiveren staat, in de zelfstandigheid der bladeren, maar wordt
alleen uit de bladeren afgescheiden, wanneer zy eene zuivering ondergaan heeft.
Verder toont hy aan, dat de voortbrenging dier Lugt toe te schryven is, niet aan de
warmte der Zonne, maar, voornaamlyk, zo niet alleen, aan het Licht; en ten laatste
doet hy zien, dat men in geenen deele hebbe te twyfelen, of die werking der bladeren,
welke men ontdekt als zy in 't water gestoken worden, ook wel plaats hebbe, als ze
zig in hunnen natuurlyken stand bevinden. - Op de voorstelling hiervan volgt wyders
eene reeks van waarneemingen, op verschillende Plantgewassen, en derzelver
uitwerkingen, in onderscheiden omstandigheden; die de Autheur met nevensgaande
aanmerkingen opheldert, ter ontvouwinge van 't geen men daar uit heeft af te leiden.
Het desaangaande ge-
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zegde komt, in 't zaaklyke overeen, met het bovengemelde berigt van den uitslag
zyner Proefneemingen, waarom wy ons over die byzonderheden niet verder zullen
uitlaaten. Alleenlyk komt het ons, ten gevalle veeler Leezeren, niet ondienstig voor,
nog ééne deezer Waarneemingen afzonderlyk te melden; die gemaklyk nagegaan
kan worden, en aan dit onderwerp licht byzet, ook voor zulken die zig juist niet op
deeze soort van oefening toeleggen. Ze betreft de uitwerking van leevende Planten,
die in eene kamer gehouden worden; waarover de Heer Ingenhousz zig aldus uitlaat.
‘Alhoewel ik van gedagten ben, dat het houden van weinige Planten in kamers
zeer onverschillig is voor de gezontheid der menschen, die 'er in leeven, is het echter
voor ons van belang, de uitwerkzelen, welke Planten waarlyk op de lucht van eene
kamer hebben, te kennen; op dat wy het gevaar, van 'er te veel by één te brengen,
zouden vermyden.
De invloed der Planten op de lucht vaneene kamer, in welke zy gehouden worden,
verschilt in den nacht van dien, welken zy by dag op dezelve hebben.
By dag kunnen de Planten iets toebrengen tot zuivering van de lucht der kamer,
indien zy zo geplaatst zyn, dat zy al het licht van de Zon, dat mogelyk is, ontvangen.
Wanneer zy zo geplaatst zyn, dat zy den rechtstreekschen invloed van de Zon niet
ontvangen, maar echter vry van eenige schaduw zyn, schynen zy in 't geheel geenen
invloed, noch om de lucht der kamer te verbeteren, noch om die te vervuilen, te
hebben. - Maar wanneer zy geplaatst zyn in een gedeelte van de kamer, dat verre
van de vensters af is, en zy dus zeer beschaduwd zyn, kunnen zy de lucht van de
kamer min of meer onzuiver maaken; naar maate van haare grootte, en van het
meerder of minder licht, dat op de plaats valt, daar zy staan. - By nacht zyn zy
volstrekt geneigd om de lucht te vervuilen, voornamelyk wanneer zy bloeijen. - Ik
sta gereedelyk toe, dat eenige weinige Bloempotten niet veel goeds of kwaads
kunnen doen; maar ik herinner my, in eene kamer verscheide Orangeboomen
gevonden te hebben, tot cieraad; en, schoon ik my toen verbeeldde, dat de lucht
van de kamer voor gezond gehouden moest worden, meen ik nu evenwel dat zulke
tot cieraad dienende Plantgewassen gantsch niet als onverschillig kunnen
aangemerkt worden; ten zy ze zeer klein zyn, en de kamer

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

105
zeer ruim ware. Op geenerleie wyze zou ik dulden, dat zy, by nacht, in eene kamer,
(*)
daar eene zieke was, gehouden wierden .
Eene Plant, in een glazen vles opgeslooten, en naby het venster in eene kamer
geplaatst zynde, zo dat zy de Zonnestraalen ontvangt, zal de lucht van de vles beter
dan die

(*)

In 't voorgaande, en een daartoe behoorend byvoegzel, heeft onze Autheur, nopens dit
onderwerp, nog aangetekend, dat Dr. Priestley reeds met regt, uit zyne genomene proeve,
besloot, dat Bloemen, in eene kamer schadelyk zouden kunnen zyn; en dat hy zelve in dit
gevoelen bevestigd geworden is. Herhaalde proeven, naamlyk, waarvan hy 'er ook eenigen
in het tweede Boek opgeeft, hebben hem geleerd, dat alle bloemen, schoon in eene
verschillende hoeveelheid, eene vergiftige lugt uitgeeven, en het vermogen hebben, om de
gemeene lugt voor de ademhaaling onbekwaam te maaken, ja dat zy zelfs dien schadelyken
invloed niet, in de Zon, schynen te verliezen. Uit dien hoofde vindt hy 't, schoon de gewoone
ruikertjes in een vertrek schadeloos geagt mogen worden, vermits derzelver geringe
uitwaassemingen in de omringende lugt geheel en al verstrooid worden egter raadzaam, dat
men geene groote hoeveelheid van eenige Bloemen in eene kleine en digt geslooten kamer
houde. En dit verdient te meer in agt genomen te worden, om dat de Lugt, welke de Bloemen
vergiftigd hebben, volgens zyne opmerking, bezwangerd is, met den zelfden liefelyken geur,
als de Bloemen; zo dat iemand, niet verwittigd van het bedekt vergift, dat de Bloemen rondsom
zig verspreiden, ligtlyk verlokt zou kunnen worden, door de lieflykheid van den geur, en in
het grootste gevaar komen van zyn leeven te verliezen, zonder de minste vrees voor gevaar
te hebben. Een gevaar, waar aan, gelyk onze Autheur verder meldt, veelen bloot gesteld zyn
geweest; en waar van zommigen de doodelyke gevolgen, in schielyke stersgevallen, ondergaan
hebben. De Heer Ingenhousz brengt hiervan eenige voorbeelden te berde, en verwyst ons
voorts naar TRILLERI Opuscula Medica ac Medico Philologica Vol. 1. p. 237. alwaar gevonden
wordt, Dissertatio medica nova de morte subitâ ex nimio violarum odore obortâ. Uit deeze
Verhandeling blykt, hoe Trillerus, met veele anderen, van gedagten zy, dat deeze nadeelige
uitwerking der Bloemen aan het zelfde grondbeginzel toe te schryven is, dat den reuk
veroorzaakt; doch onze Autheur oordeelt, dat hy gewigtige redenen, op de ondervinding
steunende, heeft, om te denken, dat dit beginzel niets met dat van den reuk gemeen heeft;
waarover hy zig, in een volgend Deel, dat ook nadere proeven en waarneemingen over de
uitwaassemingen der Bloemen, zo in de open Lugt, als in een geslooten kamer, staat te
behelzen, breeder zal uitlaaten.
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van de kamer maaken; daar nogtans eene diergelyke Plant, in dezelve kamer, in
eene beschaduwde plaats, de lucht van de vles slechter dan die van de kamer
maakt. - Indien men, na weinige uuren, de proef omkeert, zettende de Plant, die by
het venster stond, in de schaduw, en die, welke in de schaduw stond, by het venster,
zal het tegengestelde plaats hebben: te weeten, de lucht van de vles, welke verbeterd
was geweest, zal slechter bevonden worden, dan de lucht van de kamer; en de
lucht van de vles, die besmet was geweest, zal bevonden worden, weder hersteld
te zyn: en die aanmerkelyke eigenschap der Planten kan, op de zo evengezegde
(*)
wyze, in weinige uuren aangetoond worden .’
Voorts behelst dit eerste Boek, na de aangeduide waarneemingen op de
Plantgewassen, eenige aanmerkingen over het toetsen van de goedheid der Lugt;
over de groote veranderingen, waaraan de Lugt van den Dampkring, uit verschillende
oorzaaken, onderhevig is; als mede over de natuur der Lugt, die uit de oppervlakte
onzer lichaamen voortkomt. En hierop wordt dit gedeelte beslooten, met eene
samentrekking van 't hoofdzaaklyke, dat ons het voorgedraagene leert, en verdere
aanmerkingen, die daar toe, mitsgaders tot het voortzetten der onderzoekinge van
dit onderwerp, betrekking hebben.

(*)

(**)

De Heer Ingenhousz beroept zig hier op zyne 45ste Proeve, welke ons in het tweede Boek
op deeze wyze voorgedraagen wordt. ‘Een spruit van Pepermunte (Mentha piperita) wierd
onder eene omgekeerde vles gezet op een schotel, waarop eenig water, om de plant leevendig
te houden, en de gemeenschap met de buitenlucht te verhinderen, was gegooten. De vles
wierd op eenen warmen dag, ten elf nuren, in eene kamernaby het venster, aan de Zonnezyde
gezet. - Een andere spruit van dezelve Plant, en van gelyke grootte, wierd onder eene
dergelyke vles, op de vloer, ver van de vensters, in eene wél verligte kamer, doch waarop
toen de Zon niet scheen, geplaatst. - De beide luchten onderzoekende, bevond ik, dat de
lucht uit de vles, die aan de Zonnezyde gestaan had, eenigzins beter was, dan de gemeene
lucht op dien tyd; maar de lucht uit de andere vles was minder goed dan de gemeene lucht:
want ééne maat van deeze besloeg met ééne maat Niterlucht 1.13. terwyl ééne maat gemeene
(**)
lucht met ééne maat Niterlucht toen 1.06½ besloeg’ .
Zie over dit beproeven der lugt, door derzelver meeting met den , het bygebragte in ons , VII
D. bl. 488, 489.
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Hier by komen dan wyders, in het tweede Boek, de Proeven zelve, op welken de
voorheengemelde Waarneemingen gevestigd zyn, en die grootlyks ten grondslage
strekken van alles, wat de Heer Ingenhousz nopens dit onderwerp voorgedraagen
heeft. In de opgave deezer Proeven gebruikt zyn Ed. de uiterste naauwkeurigheid;
zo dat de Lief hebbers 'er door in staat gesteld worden om dezelven insgelyks te
neemen, of andere Proeven van die soort te doen; ten einde de zynen, en zyne
daaruit afgeleide stellingen en gevolgen, op de kragtigste toets te brengen. Ter
meerdere bevorderinge hier van geeft hy, buiten en behalven de onderrigtingen,
welken hy hier en daar, by voorkomende gelegenheden, in 't eerste Boek, reeds
medegedeeld heeft, met den aanvang, en in 't slot van dit tweede Boek, een gezet
verslag van de handelwyze, van welke hy zig bediend heeft, in 't onderzoeken en
toetzen der verschillende soorten van Lugt, en van welke men gebruik kan maaken,
om op de naauwkeurigste en vaardigste wyze de gemeene Lugt ter toetze kan
brengen; ten einde over de gezondheid eener Landstreeke te kunnen oordeelen. By die gelegenheid geeft ons de Heer Ingenhousz eene, met de daartoe noodige
Plaaten, uitgewerkte beschryving van den nieuwen Eudiometer van den Heer
Fontana; welke alle andere werktuigen van die natuur in naauwkeurigheid overtreft;
en met de verbetering, door den Heer Ingenhousz daaraan toegebragt, by uitstek
geschikt is, om de gesteldheid der Lugt te leeren kennen; dat veelligt van een
uitgebreid nut in Natuur- en Geneeskundige onderzoekingen kan worden.
Wyders verwagt men, binnen weinig tyds, een Vervolg van 's Mans naspooringen
omtrent dit onderwerp; het welk als een tweede Deel deezes Werks, op nieuw
verscheiden keurige en gewigtige ontdekkingen aan de hand zal geeven; gelyk af
te neemen is, uit het berigt, dat zyn Ed. aan den Heere van Breda heeft
medegedeeld, en door deezen in zyne Voorreden geplaatst is geworden; met belofte
van de overzetting deezes Vervolgs, zo spoedig als mogelyk is, werkstellig te zullen
maaken; 't geen de Lief hebbers met verlangen te gemoet zien.
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Gedenkschriften, dienende tot de Geschiedenis van Lodewyk XIV
en XV. Door den Heer Abt Millot, 's Konings Geschiedschryver
van Frankryk, en Lid van de Academiën der Weetenschappen van
Lyons en Nanci. Zesde Deel. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel,
1780. In gr. 8vo. 352 bladz.
Was het vyfde Deel deezes voortreffelyken Werks, gelyk wy by deszelfs afgifte
(*)
aangeduid hebben , te merkwaardiger voor onze Landsgenooten, uit hoofde dat
de daarin voorkomende Fransche Geschiedenissen zo veel invloeds hadden, op
de lotgevallen van onzen Staat, zulks mag vooral met geen minder reden gezegd
worden, van dit zesde of laatste Deel, waarmede deeze Gedenkschriften ten einde
loopen. Het vangt naamlyk aan, met eene beschryving van den toestand der zaaken,
in 't jaar 1743; en agtervolgt het verhaal van den toenmaaligen oorlog, tot op het
jaar 1755; geduurende welk tydsverloop ons Vaderland maar al te veel aandeels
had, in de gevolgen en den nasleep der Fransche Krygsverrigtingen. Op eene
duidelyke ontvouwing der genomen maatregelen van 't Fransche Hof, leveren ons
deeze Papieren voorts een verhaal van den krygstogt in Vlaanderen, welke in 't jaar
1744, met de belegering van Menen, geopend werd: wyders gaat hier mede
vergezeld een berigt van de verdere krygstoerustingen, en wisselvalligheden van
dien oorlog, zo in dat Gewest als elders; mitsgaders van de herhaalde, doch
vrugtlooze, poogingen, om de Vrede tusschen de Oorlogende Mogenheden te
herstellen, tot dat dezelve, in den jaare 1748, getroffen, en te Aken geslooten wierd.
Het laatste Boek eindelyk van dit Deel is geschikt, tot eene voordragt der nieuwe
onlusten, die vervolgens tusschen Engeland en Frankryk ontstonden, of gestadig
meer opgewakkerd werden, ten opzigte der Volkplantingen in America, en eerlang
in een openbaaren oorlog uitbarsteden: waarby de Abt Millot nog voegt een berigt
van des Maarschalks van Noailles afscheidsneeming van 't Hof, om voorts in stilte
te leeven; met eene nevensgaande beschryving van 's Mans uitmuntend character.
- Doch hier van by eene volgende gelegenheid breeder; om nu nog wat byzonder
stil te staan, op een voorval, dat onze Vaderlandsche Geschiedenissen betreft, waar
in de Maarschalk grootlyks de hand

(*)

Zie Algem. Vad. Letteroef. II D. bl. 472.
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had. - Men ontmoet alomme, in deeze Gedenkschriften, een aantal van bewyzen
van 's Mans doorziende Staatkunde, en daar op welgegronde inrigtingen, ten
weezenlyken dienste van het Fransche Hof. By uitstek straalt dit, onder anderen,
met opzigt tot het geen onzen Staat belangt, door in zynen raadslag omtrent de
belegering van Maastrigt, in 't jaar 1748, als een groote stap ter bevorderinge van
de Vrede; waarvan ons de Abt Millot het volgende meldt.
‘Indien de Maarschalk van NOAILLES uitmuntte in het maaken van ontwerpen voor
eenen Veldtocht, hy overtrof zich zelven, in den Maarschalk van SAXEN het bestek
der belegeringe van Maastricht voor te tekenen, het geen met zo grooten voorspoed
werd uitgevoerd, en een einde maakte aan eenen zo hardnekkigen Oorlog. Hy zond
denzelven, op den een-en-twintigsten van Louwmaand des jaars 1748, een Geschrift,
waarin de Staat- en Krygskundige oogmerken ontvouwd werden, met al de
(*)
doordringendheid van eenen schranderen Geest .
Hy toonde daarin, voor eerst, dat men zich niet langer moest vleien met de hoope
van tot den Vrede te zullen geraaken, het zy door middel van Holland, het zy door
het Hof van Weenen; dat deeze Hoven, het eene zo wel als het andere, derwyze
(†)
afhingen van Engeland , dat de Vrede en de Oorlog geheel in de magt van dit
laatste waren; dat de Engelschen, trots op de middelen, welken zy uit hunnen
(§)
Koophandel trokken, waarschyne-

(*)

(†)

(§)

Men vindt dit Geschrift in 't geheel geplaatst, onder de Afgezonderde Stukken, aan 't einde
van dit Werk; doch 't is te uitvoerig om in deezen mede te deelen; te meer daar 't hoofdzaaklyke
berigt dat 'er de Abt Millot hier van geeft, zeer volledig is.
De Franschen, zegt de Nederduitsche Vertaaler van dit Werk, in eene vroegere aantekening,
klaagden, dat de Staaten zich lieten regeeren door Engeland: de Engelschen beschuldigden
hen van Franschgezindheid. Wie van beiden had gelyk? Geen van beiden waarschynlyk,
maar zodanig was het gevolg van een besluitloosheid, welke gaarne de beide partyen wilde
te vriend houden, en veroorzaakte dat beide de partyen meenden de Wet aan onzen Staat
te kunnen voorschryven.’ - Meermaals nam men, uit soortgelyke omstandigheden, aanleiding
tot verwytingen van dien aart, welken de Heer Vertaaler hier en daar in zyne aanmerkingen
gepast tegengaat. Men zie bl. 40, 80, 189.
De Maarschalk van NOAILLES, zeer wel begrypende, hoe veel magts Engeland had, door
deszelfs uitgebreiden Koophandel, drukt zig deswegens aldus uit. ‘Zonder de rykdommen,
welke de Koophandel den Engelschen aanbrengt, zouden zy hunne Bondgenooten niet
kunnen ondersteunen, noch zo machtige Legers op de been houden; en op het oogenblik,
waarin zy geen Bondgenooten meer hadden, zoude Frankryk, dat dan geene vyanden meer
op het Vaste Land zoude hebben, in staat zyn om den Engelschen de meerderheid ter Zee
te betwisten, en zynen Koophandel te onderschraagen, en te doen toeneemen ten nadeele
van dien van Engeland.’ - By gelegenheid van dit voorstel tekent de Heer Vertaaler hier zeer
wel ter snede aan. - ‘Dit Tydstip schynt nu geboren te zyn. Engeland, ontbloot van alle
Bondgenooten, heeft zich, door zyne eigen onvoorzichtigheid en willekeurige behandelinge
der Amerikaanen, den gevaarlyksten Oorlog op den hals gehaald, welken het misschien ooit
gevoerd heeft. De uitslag is nog onzeker. Maar geeft dit papier van den Maarschalk van
NOAILLES niet vry duidelyk te kennen, welke oogmerken men in Frankryk reeds in den jaare
1748 zich voorstelde, met betrekking tot Engeland?’
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lyk hoopten Frankryk af te matten, het uit te putten, en het te noodzaaken, om
vervolgens de voorwaarden aan te neemen, welke het hun zoude behaagen voor
te schryven. Hy bewees, dat men Engeland niet krachtdaadiglyk konde aantasten
dan in deszelfs Bondgenooten, door zo juiste maatregels te neemen, dat het eindelyk
de nutloosheid der schulden, welke het maakte, leerde kennen, en de gevaaren,
waaraan het zich zoude blootstellen door het misbruiken van zyn verdriet. Niets
zoude het meer treffen dan de keus, om de grootste poogingen te doen tegen de
Hollanders. Elke verovering, welke men op deezen maakte, zoude Engeland ten
uitersten ontrusten. Het kwam aan op het doen eener vroegtydige onderneeminge,
welke de afwending, die de Russen moesten maaken, konde voorkomen, welke
nieuwe verrichtingen gemaklyker moest doen worden, en den vyand verstak van
de middelen, om iets te onderneemen tegen onze veroveringen. Deeze
onderneeming konde geene andere zyn dan de belegering van Maastricht: de
Maarschalk van NOAILLES bracht daarvan de bewyzen by, en stelde vervolgens zyn
ontwerp voor.
Eene der voornaamste oplettendheden, welke men; zyns oordeels, moest
gebruiken, was een diep geheim te bewaaren: men moest niet alleen de vyanden
misleiden, maar ook de krygsbenden, welke men tot de onderneeming zoude
gebruiken; men moest hen, aan welken de uitvoering
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stond toevertrouwd te worden, tot op het laatste oogenblik toe, in onkunde laaten.
Ten dien einde moest men alles gereed maaken, als of men de belegering van
Breda in het oog had, en het niet laaten blyven by enkele veinzery, maar zich werklyk
in staat stellen, om eenige andere onderneeming uit te voeren, ingevalle onvoorziene
zwaarigheden die van Maastricht mochten verhinderen. Men zoude by deeze plaats
gemaklyk den Engelschen, en den Hollanderen kunnen voorkomen. Het moeilykste
zoude zyn den Oostenrykschen voor te komen, die verspreid waren in het Hertogdom
Luxemburg, in het Land van Luik, en omstreeks Keulen. De beste wyze zoude
weezen zich haastiglyk te begeeven na den linkeroever der Maaze, die over te
trekken op verscheiden plaatzen, om zich in één punt te verzamelen; want, wanneer
men begon met eene groote macht byeen te verzamelen, zoude men de vyanden
wakker maaken, en zy zouden den tyd hebben, om zelven zich te vereenigen: in
tegendeel, wanneer men van alle kanten te gelyk optrok, als of men eenige
kwartieren wilde aanvallen en opligten, zoude men zyn voordeel kunnen doen met
de verwarringe, die onder hen ontstaan zoude. Een gedeelte der krygsbenden moest
de Maas overtrekken by Givet, by Dinant, by Namen, by Hui, zelfs by Luik. Zy
moesten zich vereenigen om Maastricht te berennen van den kant van Wyk, terwyl
andere hoopen, over de heiden aanrukkende en voorttrekkende langs den Demer,
het zouden komen berennen van den linkerkant der Maaze.
Welke party men ook kieze, voegde NOAILLES hier by, de onderneeming heeft
haare zwaarigheden. “Maar men heeft alle redenen om te gelooven, dat van derzelver
uitslag die van den geheelen aanstaanden Veldtocht afhange: de voordeelen, die
uit dezelve zouden voortspruiten, overtreffen zo verre de ongemakken, die men in
dezelve zoude kunnen ontmoeten, dat de voorzichtigheid en eene verstandige
(t)
Staatkunde schynen te vorderen, dat men de uitkoomst beproeve .” Hy onderwierp
zyne bedenkingen aan het oordeel des Veldoversten. Zie hier het antwoord, dat hy
van denzelven ontving: het behelst gewichtige aanmerkingen, met welke de
Staatsdienaars hun voordeel konden doen.
Ik hebbe, myn waarde Meester, den Brief en het Ge-

(t)

Geschrift des Maarschalks van NOAILLES.
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schrift ontvangen, welke Gy my hebt gezonden, betreffende de opening van den
aanstaanden Veldtocht. Wat zal ik U daarvan zeggen? Dit zyn geheimen, welke ik
voor myzelven wel zoude willen verbergen. Gy hebt groote kundigheden; en het is
niet zedert heden, dat ik zo denke.
Eene zaak hebbe ik te zeggen, raakende de voortduuring des Oorlogs. Het is
zeker, dat die langst geld heeft, den anderen Vrede zal doen maaken, en uit deezen
Oorlog een groot voordeel trekken. Men moet derhalven bedacht zyn op de
spaarzaamheid: en zeer ernstig daar op bedacht zyn, niets hebben en niets doen
dan het noodige. Gelooft Gy, dat die groote menigte van Hoofdbevelhebberen een
stuk van spaarzaamheid en eene nuttige zaak zy? Allen zullen zy naar reden
luisteren, wanneer zy zien, dat het uit spaarzaamheid geschiedt, dat zy niet gebruikt
worden: van dit oogenblik af is hunne eer gedekt, en misschien zal men een goed
aantal vinden, die hierover niet droevig zullen weezen.
Wy gedraagen ons niet wel omtrent de Zwitzers, en de vyanden doen daarmede
hun voordeel. Wy moeten ook nog meer vreemde Regimenten hebben. Eén Duitscher
verstrekt ons voor drie Mannen: hy bespaart eenen aan het Koningryk, hy beneemt
eenen aan onze vyanden, en hy dient ons voor eenen Man. Men moest dezelven
wel betaalen, en ze, by den Vrede, alleen te rug zenden; met drie maanden wedde,
zo Bevelhebbers als Gemeenen. Men kan de Oversten behouden, en op jaargeld
stellen: dit kan geen groot nadeel veroorzaaken: den krygsknechten, die in des
Konings dienst verminkt zyn geworden, kan men eene plaats geeven in het Gasthuis
(*)
der Verminkte Krygsluiden . Met deeze handelwyze zult gy zo veelen krygen, als
Gy hebben wilt; en zy zullen goed zyn, zo ras de Regimenten zyn opgericht; want
het zullen oude krygsknechten zyn, en Bevelhebbers, die van de wapenen hun
beroep maaken. Zie daar, myn waarde Meester, den raad, welken ik U geeve; en
ik geloove, dat Gy, als een goed Burger, verplicht zyt op denzelven aan te dringen.
(v)
Gy kent mynen eerbied en myne aankleeving .’
‘Het is fraai den Maarschalk van SAXEN, na zo veele o-

(*)
(v)

Invalides.
Brief des Maarschalks van SAXEN, 24 Jan.
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verwinningen, eene volkomen hoogachting te zien bewaaren voor eenen vriend,
wiens kundigheden dikwyls zyne onderneemingen bestuurd hadden. Nog fraaier is
het te zien, hoe de Maarschalk van NOAILLES in stilte zich beyvert, om voor denzelven
groote ontwerpen te beraamen, en hem allen roem van den goeden uitslag overlaat.
Het gemeen heeft in de verwonderlyke onderneeminge tegen Maastricht alleenlyk
den Veldoversten gezien, die ze uitvoerde. Ik zal het verhaal afschryven, dat de
Heer van VOLTAIRE hiervan geeft, op dat men de verrichting moge vergelyken met
het ontwerp, dat door NOAILLES geschetst was.
De Veldtocht werd geopend met de toebereidselen tot deeze gewichtige
belegeringe. Men moest bykans het zelfde doen, als toen men Namen had belegerd,
zich zelven alle toegangen openen en beveiligen, een geheel Leger noodzaaken
tot den aftocht, en het de macht beneemen van iets uit te voeren. Men konde deeze
onderneeming niet ten einde brengen zonder de vyanden te misleiden. Het was
noodig te gelyk hen te bedriegen, en onze eigen krygsknechten van het geheim
onkundig te laaten. De tochten moesten zodanig beraamd weezen, dat elke tocht
op zich zelven den vyand in dooling bracht, en dat zy allen op de bestemde plaats
uitliepen. Dit was het, dat door den Maarschalk van SAXEN uitgedacht, en door den
Heere van CREMILLE in orde geschikt werd.
Men deed, in den beginne, de vyanden gelooven, dat men het oog had op Breda.
De Maarschalk zelve ging een groot Geleide na Bergen op Zoom aanvoeren, aan
het hoofd van vyf-en-twintigduizend Mannen, en scheen Maastricht den rug toe te
keeren. Eene andere verdeeling trok ter zelfder tyd na Tirlemont, op den wech van
Luik; eene andere was te Tongeren, eene andere dreigde Luxemburg, en eindelyk
trokken zy alle na Maastricht ter rechter en ter linker zyde van de Maase. De
Bondgenooten, in verscheiden hoopen verdeeld, zagen het oogmerk des
Maarschalks niet dan toen het te laat was, om 'er zich tegen te verzetten. De Stad
zag zich ingesloten van beide kanten der Riviere; geene hulp konde 'er inkomen.
De Hertog van CUMBERLAND konde verder niets doen dan getuige zyn van het
(w)
inneemen van Maastricht .’

(w)

Kort Bericht der Eeuwe van LODEWYK DEN XV.
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‘Een zo rechtmaatig bewonderde tocht, begon op den vierden van Grasmaand.
NOAILLES schreef op den elfden aan den Veldoversten, dat hy hoopte hem meester
van de Vestinge te zien in de eerste dagen van Bloeimaand. “Deeze verovering,”
zeide hy, “is van meer belang voor den Vredehandel te Aken, dan de sterkste en
best voorgestelde redenen. Ik bekenne, dat ik zeer zal aangedaan zyn, dat men U
den Vrede verschuldigd is, na dat men de hernieuwinge onzer oude meerderheid,
over onze vyanden, aan U heeft te danken gehad.”
De voorzegging werd wel ras vervuld. Maastricht, op het punt zynde van te moeten
bukken, en Holland gedreigd wordende met eenen kort aanstaanden inval, wenschten
de vyanden den Vrede, welken LODEWYK DE XV hun tot nog toe vruchtloos had
(*)
aangeboden . Men tekende de voorafgaande punten, de wapenstilstand werd
(†)
bepaald op den eersten van Bloeimaand, en het Vredesverdrag van Aken maakte,
(§)
in Wynmaand , een einde aan deezen jammerlyken Oorlog, waarvan Frankryk
bykans alleen het gewicht had gedragen, zonder eenig rechtstreeks belang by
denzelven te hebben. Het offorde alle zyne veroveringen op aan het belang van
zyne Bondgenooten, zelfs zoude de Staat van Don PHILIPPUS het voornaame
bedoelde des Oorlogs, waarschynelyk, beter zyn geweest, indien men ter-

(*)

(†)
(§)

LODEWYK DE XV had, ja, al eerder, den Vrede willen sluiten. Maar hy wilde de voorwaarden
voorschryven. En was het den Bondgenooten kwalyk te neemen, dat zy deeze niet gereedlyk
omhelsden, indien zy onbillyk waren? Om niet weder te spreeken van het schenden der
Verdragen en het aantasten der Koninginne van Hongarye, het was nu te doen om den Infant
Don PHILIPPUS eenen Staat (Burgerluiden zouden zeggen een bestaan,) te bezorgen. Waarom
deeden dit zyne Ouders niet van hun eigen. Moest men daartoe Parma en Piacenza der
Keizerinne asneemen, waarvan het vredige bezit haaren Vader verzekerd was, door het
Verdrag van den jaare 1735 en 1738. Zie Deel V. bl. 244, 252. De opmerkzaame Leezer zal
tot verscheiden andere aanmerkingen gelegenheid vinden in het leezen der voorafgaande
punten, en van die op welke eindelyk de Vrede werd gesloten, zo als zy te vinden zyn by
WAGENAAR, Vaderl. Hist. XX Deel, bl. 184. env. bl. 244. env.
In het Fransch staat met cyfferletters den 11, maar zekerlyk by misslag voor 1. Zie WAGENAAR,
als boven.
Op den achttienden.
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stond den wech der onderhandelinge had gekozen boven dien der wapenen. Onze
verliezen ter Zee deeden de Staatzucht van Engeland ontvlammen, dat zeer
verlangde onze Volkplantingen te vermeesteren. Ongelukkiglyk belette de
verhaasting, met welke men het Verdrag maakte, het neemen van alle noodige
(*)
maatregelen, om het daartoe geen voorwendsel te geeven .

Geschiedenis van alle Godsdiensten, van de Schepping af, tot op
den tegenwoordigen tijd, door W. Hurd, D.D. Uit het Engelsch
vertaald. Eerste Deel. Te Amsterdam, by M. de Bruyn, 1781.
Behalven de Voorrede, 561 bladz. in gr. octavo.
Vermits het hier aengekondigde onderwerp van ene zeer groote uitgebreidheid is,
zal het, zo wy achten, niet ondienstig wezen, den Lezer wat byzonderer te melden,
naer welk Plan de Heer Hurd zich voorgesteld heeft, het zelve te behandelen; als
waer uit men best zal kunnen opmaeken, wat men van zulk ene uitgestrekte
beschouwing hebbe te verwachten. Ter dier oorzake zullen wy ons, voor
tegenwoordig, inzonderheid bepalen, tot het mede-

(*)

Een Engelsch Schryver zegt, in tegendeel, dat Frankryk by den Akenschen Vrede wel veel
afstond, maar dat een zeer korte tyd deeze geheimenis ontzwagtelde, wanneer het bleek,
dat Frankryk alle deeze inschikkelykheid gebruikt had, om in staat te zyn van Grootbritannie
te berooven van zyne gewichtigste bezittingen. De Graaf van MAUREPAS deed, met
ongelooflyken yver en geluk, zyn best, om de Vloot te herstellen en Frankryk ter Zee de
meerderheid te bezorgen, behalven de maatregels welke hy in het werk stelde, om de
Engelschen te berooven van hunne waardigste bezittingen in America. Zo spreekt 'er TINDAL
over, Vol. IX. p. 368. De waarheid schynt te zyn, dat men van weerskanten den Oorlog moede
was, zich zeer haastte om te sluiten, en daardoor nog veele gewichtige geschillen onvereffend
liet, welke naderhand tusschen Frankryk en Grootbritannie een nieuwe Oorlog verwekten,
omtrent gelyk eene te schielyk geheelde wonde weder openbreekt. Wie hiervan de meeste
schuld had is misschien niet gemakkelyk te bepaalen. Zeker is het dat de Engelschen, die,
in den jaare 1747, de oorzaak waren geweest van het afbreeken der handelingen, zich te
Aken zeer gretig toonden om te sluiten. Zie WAGENAAR, Vaderl. Hist XX Deel, bl. 184 en 261.
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deelen van 't hoofdzaeklyke, van 't geen ons de Autheur desaengaende in zyne
Voorreden meld: dat wy het geschiktste middel oordeelen, om een duidelyk
denkbeeld van den aert dezes Werks te vormen.
Ene aendachtige beschouwing van veler Volkeren verbasterde denkwyzen, in
zaken van den Godsdienst, met het invoeren veler verrichtingen en plegtigheden
van hunne eigen uitvinding, noopt ons, gelyk de Autheur aenvanglyk opmerkt, om
te onderzoeken, wat toch zommigen kan bewogen, om zo onbestaenbaer met de
waerdigheid hunner eigen nature te handelen. Dan zullen wy hier in slagen, zo
behooren wy, zegt hy, te letten op de volgende byzonderheden.
‘I. Wij moeten onderzoek doen na de oorzaaken, welken aanleiding gaven tot die
verrigtingen en plegtigheden van menschlijke uitvindinge; en door dezelve te
vergelijken met den staat van 't Menschdom, en de Eigenschappen van het Godlijk
Opperweezen, zullen wij eenigermaate reden kunnen geeven van derzelver
bestaanlykheid.
II. Wij behooren agt te geeven, welke de begrippen waren van het Volk, 't welk
dezelve omhelsde, wegens dat gewigtig Vraagstuk in de Godgeleerdheid, de
Voorwaarden onzer aanneeminge bij de GODHEID, 't welk, in zekeren opzigte, als
het heerschende beginzel van den Godsdienst in 't algemeen kan worden
aangemerkt.
III. Wij moeten zodanige plegtigheden beschrijven, die in haaren eigen aart
onbestaanbaar en ongerijmd zijn, op dat de Leezer moge opmerken, het onderscheid
tusschen dezelve, en de eenvoudigheid der zuivere Euangelische plegtigheden,
welke, als een gedeelte eener Godlijke Openbaaringe, ingerigt zijn, om de menschen
in dit leeven tot deugd, en in de toekomende waereld tot gelukzaligheid te leiden.
IV. Ten laatste moeten wij zodanige zedelijke gevolgen afleiden, uit onze berigten
aangaande de verschillende Godsdiensten, als dienen kunnen om den Leezer aan
te spooren, tot de betragting van Deugd en Godzaligheid, als het grootste sieraad
des menschlijken leevens, de regelmaat der Zeden, en de zekere grond van altoos
duurende heerlijkheid.’
Dit is het algemene Plan van een Werk, waerin de Schryver bedoelt ene beknopte
en duidelyke ontvouwing van alle de Godsdiensten der onderscheiden Volken in
de Waereld te geven, zonder zich, door enige Gezindheids-
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vooroordeelen, ten voordeele van deze of gene bijzondere begrippen, te laten
slingeren. - ‘Het Werk zal des, gelijk hij vervolgt, bevatten een omstandig berigt van
alle de verscheidenheden van begrippen, welke, ten aanzien van het voorwerp des
Godlijken Eerdiensts, in alle oorden der waereld, geheerscht hebben, en van de
gezintheden en Aanhangen, ingevolge van deeze begrippen ontstaan, zints de
vroegste tijden, tot op deezen dag. De Plegtigheden en Gewoonten der Asgodische
Volken zullen daarin worden aangeweezen, nevens den langzaam groeienden
wasdom der Afgoderije, en de ongerijmde en bijgeloovige begrippen, welke in de
verschillende woeste en barbaarsche Gewesten allengskens zijn ingevoerd. - Van
de Joodsche en Christen Kerken wordt hier bijzonderlijk gehandeld, en een
omstandig berigt gegeeven van de verschillende godsdienstige gezintheden in
Amerika en Europa bijzonderlijk ook in de Koningrijken van Groot Britannie. De
allengskens toeneemende wasdom van het vermogen en den invloed des
Roomschen Stoels wordt hier aangewezen, nevens de Staatkunde, het belang en
de Regeeringswijze der Paussen van Rome; daar wij nevens voegen eene
beschouwing der Voorzeggingen hun betreffende, en de verschillende gevoelens
der Geleerden, raakende deeze voorspellingen.’
Ten einde dit alles onpartydig en ten zekerste voor te dragen, heeft de Heer Hurd,
geduurende ene reeks van jaren, welken hy aen 't opstellen van dit Werk besteed
heeft, geen moeite gespaerd, om, buiten het geen hem eigen oefening en
ondervinding kon leeren, de getrouwste berichten van des kundigen byeen te
verzamelen, en in orde te brengen. Daerbenevens is het Werk vercierd, met een
aental van Kunstplaten, die ons ene naeuwkeurige afbeelding van verscheiden
Godsdienstige Gewoonten en Plegtigheden onder 't oog brengen.
Naer dit Plan, en volgens deze inrichting, levert ons de Heer Hurd in dit Werk een
leerzaem verslag van de verschillende Godsdiensten op den Aerdbodem; 't welk
men met nuttigheid kan doorbladeren. Ene oplettende overweging toch van 't zelve
kan dienen zo ter vermeerderinge van kundigheid, in vele wetenswaerdige
byzonderheden betreffende dit onderwerp; als ter aenspooringe tot het rechtmatige
waerdeeren van die gunstige gelegenheden, welken wy in ons Vaderland bezitten,
om den Godsdienst steeds meer in zyne zuiverheid te leeren kennen; 't welk ons
moet opleiden, om 'er een des te ernstiger gebruik van te maken,
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ten aenzien van 't kenlyke beiden en van 't betrachtlyke. In 't ene en andere opzicht
verdient dit Werk in dezen te meerder aenpryzing; om dat de Heer Hurd, in de
uitvoering, alleszins blyken geeft van ene oordeelkundige schifting der min of meer
gewigtige onderwerpen en byzonderheden; mitsgaders een geest van
bescheidenheid, in de opgave der verschillende Godsdiensten; welke hem, onder
het melden van 't laekbare, het goede doet pryzen, en nog al etlyke stukken met
een verschoonend oog doet beschouwen; uit overweging der omstandigheden, in
welken zy plaets gegrepen hebben, of stand houden. - Wy hebben ons, om de rede
hier boven gemeld, wat te breed opgehouden, met de aenduiding van den aert
dezes Werks, om ons gezegde, nopens de uitvoering, nog door een of ander
voorbeeld te staven. Met de afgifte van een volgend Deel zullen wy daer toe wel
nieuwe aenleiding vinden; 't welk ons te gereeder voor tegenwoordig hier van doet
afzien. Genoeg zy 't derhalve nu alleenlyk, met betrekking tot dit Deel, nog te melden,
welke Godsdiensten in 't zelve ontvouwd worden.
De Autheur begint natuurlyk met den Aartsvaderlyken Godsdienst, eerst voor den
Zondvloed, en vervolgens zints den leeftyd van Noach tot aen de roeping van
Abraham; waerop hy verder den Godsdienst der oude Jooden beschryft, en voorts
een bericht geeft van dien der hedendaegsche Jooden. - Na deze beschouwing van
een Godsdienstig Leerstelzel, dat den éénen waren God alleen tot een voorwerp
van Eerdienst heeft, keert de Heer Hurd zich tot de overweging der verschillende
Leerstelzels, welken tot den Afgodendienst behooren, zo als dezelven by vele Volken
in zwang geraekt zyn. Hieromtrent komen by hem, in de eerste plaets, in aenmerking
de Egyptenaers, benevens de Karthagers en Tyriers, mitsgaders de Druïden, welker
zamenstelzel, onder alle de oude Heidensche Godsdienstige Zamenstelzels, naest
aen dat der Karthagers schynt te komen. Verder slaet hy het oog op de Assyriers,
Babyloniers, Meders en Persen, zamt de aloude Kanaänieten, Syriers en Arabiers.
Op deze volgen de Ethiopiërs, Armeniërs, Georgiërs en Circassiërs, met opzicht tot
hunne denk-en handelwyze als Christenen. Van dezen gaet hy over tot de Afgodische
Mogollen, handelende inzonderheid van de Leer der Bramins; terwyl hy die van
Muhammed tot ene andere plaets in dit zyn Werk uitstelt. Wyders ontvouwt hy den
Godsdienst der Chinezen, der inwoonderen van de Provin-
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cien Carnate, Golcondo, Bisnagar en Decan, benevens der inwoonderen van Asem,
Ava en Aracan. Verder dien der Peguanen, der Siammers, met dien der inwoonderen
van Laies, Langiens of Laos, dien der Tonquinezen, en der Inboorlingen van
Cochin-China en Cambodin. Daerby komt nog de Godsdienst der bewoonderen
van de Philippynsche en Moluksche Eilanden, mitsgaders die der Ceilonnezen,
Japannezen, en der inwoonderen van Corea en Jesso. - Ieder dezer Artykelen
behandelt de Heer Hurd naer het voorgemelde Plan; des de aldaer opgenoemde
hoofdbyzonderheden gemeenlyk in 't oog gehouden worden; 't welk den Autheur
meermaels aenleiding geeft, om zyn geschiedkundig en, leerstellig verslag van de
verschillende Godsdiensten, door leerzame opmerkingen van onderscheiden soort,
te veraengenamen.

De eerste voorleezing, die de Heer Hofraad Van Sonnenfels, na
den dood van Maria Theresia hield. Behelzende de geschiedenis
der laatste leevensdagen, en een schets van het character dier
Vorstin. Volgens de uitgaaf van Weenen, uit het Hoogduitsch
overgezet. Gedrukt voor den Vertaaler, en te bekomen in 's
Gravenhage, by B. Wittelaer, 1781. Behalven het Voorberigt, 32
bladz. in octavo.
Het verbod der Oostenryksche Vorstinne, beroemd door haare ongevallen, vermaard
door haare standvastigheid in dezelven, luisterryk door haare herstelling, en
hooggeagt, zo door haare Vorstlyke bestiering, als door haaren byzonderen wandel,
sneed de gelegenheid af tot het doen eener staatlyke Lykreden, haarer gedagtenisse
waardig. Dan dit benam den. Hofraad van Sonnenfels de vryheid niet, van zig, by
zyne eerste Voorleezing, na haaren dood, op eene haarer Majesteit tot lof strekkende
wyze, uit te laaten. En daar zyn Ed. vriendlyk genoeg was, om het afschryven dien
voorleezinge niet te weigeren, heeft de Hoogduitsche Uitgeever niet geschroomd,
dezelve voor het algemeen te vermeerderen; naar welke vermeerderde Uitgave
deeze Nederduitsche Vertaaling het licht ziet. - Men vindt 'er het uitsteekende
character van MARIA THERESIA, zonder windrigen woordenpraal of laffe vleiery,
meesteragtig in geschetst; en 't behelst een gedenkwaardig berigt van de bedaarde
kloekmoedigheid met welke die Vorstinne den dood te gemoete zag; waarvan de
volgende Anecdote in deezen tot een byzonder staal kan strekken.
‘Die by de stervende Vorstin waren, zagen haare ontbinding met vrees en schrik,
maar zy, welke het betrof, met bedaardheid, aan. Daar alles rontsom haar hooploos
was, en in traanen ver-
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smolt en zy aan heurzelve gelaaten werd, troostte zy ieder een; 't scheen of de dood
by haar zyne schriklyke gestalte had afgelegd. - 'Er wierd uit een, op de
omstandigheid passend, werk voorgeleezen: men sloeg een plaats, over den dood,
over, die men voor de gesteldheid der Kranke te aandoenlyk vond. Maar zy, 't gewaar
wordende, beval juist deeze plaats zonder verkorting te leezen. Der leezeres, die,
tot toen, haare smerten in zig beslooten had gehouden, braken, nu zy zoude
voortgaan, de traanen onweêrstaanlyk door. “- Gaa heen!” zeide zy, “en als gy hebt
uitgeweend, koom dan weêr om voor te leezen.”
“Gy zyt alle zo kleinmoedig”, zeide zy, by deeze of eene dergelyke gelegenheid,
tot de weenende oppasseressen, “ik vrees niet 't minste voor den dood; sints vyftien
jaaren heb ik vertrouwde kennis met hem” - en toen zy na eene korte sluimering
ontwaakte - “Laat my tog niet slaapen! ik wil den dood zien koomen, en hem,” voegde
zy er glimlagchende by, “zo strak ik kan in de oogen zien.” - Deeze schertsende
uitdrukking, op zulk een tydstip, is verheven.’

Reize door het Wonderland en eenige andere vreemde Landen,
gedaan door Dirk Denker, verzameld en uitgegeeven door J.A.
Schasz M. Dr. Twee Deelen. Te Amsterdam by I. de Jongh, 1780.
Behalven het Voorbericht 318 bladz. in groot octavo.
Een ongeval, dat veelen in deezen tyd overgekomen is, heeft ook deezen Reiziger
getroffen, en 't zelve heeft hem in 't Wonderland gebragt. Van Land gestooken
zynde, om naar de Spaansche Kusten te stevenen, werd het Schip, waarin hy zig
bevond, wel dra overmeesterd door een Roover, die zig in allerleie opzigten gantsch
ontmenscht gedroeg. Drik Denker deelde in 't lot zyner Scheepsgezellen, viel in
doodlyke onmagt neder, en bevond zig, weder herkomen zynde, zonder te weeten
wat 'er voorts intusschen gebeurd was, van alles beroofd op strand liggen. Zyne
eerste ontmoeting was ongelukkig; hy verviel in de handen van menschen, die hem,
onder den schyn van een vriendlyk Bondgenootschap, mishandelden; doch een
man van een agtbaar gelaat redde hem. Deeze, een Landgenoot van hem zynde,
nam hem in zyn huis, en leerde hem vervolgens het Land, waarin hy was, mitsgaders
deszelfs Inwoonders, kennen.
Veelen noemden het het Wonderland, maar deszelfs eigenlyke naam was Re
Ladronos, zo veel als het Hoofd der Dieven Eilanden, te weeten in Europa. Wat
deszelfs inwoonders betrest, dezelven worden uitvoerig in hun character, zeden en
handelingen beschreeven; waarvan wy, als eene hoofdbyzonderheid, hier slegts
melden, dat zy veelal geen hart van eene vleesschige zelfstandigheid, als andere
menschen, hebben. Hun hart is van een
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zonderling hard knarsbeen, waar door zy ongevoelig en onvatbaar zyn, voor liefde,
medelyden, weldaadigheid of andere tedere aandoeningen.
De vriendelyke Hospes van onzen Reiziger geleidde hem voorts naar de
Hoofdstad, en gaf hem tevens de noodige onderrigtingen omtrent het merkwaardige;
en stelde hem vervolgens voor, om met een Vaartuig over te steeken, naar het
nabuurige Waterland. Een Land zo genaamd, om dat deszelfs voornaamste gedeelte
dermaate met water omringd is, dat het zelve, indien het vernuft der inwoonderen
zulks niet door kunst en vlyt verhoed had, eene eeuwigduurende zee en moeras
zou zyn. Betreffende deszelfs Inwoonders, ze zyn pryzenswaardig, doch ze hebben,
door de weelde en pragt, veel van hunnen luister verlooren; ook is hun hart,
ongelukkig, aan de Vaderlandsche zyde, maar al te veel knarsbeenig. Dirk Denker
beschouwt deeze Natie, even als de voorgaande, onder het geleide van zynen
Landsgenoot, met opmerking; en keert eindelyk weder te Scheep naar zyne
geboorteplaats.
Zyne ontmoetingen zo in 't Wonderland, als in Waterland, de zeldzaamheden
welken hem daar in voorkomen, geeven hem veelvuldige aanleiding tot aanmerkingen
over de Staatkunde, den Handel en de Zeden dier Natien; tusschen beiden gaan
dezelven ook over eene derde Natie, die het Springerland, tegen over het
Wonderland gelegen, bewoont; met welke de twee eerstgemelde Volken niet weinig
te doen hebben. - Onze Reiziger is nu eens ernstig, dan eens, en wel meerendeels,
in een vrolyken luim; het welk hem zyn verhaal met geestige en snaaksche invallen
doet doorvlegten. In veele gevallen, zegt hy, al lachende, duidelyk de waarheid; en
de Inwoonders van Waterland, die hy in verscheiden opzigten naauwkeuriger
beschryft, dan die van 't Wonderland, kunnen 'er inzonderheid veele leeringen uit
haalen, welker inagtneeming tot hun eer en voordeel zou mogen strekken.

Economische Liedjes, uitgegeven door E. Bekker, Weduwe A.
Wolff, en A. Deken. In 's Graavenhaage, by J.v. Cleef 1781.
Behalven het Voorwerk, 232 bladz. in gr. octavo.
Economische Liedjes zegt hier, naar de Voorreden ons leert, zo veel als Liedjes
van Economisch maakzel, of Nederlandsche Verzen, by manier van Liedjes, van
Inlandsche Stoffen gemaakt. Onze Noordhollandsche Dichteressen hebben zig,
volgens haar zeggen, aan 't Weefgetouw geplaatst, en eene Fabriek opgeregt, ter
vervaardiginge van Liedjes van Inlandsche Stoffen, zo gemaakt, dat zy ook door
gemeene Burgerluidjes gebruikt kunnen worden. Het thans voor den dag gebragte
is haare eerste aflevering; en zo haar Fabriek een goeden aftrek heeft, zullen zy
aan 't
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werk blyven, om meer voorraad te leveren. - Wy vertrouwen dat dit wel gelukken
zal; men kan uit de bewerking genoegzaam zien, dat ze zeer wel geschikt zyn tot
deezen arbeid; en de wyze op welke zy haare stoffen, zo ten aanzien van scheering
en inslag als van patroonen, verwerken, beantwoordt eigenaartig aan den smaak
der Natie; voor zo verre dezelve nog niet verbasterd is; ja wy vleien ons zelfs, dat
haar arbeid eenigzins zal kunnen strekken, om die verbastering tegen te gaan, en
den ouden Vaderlandschen smaak te doen herleeven. 'Er slaa geluk toe! de nieuwe
Fabriek trekke veeler gunst! en zulks moedige onze Weeverressen aan, om op den
duur keurig te arbeiden; op dat de Inlandsche Fabriek door geen broddelwerk een
kwaaden naam kryge! - Met andere woorden gezegd; onze Noordhollandsche
Dichteressen geeven ons hier eene verzameling van Dichtstukjes, op zodanig eene
wyze ingerigt, dat ze met vermaak gezongen kunnen worden; en indiervoege
opgesteld, dat ze, terwyl ze aan verstandiger kunnen behaagen, ook voor 't Gemeen
vatbaar zyn. De onderwerpen zyn verschdlende, doch alle betrekkelyk tot gewoone
burgerlyke omstandigheden; en derzelver behandeling strekt steeds ter aanspooringe
tot eenen eerlyken en Godsdienstigen wandel. Zo wel de keuze als de uitvoering
verdient aanpryzing; wy verwagten de erkentenis van de Natie, en gevolglyk nog
meer Stukjes van die natuur. - Tot eene proeve deezer Liedjes, dienen de volgende
(*)
trekken uit de zingende Werkmeid, zynde het Stukje wat te lang om het hier geheel
over te neemen.
Met den aanvang beschryft zy gansch natuurlyk den gelukkigen staat van
Dienstboden, welken, gezond en vrolyk hun werk verrigtende, een gerusten slaap
genieten, tot dat Mevrouw vroegtydig de schel trekke; wanneer zy, wel gesteld, hun
ontbyt met smaak nuttigen, en voorts aan den arbeid gaan. Hierop laat zy zig aldus
hooren.
Wy doen ons huiswerk met vermaak;
Wat zyn wy 's middags graag!
De honger geeft aan 't voedzel smaak;
Hoe sterk is onze maag!

(*)

By deeze gelegenheid kunnen we niet wel afzyn van aan te merken, dat veelen deezer Liedjes,
voor 't gebruik waar toe ze geschikt zyn, ook inderdaad wat lang vallen. Onze hooggeagte
Dames zouden, naar ons inzien, wel doen, indien ze hierop vervolgens agt gaven, en hunne
meeste Liedjes wat korter maakten. Onze Natie, en vooral het Gemeen, is niet voor lange
Liedjes; die verveelen wel dra. Dit is, zo niet altyd, ten minste dikwils voor te komen. Men
neeme ter voorbeelde dit Liedje van de Werkmeid; men had 'er geschiktlyk twee korter Liedjes
van kunnen maaken: eerst de Vergenoegde Werkmeid, en dan de Dienstmeagd, die te huwen
staat: ieder ontwerp kon op zigzelve staan, en behelsde stof genoeg voor een Liedje.
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Hoe dikwils zeg ik: ‘goede God,
Die in den hemel woont,
Wat hebt ge in 't schikken van myn lot
Uw gunst aan my getoond!’
Wy hangen wel van andren af,
Dat doen ook ryke Liên:
Mevrouw kan weleens stroef, en straf,
Maar ook wel vriendlyk zien.
Ik geef haar nimmer kwaad bescheid,
Maar zwyg, en ga myn gang:
En denk: ‘'t Is maar een haastigheid,
Haar prutlen duurt niet lang.’
Ik heb maar weinig leets ontmoet,
Schoon dienstbaar van myn jeugd,
'k Zeg dikwils: ‘Fy, gy hebt het goed.’
Ik schuur en schreb met vreugd.
'k Las gistren nog, by 't scheemrend licht,
Deez' les die PETRUS gaf;
‘Gehoorzaamheid is steeds uw pligt,
Uw Heer zy zagt of straf.’
En als men 't alles wel beziet,
En gaat van huis tot huis,
De grooten hebben 't meest verdriet,
En kwellingen, en kruis.
'k Heb steeds de zuini gheid betragt,
In huisraad, spys en drank:
Van al wat slegt is my gewagt;
'k Weet dit myn Moeder dank.
Ik word van braave lien bemind,
En schoon ik dienstbaar ben,
Ik heb 't in huis gelyk een kind;
't Geen ik met dank erken.
Toen ik myns Moeders huis verliet,
Pas vyftien Jaartjes oud.
Sprak zy: ‘Myn kind vergeet toch niet
Wat gy hier hebt beschouwd.
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Wees trouw van mond, wees zoet van aart,
Steel tyd, noch spys, nog wyn:
Zo gy u hier voor niet bewaart,
Kunt gy niet eerlyk zyn.
Spreek altoos waarheid, wees opregt,
Haat loosheid en gevlei,
Vergeet niet, wat een ander zegt,
't Geen u uw Moeder zei.
Wees willig, werkzaam, heusch en trouw;
Schen nooit den goeden naam
Van uwen Heer of uwe Vrouw,
Op dat ik my niet schaam'.’

Voorts geeft zy eene beknopte loflyke beschryving van haare Ouders, en gewaagt,
met een vrolyk vooruitzigt, van haar kort aanstaand huwelyk; tevens aanduidende,
dat zy haare kinders, indien ze dezelven mogte verkrygen, met vergenoegen tot
den dienstbaaren staat zal schikken; als weetende dat 'er zo wel dienstbooden als
Heeren en Mevrouwen moeten zyn; 't welk haar haar gezang dus doet vervolgen.
‘Elk, die getrouw zyn pligt betragt
In zynen levensstand,
Leeft ook tot nut van zyn geslagt,
En ook voor 't Vaderland.

De mensch is 't, die zyn plaats vereert,
Maar niet de plaats den mensch.’
Dit heeft my myn Mevrouw geleerd;
Ik vond die les naar wensch.
Ik plaats, zo God my 't leven laat,
En myn verstand bewaart,
Myn kindren in den Dienstbren staat,
Die weinig zorgen baart.
En blyft myn man gezond en frisch,....
Myn man! hy is 't nog niet:
Nu 't zy daar meê zo als 't dan is,
Dan vrees ik geen verdriet,
Die dankbaar leeft, die leeft te vreên.
Vooral wat God hem gaf:
Zo gaan myn daagjes vrolyk heên,
Zo zinge ik tot aan 't Graf.
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Spectatoriaale Schouwburg. Negende Deel. Te Amsterdam by P.
Meijer, 1780. In octavo 331 bladz.
Het drietal Tooneelstukken, in dit Deel vervat, heeft zyne gevalligheid in het leezen,
daar ieder Stuk, van een verschillenden aart, in de uitvoering zeer wel geregeld is,
en eene verscheidenheid van wel getroffen characters voorstelt. - Minna van
Barnhelm of het Krygsmans geluk, een Hoogduitsch Tooneelspel, behaagt door de
verwarring, en de gelukkige ontknooping. Julie, een Hoogduitsch Burgerlyk Treurspel,
is geschikt om het hart te treffen; daar Julie de rampzalige gevolgen eener gevestigde
Liefde, door den hardnekkigen tegenstand haares Ooms, die haaren Vader ophitst,
ondergaat; en eindelyk, toen men alle zwaarigheden scheen te boven gekomen
zyn, haaren Minnaar, door zyne onbedagte woede, tegen een gewaanden
mededinger, doodlyk gekwetst vindt; 't welk haar in ylhoofdigheid den geest doet
geeven. En de Man naar de Klok, eindelyk, een Hoogduitsch Blyspel, is een vrolyk
Stukje, dat ons het character van eenen, die tot buitenspoorigheid toe naauw gezet
is, op zyne gewoone leevenswyze, geestig afschetst. Men leere dien Heer Orbil
eenigermaate kennen uit een gedeelte van zyn gesprek, tot zyne Dogter Wilhelmina,
over haaren Minnaar Valerius.
ORBIL.

Myn Heer Valerius kan wel een minnaar voor u zyn; maar hy is daarom geen
schoonzoon voor my. De ongeregeldheid zelve. Hy staat op, als 't hem in 't hoofd
komt; om zeven, om agt, om negen uur. Ook heeft hy niet, gelyk andere braave
luiden, vaste koffy- en vaste theedagen. Neen; hy weet pas een halfuur vooraf, of
hy thee of koffy drinken zal. 's Middags schikt hy zig maar naar zyn honger. Hy gaat
om twaalf, om één, om twee uur aan tafel, en eet niet 't geen voor ieder dag, volgens
's lands instellingen en loffelyke gebruiken, past, maar 't geen zyn hospes opdischt.
Ik geloof dat 'er menig zondag voorbygaat, zonder dat hy roode kool eet. Misschien
weet hy zelfs niet, dat de woensdag en vrydag, 't geheele koningryk door, vischdagen
zyn. En zo als hy waakt, zo slaapt hy ook. Heden om tien uur 's avonds zit hy aan
de Ombretafel; en morgen om denzelfden tyd ligt hy te bed.
WILHELMINA.

Vader!...
ORBIL.

Neen, neen. Myn Heer Valerius, gy zyt goed aan 't hof, daar men van dag nagt, en
van nagt dag maakt; maar niet in een ordentelyk mans huis. Gy weet, hoe ik leef,
Wilhelmina. Ik staa op; niet om dat ik uitgeslaapen heb, maar, om dat het zes uur
is. Ik gaa aan tafel; niet, om dat ik honger heb, maar om dat het twaalf slaat. Ik
begeef my ter rust; niet om dat ik slaaprig ben, maar om dat het tien uur is. Ik weet,
wat ik, als 't God be-
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haagt, deezen middag over een jaar eeten zal, en wat ik, een jaar geleeden, op
denzelfden tyd, gegeeten heb. Met dit al word ik zomtyds aanvallen van kolyk gewaar,
die my juist niet veel goeds voorspellen. Hoe kan nu een man als Valerius, by zo
veel ongeregeldheid, gezond blyven? Hoe kunt gy van hem gezonde kinders
verwagten? Spreek.
WILHELMINA.

Maar daarvan...
ORBIL.

Nog meer. Ik weet volstrekt niet, hoe hy zyn zaaken verrigt. Voor een man, die zyn
pligt kent, is hy my veel te slof. Hy houdt my telkens op, als hy hier komt. Maar 't is
geen wonder. Ik vraag hem onlangs hoe laat het op zyn orlogie is! en zie! zyn orlogie
is t'huis. En waarom t'huis, Myn Heer Valerius?... 't Staat stil.

Plechtige redevoering gedaan voor de Provinciaale Groote Loge
te Truro, door den Broeder C. Cardew. a. l m. Predikant, enz. Uit
het Engelsch. Te Rotterdam, by Bennet en Hake, 1780. in groot
octavo 38 bladz.
Het onderwerp dezer Redenvoeringe is de Liefde, volgens Rom. XIII. 10. beschouwd,
als de vervulling der Wet. De Redenaar toont hier, op ene beknopte en welingerigte
manier, de gegrondheid dezer Apostolische stellinge, met te doen zien; ‘dat het
beginzel van Liefde, als het wel wordt ingerigt, regtstreeks tot eene geschikte
waarneeming van het geheele stelzel der zedelyke Wet leidt; en dat uit deeze bron
natuurlyk vloeijen alle de andere deugden, welken zoo verkwikkelyk en cierlyk voor
het menschlyk geslacht zyn.’ Aen de voorstellinge hiervan hecht hy wyders ene
Lofspraek van 't Genootschap der Vrye Metzelaren, als geschikt om dat edele
beginzel in 't hart van alle deszelfs Leden werkdadig te doen zyn; terwyl het tevens
strekt ter aenkwekinge en beschavinge van de fraeie kunsten en wetenschappen.
- Een Genootschap van die natuur moest, zou men zeggen, aller hoogachting
wegdragen; dan 't is, gelyk bekend is, by velen wel verre van daer! - Zulks beweegt
den Redenaer om zich verder uit te laten over de nadeelige bedenkingen, welken
men van 't zelve voed; byzonderlyk afgeleid, uit de onderlinge geheimhouding; en
't slechte gedrag van eenige Leden, dat men op rekening van het genootschap stelt.
- Men kan niet zeggen, dat Broeder Cardew deswegens enig nieuw licht ten
voorschyn brengt; doch dit is zeker, dat hy. ('t geheel by elkander genomen zynde,)
alles in een zo gunstig licht plaetst, dat 'er stellige bewyzen ten nadeele van het
Genootschap die uit de natuur van deszelfs inrichting en handhaving ontleend zyn,
vereischt worden, om de Vrye Metzelaers, als nadeelig voor den
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Kerk- of Burgerstaet, te veroordeelen. En 't is voor 't overige ontegenzeggelyk, dat
die Leden van 't Genootschap, welken hun gedrag regelen, naer de liefderyke en
deugdzame lessen, welken hun door deze Redenvoering ingeboezemd worden,
ten dezen opzichte der Menschlyke Maetschappye ter eere strekken. - De Redenaer
toch vermaent hen, omzigtig te zyn in 't verkiezen van nieuwe Leden; niet dan lieden
van beproefde deugd aen te neemen; en agt te geven op dezulken die van 't pad
der Deugd wyken; zich te benaerstigen om in Deugd en Wetenschap te vorderen;
de algemene Liefde of Goedwilligheid regt te waerderen, en dat in hunnen gantschen
wandel te toonen.

Zedelyke Zamenspraaken, Tooneelstukjes en Vertellingen voor
Kinderen, door Mevrouwe de la Fite. Uit het Fransch vertaald. Te
Utrecht by A.v. Paddenburg, en te Amsterdam by W. Holtrop 1780.
Behalven het Voorwerk 423 bl. in Octavo.
By de Fransche uitgave van dit Geschrift hebben wy het zelve, voorheen, als een
nuttig Kinderboek, aangepreezen; en nu het ook in 't Nederduitsch vertaald zy, kan
het, buiten dien algemeenen dienst, ook nog deeze byzondere nuttigheid hebben,
dat men 'er gebruik van kunne maaken, ter gevalliger beoefeninge der Fransche
Taale. Men zou den Kinderen eerst een Stukje in t Nederduitsch mogen laaten
leezen, en hun dan het Fransche in handen geeven, om zelven te beproeven hoe
ver ze 't kunnen brengen, en hen van tyd tot tyd hunne vordering te doen bemerken.
De gemaklykheid van styl in t Fransch, en de geschiktheid der Nederduitsche
vertaalinge, loopen in dit geval met de aangenaame behandeling der onderwerpen
voor Kinderen zamen, om dat gebruik van dit Werkje te begunstigen.

De vermaakelyke Tydkorter, opgesteld om der Jeugd, by hare
uuren van uitspanning, tot een nuttig en niet min vermakelyk
Tydverdryf te verstrekken. Te Rotterdam by J. de Leeuw, 1781.
Behalven het Voorwerk 236 bladz. in octavo.
Men geeft ons hier berigt van een Wysgeer, die weeklyks een dag geschikt had,
om met eenigen zyner Vrienden een leerzaam onderhoud te hebben. Zyne Vrienden
waren acht in getal: een Predikant, een Regtsgeleerde, een Geneesheer, een
Staatkundige, een Krygsman, een Koopman, een Reiziger en een Weetgierige, die
in zyne jeugd door zyne Ouders verwaarloosd was, maar een goeden inborst en
zugt ter verkryginge van kundigheden bezat. Het onderhoud van dit gezelschap
meldt deeze Tydkorter.
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Het zelve gaat, overeenkomstig met de bovengenoemde verscheidenheid der
Persoonen, over allerleie soorten van onderwerpen; die stoffe tot wederzydsche
redenwisselingen, ophelderingen en nadere bedenkingen verleenen. En de
gesprekken zyn op zodanig eene wyze ingerigt, dat ze aan de gewoone vatbaarheid
voldoen; zo dat de minste oplettendheid in staat zy, om er zig algemeene geregelde
denkbeelden uit te vormen, Men kan des zeggen, dat dit Geschrift zeer wel aan
zynen Tytel beantwoordt, en der Jeugd met vrugt in handen gegeeven kan worden,
om haar, in uuren van uitspanning, tot een nuttig en vermaaklyk tydverdryf te
verstrekken.

Koninglyke Pruisische-Cabinets-Order, gedirigeert aan de
Groot-Cancelier V. Cramer, betreffende de verbeetering van de
Justitie. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by C.W.
Röpcke 1780. In quarto 14 bladz.
Naar uitwyzen deezer Cabinets Order heeft zyne Pruisische Majestěit zodanige
maatregels genomen, dat men, uit derzelver in 't werk stellen en handhaaven,
natuurlyk eene merkelyke verbetering in de Regtshandelingen, in zyne Staaten, kan
verwagten.

Naberigt.
By den aanvang der tegenwoordige Krygsonlusten met de gevolgen van dien,
kwamen ons wel dra eenige losse Papieren daartoe betrekkelyk ter hand; wy hebben
er diestyds eenigen van ingezien, met oogmen om er min of meer berigt van te
geeven. Dan wel dra vonden wy ons dermaate overlaaden met eene menigte van
Stukjes van die natuur, dat derzelver leezing wel een geheel ledig Mensch zoude
vorderen. We zouden uit dien hoofde bykans genoodzaakt geweest zyn, iemand
onzer daartoe af te zonderen, of om te zien, of wy lemand konden vinden, die
geschikt was, om deeze taak op zig te neemen, en zig daar toe te verledigen. Maar,
is het der moeite waardig? vroegen we elkander. En by nader overleg was 't
eenpaarig antwoord, Neen. - Leezers, wier geestgesteldheid geschikt is tot eene
soort van verslinden de leezing zullen ze tog meerendeels leezen, en daar dezulken
veelal, over onderwerpen van dien aart, zeer gespraakzaam zyn in gezelschappen,
kunnen ze tot genoegzaame berigters dienen. De zodanigen kunnen t dagelyksch
doen, daar wy t slegts maandlyks zouden kunnen verrigten. En oordeelkundige
Leezers zullen uit soortgelyke gesprekken ten overvloede verneemen, hoe weinigen
er onder die Stukken gevonden worden, die eene gezette leezing eischen. - Op
deeze overweeging rust ons besluit, om, buiten byzondere reden, geen melding te
maaken van dit soort van papieren; laatende de post, van 'er berigt van te geeven,
aan de opgemelde soort van Leezers over.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

129

Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Messias, Israëls Koning: ofte Proeve over het Koningryk van
Christus; bepaaldelyk, over zyn allerbyzonderst, erflyk en eigenlyk
gezegde Ryk over het Land en Volk van Israël. In 's Gravenhage
by J.v. Cleef, 1780. Behalven het Voorwerk, 266 bladz. in gr. octavo.
By het doorbladeren der luisterryke Godsspraken nopens het Koningryk van den
Messias, heeft de Opsteller van dit Geschrift zich niet kunnen verenigen, met de
gewoone manier van derzelver uitlegging onder de Christenen; die dezelven alleszins
geestlyk verklaren; en alle denkbeelden van een byzonder Ryksbestier van den
Messias, over het Joodsche Land en de Joodsche Natie, voor enkel Joodsche
Droomen houden. Hy wraakt, zo sterk, als die Uitleggers, het gevoelen en de
denkbeelden der dryvers van een duizendjaarig-Ryk; maer 't komt hem voor, dat
ze, alles vergeestlykende, ongelukkig over het hoofd gezien hebben, het geen,
zynes agtens, zo door de Propheten des Ouden Testaments, als door Jezus Christus
zelven, en zyne Apostels na hem, voorspeld en aengeduid is, wegens een
Nationael-Ryk van den Messias, dat bepaeldlyk betrekking heeft tot het Land en
Volk van Israël. Naar zyn inzien moet men zich, volgens de H.S., van de regeering
des MESSIAS over het land en volk der Jooden, om de zaak net en kort uit te drukken,
juist het eigenzelfde voorstel maaken, als van de oude Theocratie, waaronder dit
eigen volk en land in vroeger dagen stond, toen God zelve letterlyk, eigenlyk, en in
eenen allerbyzondersten zin, Koning in Israël was. - Meer onderscheiden verklaert
de Autheur dit zyn gevoelen kortlyk nader op deze wyze.
‘De MESSIAS zou de geestelyke Koning van Jooden en Heidenen, door den
christelyken godsdienst worden, en daarbenevens ook de eigenlyk gezegde
byzondere Koning van Palestina en van Israël; om, byaldien de Joodsche natie
hem, en by gevolg ook zynen gods-
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dienst, had aangenomen, en eene christelyke natie geworden ware, in hoedanigheid
van Israëls byzonderen en eigenlyk gezegden Koning, geenzins alle dwaaze
verwagtingen der Jooden van het ryk huns MESSIAS te vervullen, (b.v. dat hy Israël
meester van de geheele aarde, en de Heidenen tot deszelvs flaaven maaken zoude,)
neen, maar evenwel, om, in voorzegde hoedanigheid, dat tydlyk geluk, en die tydlyke
verlossing, aan zyn byzonder volk onder zynen scepter te beschikken, dewelke zich
een gehoorzaam volk met recht van zynen goeden Vorst belooven mag: hoewel dit
dan in geene deelen langs de wegen, die de Jooden zich verbeelden, (b.v. door
den vleeschlyken arm, en door eene zigtbaare hofhouding onder hen,) maar langs
de geheime wegen der goddelyke voorzienigheid, en daar-door alleen.’
Ter ontvouwinge van dit denkbeeld, en ten betooge dezer stellinge nu dient dit
Geschrift, 't welk daer toe in vier Hoofdstukken verdeeld is. In 't eerste Hoofdstuk
legt de Autheur het 'er op toe, om te toonen, dat den MESSIAS, behalven ene geestlyke
regeering, over meer andere Volken, in de Heilige Schrift beloofd word, JUDAS
Scepter, DAVIDS throon, het Landschap Palestina, benevens het Israëlitische Volk;
en dat men daer uit af te leiden heeft, dat Hy ook, in een eigenlyken zin, de Koning
van Israël zal zyn. - Het tweede Hoofdstuk strekt, om te toonen, dat de MESSIAS, na
zyne opstanding uit de dooden, tot een onverganglyk leven, van uit den Hemel, en
onzigtbaer op Aerde, alleen, door de geheime wegen der Godlyke voorzienigheid,
regeeren zal. - Voorts schikt hy het derde Hoofdstuk, om bepaeldlyk te handelen,
over de Koninglyke bedryven, of handhaving en oefening der heerschappy van den
MESSIAS, over zyn Land en Volk als Israëls Koning; in onderscheiding van 't geen
hy, als Koning der Christenen, over alle Volken doet. - En daerop geeft de Autheur
ons, in 't laetste Hoofdstuk, ene korte Schets van t Koningryk van CHRISTUS, en
bovenal van zyn allerbyzonderst, erflyk en eigenlyk gezegde Ryk over Palestina en
de Israëliten. - Het wezenlyke dezer Schetse komt hier op uit.
Buiten het algemene Waereldryk, dat hem, als den Λογος of het Woord, uit kracht
der Schepping, toegeeigend word, en het Geestlyk Ryk over zyne Kerk onder alle
Volken, dat hem als Koning der Christenen word toege-
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schreven, heeft hy nog een allerbyzonderst Ryk of regeering, diergelyke hy over
gene andere Volken en Landen in de geheele waereld heeft, naemlyk over Israëls
Land en Volk. Over dit Volk, aengemerkt, als nazaten van JACOB, en erfgenamen
van PALESTINA, (want, als Christenen beschouwt, zo ver zy dat zyn of worden,
behooren zy tot zyn geestlyk Ryk, en staen in het zelve gelyk met de Christenen uit
de Heidenen,) is Jezus nog, als de MESSIAS, in een allerbyzondersten zin, de Koning
van Israël en Palestina, of de Koning der Jooden. - In die betrekking moest hy, als
DAVIDS Zoon, op DAVIDS throon zitten, en de regeering van Vader DAVID over Israël
en Palestina eeuwig voortzetten. Dit was het ersryk van den MESSIAS, welks bestier
hy moest handhaven, zonder den throon door den dood te ontruimen. - Uit kracht
hier van neemt dit Ryksbestier van Koning Jezus ook geen aenvang voor
zyne-opstanding uit de dooden, maer van dien tyd af aenvaerd hy dat Ryk; en zyne
eerste regeeringsdaed is de verstooring van Jeruzalem, met de verwoesting van
den Joodschen Staet, ter straffe van weerbarstige onderdanen; na dat deze en gene
zaken, die zyn geestlyk Ryk eischte, voorafgegaen waren.
Om dit duidelyker te verstaen, moet men den MESSIAS aenmerken, eerst als
regeerende over een gehoorzaem Volk, en ten tweede als regeerende over
weerbarstige Onderdanen. Hadden de Jooden, op de aenkondiging van Jezus, als
hunnen Koning, na zyne opstanding uit de dooden, hem voor hunnen wettigen Vorst
erkend, zo hadden zy, volgens de Godspraken, te verwachten, dat hun Gemeenebest
gevestigd en in bloeienden welstand gebragt zou worden. Maer wel verre van daer,
zy versmaedden, zy verwlerpen hem, en doen 't nog op den tegenwoordigen dag.
Dit doet hem als Koning hen straffen over hunne wederspannigheid; dat hy ook
uitdrukkelyk voorspeld heeft, in dit geval te zullen doen. Hun heil hing af van hunne
gehoorzame onderwerping, en by weigering hier van stonden zy ongelukkig te
worden. Edoch, niet voor altoos! niet onherroepelyk! Neen, de gunstige toezeggingen
van 't Ryk van den Messias, op de gestelde voorwaerde van gehoorzaamheid,
houden stand. En 't Joodsche Volk heeft dus ontwyfelbaer te hoopen, op de
herstelling van het verlooren Vaderland, en den gesloopten staet van hun
Gemeenebest, ingevalle zy boetvaerdig wederkeeren tot hunnen verworpen MESSIAS
den
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VORST. - Zulks ziet niet op de enkele bekeering van deze en gene byzondere Jooden;

maer op de nationale onderwerping; wanneer het getal der bekeerde Jooden tot de
grootte van een Volk, genoegzaem ter bezettinge van Palestina, aengegroeid zal
zyn.
Wat eindelyk aengaet, de wyze en manier van regeeren, dezelve zal, indien de
Joodsche Natie zich bekeert, geen zichtbare aerdsche regeering zyn. 't Zou kunnen
wezen, dat de MESSIAS zich, by den aenvang, eens zichtbaer vertoonde; maer dit
zal dan slechts ene voorbygaende verschyning zyn, die geen stand zal houden. Hy
zal voorts, in de handhaving van den Christelyken Godsdienst, als een op aerde
onzichtbaer Koning, die in eeuwigheid leeft, over de Joodsche Natie heerschen,
niet door aerdsch geweld, maer door de geheime wegen der Voorzienigheid, gelyk
Jezus deze heerschappy reeds aengevangen heeft, over het wederspannige
Joodendom, waeromtrent onze Schryver zich verder indezervoege uitdrukt.
‘JESUS van Nazareth, de waare MESSIAS, Israëls Koning, heeft ook niet anders,
dus lang, over het land en volk der Jooden geheerscht, dan alleen door de
onmerkelyke beschikkingen en geheime wegen der van achteren eerst
zigtbaarwordende voorzienigheid GODS, waardoor hy tot omkeering van het
gemeenebest zyner oproerige onderdaanen, en vervolgens tot heden toe, ter weering
van deeze Rebellen uit zyne erflanden, om 'er hun gesloopte gemeenebest niet
weder in te konnen herstellen, wat pogingen ze ook ten tyde van den Keizer HADRIAAN
gedaan hebben, Volkeren gebruikt heeft, en nog gebruikt, die nog kennis van - nog
den wil tot het geen hebben, waartoe zy nochtans gebruikt worden, te weeten, om
in deezen te zyn werktuigen in de hand van den onzigtbaaren Koning der Jooden,
ter handhaaving en uitvoering van zyne regeering over het land en volk Israëls. Wat
middelen nu deeze zelfde JESUS gebruiken zoude, om eens op eenen gansch
anderen voet over Palestina en Israël te regeeren, om dan weder te bouwen, te
planten en te herstellen, wat dus lang uitgeroeidt, verbrooken en bedorven werd,
kan men nu ligtelyk van zelve nagaan. Te weeten, den vleeschlyken menschlyken
arm zoude hy daartoe niet gebruiken, maar de geheime beschikkingen der eigezelfde
voorzienigheid, die weleer het Israëlitische volk uit de Babylonische gevangenis ook
weder wist te herstellen in het oude Vaderland; hy zoude onzigtbaar en van uit den
hemel, en niet op aarde zigtbaar, (ten ware mogelyk enkel door eene
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voorbygaande verschyning voor eenen korten tyd, en in den beginne van hun
herstel,) onder en over hen als Koning van Israël en Palestina regeeren.’
Vraegt men hier op eindelyk, of dit daedlyk zal gebeuren? Zal de Joodsche Natie
zich eens aen haren Koning onderwerpen, en ene Christelyke natie worden? Dit is,
zegt de Autheur, ene vraeg, die ene opzetlyke breedvoerige beantwoording zou
vorderen, welke thans buiten zyn oogmerk zou loopen. Intusschen geeft hy echter
hier en daer in dit Geschrift genoeg te kennen, dat hy staet in de verwachting van
ene algemene Jodenbekering, en daermede verknochte herstelling dier Natie in
Palestina, onder de regering van JESUS CHRISTUS, als hunnen allerbyzondersten
Vorst.
Wy hebben het dienstig geoordeeld dit gevoelen wat onderscheidenlyk op te
geven, om dat het veelligt in 't vervolg nog wel eens nader in aenmerking kan komen.
Godgeleerden, die van oordeel zyn, dat de denkbeelden van ene nationale bekering
der Jooden gansch geen grond hebben, zullen dit Geschrift natuurlyk niet gunstig
aenzien: maer zy integendeel die tot dit denkbeeld overhellen, en van daer ook
gereedlyk, op de ene of andere wyze, ene herstelling der Jooden in hun oude
Vaderland te gemoete zien, kunnen niet wel nalaten des Autheurs voorstellingen
met enige opmerkzaemheid na te gaen. - Dan, hoe men hier omtrent ook moge
denken, als men onbevooroordeeld genoeg is, om het Stuk buiten enige partydigheid
te onderzoeken, zal men des Autheurs manier van voordragen zo regelmatig en
oordeelkundig vinden, dat men zich het doorbladeren van dit Geschrift niet zal
beklagen. 'Er zyn zekerlyk ter wederzyde zwarigheden; en de verschillende
uitleggingen der Godspraken, betreffende het Ryk van den MESSIAS, hebben, op
den enen en anderen grondslag, hare duistere zyde. In hoe verre een nader herhaeld
onderzoek zal kunnen dienen, om het Stuk zelve op te helderen, is niet te ramen;
dan 'er steekt gene zwarigheid in de verdere navorsching. ‘Het gevoelen mag,’ gelyk
de Hoogleeraer Michaëlis, die een soortgelyk gevoelen begunstigt, zegt, ‘eenigzins
vreemd voorkomen; het voert nochtans, in de overige Godgeleerdheid, generhande
dwaling, zelfs geen nieuwigheid in de Godgeleerdheid, tog heeft 'er niets mede te
stellen, waer de Kinderen Israëls nog eens zullen komen te woonen.’ Men zie zyn
Kort begrip der Christelyke Geloofsleere. C. VIII. § 108.
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Geschiedenissen en Schriften der Apostelen des Heeren in de
eerste voortplanting van het Euangelium. Door J.J. Hesz. Bedienaar
des Godlyken Woords te Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Eerste Deels, tweede Stuk. Te Haarlem by J. Bosch. In groot
octavo, 424 bladz.
Overeenkomstig met het Plan, dat de Eerwaerde Hesz zich, in 't vervaerdigen van
(*)
dit Werk, voorgesteld heeft, waervan wy onlangs gewag gemaekt hebben , vervolgt
hy in dit Stuk zyne aengevangen geschiedkundige ontvouwing van de Apostolische
verrichtingen ter verbreidinge van de Euangelieleer, zo door hunne prediking, als
door hunne brieven. Het begint met de eerste reize van Paulus, benevens Barnabas,
door ene Godlyke roeping, geschikt om het Euangelie in de Heidensche Waereld
te verkondigen, ten einde niet alleen den Jooden, maer ook den Heidenen, de
Euangelieleer bekend te maken; en 't loopt af met 's Apostels laetste reize naar
Jeruzalem, voor zyne gevangenis te Rome. De Eerwaerde Hesz brengt ons dus
hier onder 't oog, 't geen de Historieschryver Lucas, wegens de lotgevallen der
Christlyke Kerke, aengetekend heeft, Hand. XIII-XX: met invlechting der Brieven
door Apostel Paulus in dat tydsverloop aen de Gemeente te Thessalonika, te
Korinthe, te Rome en in Galatie, mitsgaders één aen Timotheus, geschreven. Ene
beknopte opgave van den inhoud dezer Brieven, met nevensgaende bedenkingen
over 's Apostels schryfstyl, en de omstandigheden, in welken hy schreef, strekt
daedlyk ter ophelderinge van derzelver beloop; en 's Mans wyze van geschiedkundige
voordragt, met byvoeging zyner bedenkingen over het voorgevallene, stelt ons
verscheiden byzonderheden in derzelver juiste daglicht. Zie hier, ter proeve, op
hoedanig ene manier zyn Eerwaerde het gebeurde te Corinthe, onder den
Stadhouder Gallio, voordraegt, door Lucas geboek Hand. XVIII. 12-17.
‘De yver der Jooden, tegen de prediking van Paulus te Corinthe, door verscheiden
omstandigheden, steeds heviger geworden, borst eindelyk, zegt onze Autheur,
onder de regeering van Gallio, Landvoogd van Achajen, met zulk eene woede uit,
dat den Apostel, en zynen ge-

(*)

Zie Alg. Letteroef. I. Deel, bl. 173.
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heelen aanhang, de ondergang scheen gedreigd te worden. Hy werdt door de
Korinthische Jooden voor den Rechtbank van Gallio gesleept, en men beschuldigde
hem, ‘dat hy eenen Godsdienst predikte, volmaakt gekant tegen dien, welken hunne
Wet eischte.’ - De Jooden hoopten, dat de Landvoogd hen niet slechts by hunnen
Godsdienst zoude handhaaven, (waartoe hy zekerlyk verplicht, en ook genoeg
genegen was,) maar ook elke leere, die het ongeluk hadt, van hun te mishaagen,
en, door iemand uit hun midden op de baan gebracht, onder hen of de overige
Inwooneren der Stad verspreid werdt, terstand onderdrukken; - het welk gewislyk
niet tot zyn ampt behoorde.
(a)
Dan, behalven dit was Gallio de man niet, om zich door den woesten yver van
eenen aanklaager zoo gemaklyk te laaten vervoeren, en tegen eenen beschuldigden
(b)
inneemen. Hy was, volgens het getuigenis van zynen Broeder, Seneca , de
zachtmoedigste man van de waereld: en even daarom was hy by ieder een bemind.
By zulk eene geaartheid konde hy niet genegen zyn, om aan zulk eene woeste en
onbeweezen beschuldiginge het oor te leenen; te meer, dewyl de Roomsche
Bewindhebberen buiten dien niet veel lust hadden, om zich met oneenigheden te
bemoeijen, die meer den Godsdienst van een byzonder Volk, dan het handhaaven
van Burgerlyk recht, of het beveiligen der openbaare ruste, betroffen; - waarvan wy
zelfs in Pilatus een voorbeeld gezien hebben.
Zoo ras dan de Jooden hunne klachte gedaan hadden, en Paulus gereed stondt,
om zich ter verantwoorden, werdt hy door Gallio gestuit. ‘By aldien uwe
beschuldiging’, dus sprak hy de Jooden aan, ‘van dien aart was, dat zy deezen
Manne eene burgerlyke misdaad, het een of ander strafwaardig bedryf, te last lag,
zoude ik uwe klachte en zyne verantwoording, gelyk het billyk was, aanhooren. Dan
(c)
dewyl het verschil eene nieuwe leere, de benaaming van zekeren persoon , - eene
zaak, betreft, die uwe Wetten en uwen Godsdienst aangaat, - moet gy zelven weeten,
wat daar in te doen zy. Ik,

(a)
(b)
(c)

‘Marcus Annoeus Novatus, door Junius Gallio, die hem als zynen Zoon hadt aangenomen,
Gallio genaamd.’
‘Praefat. ad Nat. Quaest. 4. Dio Cassius pryst hem insgeyks.’
‘Of Jezus de Messias zy.’
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als Rechter, wil met zaaken van dien aart niets te doen hebben.’ - Hy vergde den
Apostel niet eens, zich tegen de voorgestelde beschuldiging voor hem te verdedigen,
maar verleende hem en zyner leere, door deeze klachte van de hand te wyzen, ten
minsten zoo veel bescherminge, dat de Jooden hem, hoe gaarne zy ook gewild
hadden, niet konden beletten, dezelve verder, gelyk te vooren, te Korinthe uit te
breiden.
Gallio deedt in dit geval niets anders, dan het geen de staatsregel, by de Romeinen
aangenomen, om alle vreemde Godsdiensten toe te laaten, vorderde. Dien regel
van staat volgden de Romeinen met betrekking tot alle overwonnen Volken, die zy,
wel verre van hun den Romeinschen Afgodendienst op te dringen, by hunnen eigen
Godsdienst beschermden, en dus de vryheid van het geweeten hunner Onderdaanen,
(a)
in dien tyd ten minsten , ongeschonden lieten. En dewyl de Jooden groote
voorrechten en vryheden in het Roomsche Ryk hadden, was het te minder het
oogmerk der Romeinen, hun verhinderingen in hunnen Godsdienst toe te brengen,
of ook zich in verdeeldheden te mengen, die 'er, over zaaken, den Godsdienst
betreffende, tusschen Jooden en Jooden ontstaan mochten. En Gallia konde Paulus,
en zyne aanhangers, de Christenen, nog voor niets anders, dan voor Jooden,
aanzien, die van hunne landslieden eenigzins in het stuk van Godsdienst verschilden,
en daarom door hen gehaat en vervolgd werden. Want de Christenen werden
diestyds nog niet voor eene byzondere soort van menschen gehouden, maar als
eene Secte of party onder de Jooden aangemerkt.
Om deeze redenen moest en wilde de Landvoogd hen en hun hoofd by dezelfde
rechten, als de overige Jooden, beschermen, en niet toelaaten, dat eenig Jood,
door zyne Geloofsgenooten, om zaaken, die den Godsdienst betroffen, werdt
aangeklaagd. Waarom zou een Paulus en zyne aanhangeren niet het zelfde recht
hebben, het welk aan andere Jooden gegeeven werdt, om naamlyk den Godsdienst,
zoo als zy dien begreepen, te leeraaren, en voor hunne begrippen Vrienden en
Aanhangeren te zoeken? Immers stondt het ook den Jooden vry, Proselyten te
maaken!
Nieuwe Godheden in te voeren, was, volgens de Romeinsche Wetten, niet
veroorlofd; dan hierover konde men

(a)

‘Want naderhand handelde men minder redelyk met de Christenen.’
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immers de Apostelen niet beschuldigen; zy predikten alleen den God van Israël,
wiens dienst in het Roomsche Ryk sedert lange reeds vry stondt, hoewel met meer
geest - waarheid - en nadruk - dan zulks in de Synagoge geschiedde. Door deeze
leere wierpen zy, wel is waar, den Afgodendienst van langzaamerhand om verre;
maar dit deedt immers, hoewel niet met denzelfden uitslag, de leer der Synagoge
insgelyks, die nochtans overal, niet slechts toegelaaten, maar zelfs beschermd
werdt. De Apostelen beschimpten en hoonden den vastgestelden Godsdienst niet,
het geen zy ook neit noodig hadden: alle de afbreuk, dien zy denzelven deeden,
was, dat zy de waare Leere uitbreidden. - En dit streedt niet tegen de Wetten.
Gallio deedt derhalven het geen de voorzichtigheid en de Wetten van hem
eischtten, toen hy weigerde de beschuldiging aan te neemen, en de geheele zaak
weder aan de Jooden verzondt, dat is, aan den rechtbank van hun eigen Volk ter
beslissinge overliet. Paulus en de zynen waren daardoor altoos in zoo verre
geholpen, dat, op hoedanig eene wyze de Synagoge ook over hunne zaak mocht
oordeelen, hun leeven evenwel nooit in gevaar konde komen: niet alleen, dewyl des
Apostels aanhang in de Stad zoo groot was, dat dezelve hem genoeg tegen allerlei
geweld kon beschermen, maar ook, dewyl zich het recht der Synagoge niet over
leeven en dood uitstrekte.
‘De Jooden begreepen ook spoedig dat zy Paulus aan hunmen haat niet zoude
kunnen opofferen. Om zich dan over dien mislukten aanslag te wreeken, vierden
zy hunne gramschap bot tegen Sosthenes, den Oversten der Synagoge, eenen der
beste aanhangeren van Paulus. Hem mishandelden en sloegen zy, zelfs voor den
Rechtbank van Gallio. Dan deeze hadt zyn besluit reeds genomen, om zich met
dien twist geheel niet te bemoeijen. Liever liet hy zulk een woedend uitwerksel van
Joodsche partyzucht, die voor hem juist niet ongewoon was, ongestraft, dan dat hy
zich met eene zaak bemoeijen zoude, die, volgens haaren aart, in het geheel niet
tot zyn rechtbank scheen te behooren.
Paulus geraakte ten eénemaale vry. Sosthenes bracht 'er het leeven ook af: de
slagen, die hy ontvangen hadt, waren eene beuseling, in vergelykinge van het geen
de Jooden tegen hem, en Paulus, en de geheele nieuwe Secte, gelyk zy ze gewoon
waren te noemen, by den Landvoogd hoopten te bewerken.’
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Verhandeling over Gods Voorschikking en Genade, door wylen
den Hoogeerw. en Hooggel. Heer J. Driebergen, Hoogl. der H.
Godgel. onder de Remonstranten. Uit het Latyn vertaald. Te
Amsterdam by J. Dóll 1781. Behalven het Voorwerk en het Register
480 bladz.
In dit Stuk behandelt de Hoogleeraer Driebergen de gewigtige Godgeleerde
verschillen, die eertyds de Remonstranten en Contraremonstranten verdeeld hebben,
en nog verdeeld houden. Zyn Hoogeerwaerde vangt aen met zyne bedenkingen,
over en tegen het gevoelen der Boven- en Ondervaldryveren; handelt verder over
de algemeenheid der Verlossinge in Jezus Christus; en beantwoordt, na een beknopt
voorstel van den oorsprong en voortgang van 't gevoelen eener byzondere
Verlossinge, de bewyzen, welken, zo uit de H. Schrift, als uit de Rede, ter stavinge
van de Leer der byzondere Verlossinge, te berde gebragt worden. Hier aen hecht
hy wyders zyne overweeging der Leere van Gods volstrekt Besluit, als onbestaenbaer
met Gods zedelyke Volmaektheden; en dit leidt hem vervolgens tot het nagaen van
den zin der Schriftuurplaetzen, die van de Voorschikking, Verkiezing en het
Welbehagen Gods spreken; midsgaders van het bedoelde derzulken, die voor de
volstrekte Verwerping bygebragt worden; waer mede zich dan ook verknocht zyne
ontvouwing van den zin van 't negende Hoofdstuk des Briefs aen de Romeinen.
Vervolgens handelt hy over de Roeping der menschen tot zaligheid; de wyze van
de werking der Godlyke Genade in de Bekeering van den mensch; als mede over
de uiterlyke middels der Bekeeringe, en 's menschen Onmagt. Op de behandeling
van dit onderwerp gaet hy natuurlyk over, ter beantwoordinge van de bewyzen,
waermede men het gevoelen van de onweerstaenbare werking der Genade gewoon
is te staven. En dit brengt hem laetstlyk tot het ontvouwen van de Verliesbaerheid
der Genade, gesterkt door de voorbeelden van zulken, die gevallen zyn, mitsgaders
door de Vermaningen, Beloften en Bedreigingen den Geloovigen gedaen; met eene
daerbykomende oplossing der Schriftuurplaetzen, welken voor de Volstrekte
Volhardinge aengehaeld worden.
Dus behelst dit Geschrift ene volledige behandeling van de betwiste vyf Artykelen,
die menigwerf met zeer veel vuurs van wederzyde verdeedigd zyn. - Welke party
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men ook in dezen twist moge kiezen, men zal niet wel kunnen nalaten, den arbeid
van den Hoogleeraer Driebergen te houden voor dien van een doorkneed Verstand,
by uitstek geoefend in de Godgeleerde Strydschool, en tevens merkwaerdig van
wege zyne bescheidenheid, omtrent party. - Een Remonstrant vind hier des een
wel voorzien Wapenhuis; en een Contraremonstrant leert 'er de sterkte dier wapenen
uit kennen; terwyl de onpartydige onderzoeker naer waerheid, door de manier van
voorstellen, genoopt word, om over het gewigt der verschillen te oordeelen, alles
te toetsen aen den inhoud der Bybelbladen, en na te gaen, hoe ver de eerste
Verkondigers der Euangelieleere, aengaende deze Stukken, al of niet beslissende
spreken.

Leerrede over Ps. V. 13, op den algemeenen. Dank- Vasten
Bedendag, den 14 Febr. 1781 uitgesprooken in de Fransche
Gemeente te Zwolle, door derzelver Leeraar, den Weleerw. zeer
Gel. Heer Isaac du Puy. Uit het Fransch vertaald, door J. Derk,
Baron van der Capellen, Lid der Ridderschap van Overyssel, enz.
Te Zwolle by S. Clement 1781. Met het Voor- en Nagebed 30 bladz.
in gr. octavo.
‘Eene Natie,’ deze is de hoofdstelling, waer mede de Eerwaerde Du Puy zyne
Leerreden aenvangt, ‘die het geluk heeft van God te kennen, als den Hoogsten
Bestierder der gebeurtenissen, die het heelal door zyne almagt regeert, naar de
wetten zyner wysheid, heiligheid, goedheid en regtvaardigheid, zo dat niets zonder
zynen wil geschiede, moet natuurlykerwyze hoopen, dat die God, dien zy als hunnen
Vriend kunnen beschouwen, wanneer zy, namelyk, zyne wetten eerbiedigen, omtrent
hunne belangen ook niet onverschillig zal zyn, en vooral dat zy, besprongen door
boozen, die zig door hunne boosheid de verontwaardiging van het oneindig heilig
en regtvaardig Opperweezen hebben op den hals gehaald, de bescherming zullen
genieten van Hem, aan wien de geheele natuur moet gehoorzaamen.’ Zyne
Eerwaerde bepaelt deze stelling wat nader, zo met opzicht tot de Euangelische
bedeeling, als ten aenzien van ene zondige Natie, om te toonen, hoe ook deze,
onder het Euangelie, tot boetvaerdigheid gebragt, hier op kan hoopen; en, met
vertrouwen op de verhooring harer gebeden, met des Dich-
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ters woorden Ps. V. 13. zeggen: Gy HEERE zult den rechtvaerdigen zegenen; Gy
zult ons met goedgunstigheid kroonen, als met eene rondasse. - De ontvouwing
hiervan leidt hem voorts ter opmerkinge wat 'er in een rechtvaerdig Volk vereischt
word, om zo op God te vertrouwen. Het moet naemlyk zyne rechtvaerdigheid omtrent
meer dan één voorwerp uitoefenen; zy zouden dezelve in zommige opzichten kunnen
betrachten; terwyl ze haar in andere wederom verwaarloosden. - ‘De Volken, zegt
hy, moeten regtvaardig zyn: (1.) tegen andere Volken; (2.) tegen zigzelven, en (3.)
tegen God.’ Zulks beweegt hem zyne Tochoorders op te leiden, om Nederlands
gedrag in deze drie opzichten te onderzoeken.
Wat het eerste betreft, hieromtrent vindt de Eerwaerde du Puy het gedrag van
onzen nabuurigen aenvaller zo vol onrecht, en 't onze zo zuiver, dat hy niet kunne
afzyn van uit te roepen. ‘O! by aldien de Godlyke Voorzienigheid onze regtvaardige
zaak geliefde te zegenen, wat hadden wy dan te vreezen? de Heere zou ons dan
met goedgunstigheid kroonen als met eene rondasse, en onze vyanden met schande
en schaamte bedekt worden. - Mogt dit liever niet geschieden! Mogten zy, met afzien
van hunne onregtvaardigheden, en hunne eigen vryheid verdedigende, de vryheid
en onafhanglykheid hunner nabuuren leeren eerbiedigen! Mogten zy eene bloeiende
Natie worden, agtenswaardig door haare billykheid! Mogten zy de groote
bekwaamheden, hun van den Hemel geschonken, besteeden, niet om te
(*)
onderdrukken, maar om de onschuld edelmoediglyk te beschermen! ’ - Hier vertoont
zich des een schitterend vooruitzicht; maer 't word te jammerlyk bezwalkt, ja als
verduisterd, wanneer men tevens het oog slaet op Neerlands gedrag tegen zigzelven,
en tegen God. In 't een en 't ander geval is 't, gelyk zyn Eerwaerde toont, zo verre
van daer, dat wy ons vry zouden kunnen spreeken, dat wy integendeel, daeromtrent,
ons vonnis van zelfveroordeeling moeten vellen. - Alles te samen genomen moet
ons dan doen zeggen, ‘dat onze Natie, hoewel zy, met betrekking tot den oor-

(*)

Dit tweeledig voorstel, enen Christen betamende, houdt, zyn Eerwaerde ook by uitstek in 't
oog, in zyn Voor- en Nagebed, die over 't geheel, naar den aart der omstandigheden, zeer
wel geschikt zyn. De Liefde voor het Vaderland moet, in een Christen, de liefde voor de
Vyanden niet verydelen.
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log, haar door eene nabuurige Natie aangedaan, niet onregtvaardig zy, zig nogtans
aan veele onregtvaardigheden tegen haar zelve en tegen haaren God heeft schuldig
gemaakt; en dat wy, bygevolg, zodanig als wy zyn, ons niet in 't geval bevinden, dat
David onderstelt, wanneer hy met volle verzeekerdheid zegt: Gy HEERE zult den
regtveerdigen zegenen; Gy zult hem met goedgunstigheid kroonen als-met eene
rondasse.
Aen dit voorstel hecht de Leeraer dan ten besluite ene ernstige vermaning ter
boetvaardigheid, en daedlyke verbeteringe van gedrag; als de eenige weg, langs
welken de Natie op de Godlyke bescherming kan hoopen; 't welk hem zyne Leerreden
met de volgende vermaning ten einde doet brengen.
‘Geliefde Broeders! Dewyl wy alle leden van deeze Republiek zyn, laaten wy alle
dan ook de belangen daar van ter harte neemen. Laaten wy haar zoeken te
beveiligen tegen de gevaaren, die haar dreigen; te verlossen van de rampen, die
haar reeds drukken. Laaten wy haar heil bewerken, en ten dien einde regtvaardig
tegen haar zyn. Laaten wy daarom uit het midden van haar verbannen, alle die
zonden en gebreken, die eenen burgerstaat verzwakken en deszelfs val verhaasten;
en zyn wy integendeel bezield met alle die deugden, daar de sterkte van een Volk
in bestaat; namelyk met de regtvaardigheid; met de maatigheid; met de eendragt;
met brandende liefde tot het Vaderland. En op dat die deugden geen deugden in
schyn maar in wezenlykheid mogen zyn, zo laaten zy de waare Godvrugtigheid ten
grondslag hebben. Beminnen wy daarom met geheel ons harte den heiligen
Godsdienst van Kristus. Dat dezelve onze dierbaarste verlustiging zy. Dat wy 'er de
vertroostingen uit putten, welke dezelve uit den aart geschikt is in tegenspoed te
verschaffen, en de heilzaame lessen, die dezelve geeft, hoe wy ons in voorspoed
moeten gedraagen. - Mogten wy, door de genade des Heeren bekeerd, langs dien
weg een van die gunstige oogwenken zynes aangezigts, die de verlossing zelve
zyn, over ons en ons Vaderland brengen, en van eeuw tot eeuw zyne bescherming
en beste zegeningen genieten!’
De Eerwaerde du Puy behandelt dit onderwerp geheel op een manlyken trant,
geschikt om zyne Toehoorders op de rechtvaerdigheid onzer zake het oog te doen
vestigen, daer door aen te moedigen om op Gods bescher-
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ming te vertrouwen; en ten dien einde te noopen, om hun gedrag zo in te rigten, als
rechtschapen Vaderlanders, onder de kennis van het Euangelie leevende, betaemt.

Hedendaagsche oeffenende Heelkunde, door D. van Gesscher,
Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam, Lid van
de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem,
van het Zeeuwsche Genootschap der Weetenschappen te
Vlissingen, en van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van
Konsten en Weetenschappen. Met Plaaten. Eerste Deel, tweede
Stuk. Te Amsterdam, by J. Dóll, 1780. In gr. 4to, 416 bladz.
Wy twyfelen niet, of zy, die het Eerste Stuk van dit voor de Geneeskunde zo nuttig
(*)
Werk, waarvan wy in een voorgaand Deel verslag gaven, geleezen hebben, zullen
met ons na de uitgave van dit tweede Stuk gewenscht hebben. - Thans hebben wy
het zelve voor ons, en zullen onzen Leezer den Inhoud daarvan kortelyk mededeelen.
- De Oordeelkundige Heelmeester begint met het vyfde Leerstuk, handelende over
de Beenziekten: na eene algemeene beschouwing deezer Gebreken vooraf te
hebben laaten gaan, brengt hy dezelve onder vyf byzondere Hoofddeelen: Het
eerste Hoofddeel handelt over de Beenbreuken: het tweede, over de Ontwrigtingen:
het derde, over de Afwykingen der Beenderen: het vierde, over de Ontäartingen
van de zelfstandigheden der Beenderen: het vyfde, over de gebrekkige of geheel
onmogelyke Beweeging der geleedingen. Yder deezer byzondere soorten van
Beenziekten worden eerst in het algemeen, vervolgens yder afzonderlyk, voor zo
verre, namentlyk, deeze gebreken in de byzondere Beenderen van het menschelyk
Lichaam plaats hebben, beschouwd. In het verhandelen deezer byzondere
onderwerpen, in de opgave van de onderscheide kenmerken, en in de aanwyzing
van derzelver geneezing, straalt dezelfde beleezenheid, dat zelfde oordeel, en
dezelfde duidelykheid door, die ons in het eerste Stuk zo zeer bevallen. - Het zesde
Leerstuk is eene Verhandeling der Wangestalten, die wederom in elf Hoofddeelen
afgedeeld is. In het eerste Hoofddeel beschouwt de Schryver de tegennatuurlyke
groot-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. IIde D. bl. 421.
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te der deelen: in het tweede, de tegennatuurlyke veelheid der deelen: in het derde,
de ontbeering der deelen: in het vierde, de veranderde gedaante der deelen: in het
vyfde, de plaatsverandering der deelen: in het zesde, de tegennatuurlyke
aaneengroeijing der deelen: in het zevende, de toegroeijing der natuurlyke
openingen: in het agtste, de tegennatuurlyke vaneenscheidingen: in het negende,
de wanvormige beweeging en werking der deelen: in het tiende, de wanstaltigheden
der Sexe: in het elfde, maakt de Schryver eenige aanmerkingen over de lichaamlyke
opvoeding der Kinderen, ter verhoeding van verschelde Wangestalten. Aan het Slot
van dit tweede Stuk geeft ons de Heer VAN GESSCHER nog eene Beschryving der
niet algemeen bekende, in dit Deel aangepreezen, Hulpmiddelen, die hy nog
daarenboven door aanmerkingen opheldert.

Genees- Natuur- en Huyshoudkundig Kabinet, uitgegeeven door
J. Voegen van Engelen, Med. Dr. Lid van het Provintiaal Utrechts
Genootschap van Konsten en Weetenschappen. Tweede Deel.
Num. I-IV. Te Leyden, by J.v. Tiffelen en B. Onnekink, 1781. In gr.
octavo.
Van deeze nuttige en leerzaame verzameling van Genees-Natuur- en
Huishoudkundige Aanmerkingen, met nevensgaande Letterkundige byzonderheden,
(*)
van welker inrigting wy onlangs verslag gegeeven hebben , zyn ons weder vier
Stukjes ter hand gekomen, welken onze diestyds gunstige gedagten van deezen
arbeid bevestigen. Men neemt in de uitgave gemeenlyk eene oordeelkundige keuze
der Stukken in agt; en Liefhebbers van verschillende soort van oefening vinden 'er
een genoegzaamen voorraad, om hunnen geest op de eene of andere wyze eene
gevallige bezigheid te verschaffen. 't Zy genoeg 'er in deezen en geenen tak eenige
voorbeelden van op te noemen. De Ziektekundige beschouwing van het Hart, door
wylen den beroemden Boerhaave, uit onuitgegeeven stukken vertaald: de
waarneeming door den Heer Bleuland, Med. Dr. te Gouda, medegedeeld, wegens
een arm, die, zonder eenige blykbaare oorzaak, voor een gedeelte verstorven zynde,
door de Natuur alleen werd afgescheiden; en de beschouwing van Dr. Waterhouse
van den byzonderen invloed der Maag

(*)

Zie Algem. Vad. Letteroef. II D. bl. 603.
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op de geheele dierlyke huishouding, zyn geschikt om den Genees- en Heelkundigen
te behaagen. Niet minder voldoening zal de Natuurkundige vinden in de Verklaaring
van den Heer Achard over de oorzaak van de opklimming der Dampen; de
rekenkundige regelen van den Heer Brender a Brandis, om de Thermometers van
Fahrenheit, de l'Isle en Reaumur met elkanderen te vergelyken; en in de beschryving
van een vreemd Insect, in een Schelvisch gevonden, door den Heer J. Rechter. Is
men niet zo bepaald tot dit slag van kundigheden, ziet men meer op 't geen de
Menschlyke Huishouding in 't algemeen betreft, men zal met genoegen nagaan, de
Verhandeling van den hooggeleerden Heer Camper over den besten Schoen; het
berigt van den Heer Juliaans over 't gebruik der veerkragtige Harst van Cayenne;
als mede van den Heer Brender a Brandis nopens den aart en 't gebruik der
Almanachen. Voorts verleent ons het Artykel van nieuwe Uitvindingen enz.
verscheiden merkwaardige Stukken, waaronder geene van de minsten zyn, twee
Brieven aan den Heer Voegen van Engelen, een van den Hooggeleerden Heer van
Swinden, over een nieuwen vergelykbaaren Vogtmeeter, en een ander van den
Heer Spille, bevattende eenige ophelderingen, wegens de vervaardiging zyner
Zwemrokken, benevens het verslag van eenige proeven met dezelven genomen.
Wyders behelst ieder Stukje, naar de gemaakte schikking der Verzamelinge, ten
laatste een aantal van byzonderheden, die haare leerzaamheid of aangenaamheid,
ter voldoeninge der nieuwsgierigheid, hebben. - Men mag des deeze Verzameling
blyven houden voor een Geschrift, dat met het hoogste regt zyne doorbladering
verdient; als hebbende, voor verschillende soorten van Leezers, steeds etlyke
Stukken, die hun nuttig en gevallig kunnen zyn.

Natuurbeschouwer. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met
aanmerkingen vermeerderd, door P. Boddaert, Med. Dr. Oudraad
der Stad Vlissingen, enz. enz. Tweede Stuk, met naar 't leven
gekleurde Plaaten. In 's Hage, by J. du Mee, 1781. In gr. octavo,
220 bladz.
Van het oogmerk en de inrigting deezer Verzamelinge, voor eenigen tyd,
(*)
gewaagende , gaven wy te ken-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. II. D. bl. 191.
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nen, dat wy van derzelver agtervolgende uitvoering niet ongunstig dagten; en 't is
ons aangenaam dat dit tweede Stukje ons daar in bevestigt. Het vervat naamlyk,
even als het eerste, verscheiden Verhandelingen, over etlyke byzonderheden in de
Natuurlyke Historie, welken of nieuwe ontdekkingen, of verbeteringen van vroëgere
waarneemingen aan de hand geeven.
Met den aanvang komt ons voor, een naauwkeuriger berigt, dan 'er voor het zelve
gemeen gemaakt was; van de Hamdoublet of Holsterschulp, onder de Latynsche
benaaming van Pinna Marina bekend; mitsgaders van de fraaie Zyde, welke de
daarin huisvestende Mossels spinnen; wier arbeid den Schryver zig beknoptlyk doet
uitlaaten ook over andere Zydespinnende Schulpdieren; en 't geen men nopens de
manier op welke, en 't einde waartoe, zulks geschiedt, wel gedagt of gegist heeft;
dog dat tot heden niet wel beslissende bepaald kan worden. By de beschouwing
van dit Schulpdier komt ook in overweeging deszelfs zogenoemde Wagter of Knegt;
dan hier van zullen wy, om de byzonderheid des onderwerps, in 't slot van dit artykel,
iets nader melden. Een tweede Stuk, hier voorgedraagen, brengt ons onder 't oog
eene tot nog onbeschreeven Zeetulp; en daaraan volgen eenige berigten van eene
zonderlinge Schildpad-pok; van twee zeldzaame Zeestarren; van zommige min
bekende Vogels, Dieren en Insecten; met een nevensgaand verslag nopens den
Rhinoceros te Versailles; waarby nog, met betrekking tot het Ryk der Dieren, komen
eenige waarneemingen en gedachten over de zogenoemde Zeefby. - Het is eene
soort van Wespen, dien men den naam van Zeefbyen gegeeven heeft, om dat men
zig overtuigd hield, dat dit Insect aan beide de voorvoeten twee kleine zeesjes heeft,
die met eene menigte van gaatjes voorzien zyn; waardoor, zo men wil, het fynste
stof der bloemen doorzift; dat dan door dit Insect, al vliegende, verre heen gevoerd
wordt. Nu en dan heeft men dit stuk in twyfel getrokken, of die gewaande zeefjes
op eene andere wyze verklaard, en de Autheur deezer waarneemingen toont vry
duidelyk, dat die plaatjes, welken men aan de voorvoeten van dit Insect bespeurt,
geen zeefjes; en dat de witte punten, die men 'er in ontdekt, geen open gaatjes,
maar digt geslooten vlakken zyn; welken, (bestaande die twee plaatjes uit twee op
elkander liggende huidjes,) van de onderste witte door de bovenste bruine huid
heen schynen. Daarbenevens doen ons zyne
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verdere bedenkingen zien, dat men deeze plaatjes aan die voorpooten, op ongelyk
beter grond houdt voor werktuigjes, waarvan het Mannetje, dat 'er alleen mede
bedeeld is, zig bedient, om het Wyfje te bemagtigen, en zig door dezelven, in de
paaring, aan het Wyfje te houden. - Op deeze Verhandelingen volgen wyders nog
drie a vier stukken, behoorende tot het Ryk der Delfstoften. Ze deelen ons mede
eenige laatere ontdekkingen, nopens de tot de Veldspath behoorende Steenen uit
Labrador, wegens het Waereldoog, of den Lapis Mutabilis, en met opzigt tot den
Aluinerts te Tolfa, in de nabuurschap van Rome, als mede te Polinier in Bretagne;
waarop dit Stukje beslooten wordt, met eenige bedenkingen over het gebrek van
de origineele Stukken der meeste Versteeningen, en wel over de oorzaak, waaruit
zulks ontstaat. Derzelver Schryver erkent, hoe hy voormaals genegen ware te
denken, dat het grootste deel derzelven niet tot onze tegenwoordige waereld moest
gerekend worden, maar dat men ze te houden had voor overblyfzelen van onze
eerste Waereld. Dog eene nadere indenking heeft hem hier van doen afzien, en
dan blyft 'er, zegt hy, niets anders overig, ‘dan dat, de origineelen van de meeste
versteeningen, in de diepe gronden der Zee haare woonplaats hebbende, of gehad
hebbende, en waarschynlyk nooit voor een menschelyk oog zigtbaar geweest zynde,
wy thans die Versteeningen, en wel in menigte, in de beddingen der aarde aantreffen,
die voormaals de gronden der Zee geweest zyn; en nu schadeloos gesteld worden,
doordien wy hen ten minsten in versteende afdrukken zien; terwyl wy zo veele
verwonderlyke Schepzelen niet in hunne natuurlyke gedaante kunnen beschouwen.’
Eene stelling egter, die, gelyk hy ten slot schryft, ook haare zwaarigheden heeft. Uit deeze algemeene opgave van den inhoud kan men genoegzaam afneemen, dat
dit Stukje verscheiden merkwaardigheden behelst; tot een byzonder staal van
dezelven diene de boven aangeduide opmerkingen, nopens den zogenaamden
Wagter van de Hamdoublet. - Het geen men 'er oudtyds van gezegd, en voorts
elkanderen na verteld heeft, komt kortlyk hier op uit.
'Er zou in de Hamdoublet een Kreeftje huisvesten, dat haar als ten gedienstigen
Knegt verstrekt; en buiten welks behulp zy geen voedzel zou kunnen erlangen, noch
zig van veele vyanden ontslaan. De werkzaamheid van dit behulpzaame Dier, van
daar Pinnotheres of Pinnophylax, dat is
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Knegt of Wagter der Hamdoublet, geheeten, wordt in deezervoege beschreeven. Zodra de Hamdoublet de denren haarer twee groote Schaalen slegts een weinig
opent, plaatst zig de Wagter aan den ingang, om een opmerkzaam oog te slaan,
op alles wat aan zyne Vriendinne nuttig of nadeelig zou kunnen zyn. Zo dra 'er nu
een vischje of ander eetbaar dier by deeze openstaande deuren voorbygaat, verwittigt
hy 'er de Hamdoublet van, door dezelve met zyne Schaaren te duwen of te knypen:
dan wordt ten eersten de deur van de Hamdoublet geslooten, en de daar door
gaande vreemdeling ingeslooten en gevangen genomen. Zy verdeelen den Buit
onder elkander; de deur wordt weder geopend, en men wendt alle zorg tot eene
nieuwe vangst aan. Wanneer nu een vyand, een Zeekat (Sepia), of ander gevaarlyk
Roofdier, den deur nadert, ziet hem de op schildwagt staande Knegt reeds van
verre, en is met zyn kuypen en duwen zo veel vroeger en haastiger in de weer;
waarop de deur ook zo veel te schielyker toegaat, het welk den aanslag van het
Roofdier verydelt.
Deeze vertelling is al zeer oud; waarschynlyk van de Egyptenaaren afkomstig,
en van deezen door Aristoteles overgenomen; op wiens gezag anderen het voorts
verspreid hebben; zonder dat hun, zo min als aan Aristoteles, die Wagter ooit onder
't oog gekomen zy. Op dat voetspoor is dit berigt van hand tot hand gegaan, en tot
op den tegenwoordigen tyd zeer algemeen aangenomen; zelfs min of meer door
den beroemden Linnaeus, op het gëzag van den hooggeagten Natuurkenner
Hasselquist. De Heer Pastoor Chemnitz van Coppenhagen geeft van dit alles, in
deeze Verhandeling, een breedvoerig verslag; en toont verder, hoe onwaarschynlyk
deeze gansche vertelling zy, zo ten aanzien van de Hamdoublet als ten opzigte van
het Kreeftje, en alle de daartoe behoorende omstandigheden. Voorts verklaart hy
daarop deezen Wagter der Hamdoublet voor een bloot weezen der inbeelding, dat
nimmer een bestaan gehad heeft. Het gezag van Aristoteles is, zynes oordeels,
blindlings gevolgd; en veelligt heeft men, zegt hy, nu of dan, in eene verschgevangen
Hamdoublet een Krabbetje, dat haar tot voedzel diende, of 'er in gekroopen en
verdwaald was, gevonden; 't welk dan gelegenheid gegeeven kan hebben, om
deeze Fabel weder op te warmen. - Maar hoe stelt men 't dan, met het gezag van
den grooten Linnaeus? Zie hier, hoe onze Autheur dien knoop los-
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maakt, en 't geen hy verder, raakende dit onderwerp, bybrengt.
‘LINNAEUS, zegt hy, die meer by my geld, dan alle de andere Schryvers
zaamgenomen, is ook van gevoelen dat 'er een Krab in de Hamdoublet woont. Hy
zegt in zyn Systema, by de gedoornde Hamdoublet, Pinna Muricata, Custos Pinnoe,
(*)
Cancer Pinnotheres . En onder de Krabben, werd in het byzonder de Pinnophylax
(†)
en Pinnotheres nader beschreeven , en beiden worden daarenboven wel duidelyk
van elkander onderscheiden.
Men vergelyke, om zich door het gezigt te overtuigen, de uitgaave van Prof.
MULLER van het Zamenstel van LINNAEUS, tom. V. p. 1101 en 1102. De Heer HOUTTUIN
beschryft ons, in zyne Verhandelingen over LINNAEUS, den Hamdoublet Wachter als
eene Krab, wiens schild niet veel grooter is dan een Sesthalf, die egter dat
merkwaardigs heeft, dat van de agt voeten 'er vier op den rug, en vier aan den buik
staan, en hy dus op rug en buik loopen kan. Wyl nu de vyand van de Hamdoublet,
de agtvoetige Polypus, met agt voeten voorzien is, is het niet meer dan billyk den
Wachter ook acht voeten te geeven; wy zien dus onzen Wachter al grooter en grooter
worden. En Aristoteles voorzigtige herinnering, non crescit ad notabilem
magnitudinem, werd geheel vergeeten. 'Er is ja eene Krabbe, die op den rug en aan
(§)
den buik voeten heeft , maar die schikt zig zeer weinig tot eenen Wachter.
Wil men nog meer bewyzen van dit Krabbetje der Hamdoublet, zo leeze men
zyne Amoenit. Acad. Tom. II. p. 48, alwaar hy zegt: Pinna concha maxima maris
mediterranei. - Polypus octopodius, ejusdem loci incola et prioris hostis infensissimus,
qui, uit videt hiantem Pinnam, rapacis instar leonis, appropinquat et eam devorat.
Pinnotheres seu Pinnophylax vero cancer est Eremitoe instar nudus et oculatis-

(*)
(†)

(§)

‘[Zie LINN. Syst. Nat. p. 1160 en p. 1159, zegt hy, Pinnae nqaue vitae fortasse possit servari
a Polypa octopodio, nisi opera Cancri Pinnotheris. VERTAALER.’]
‘[De Heer LINNAEUS stelt den Pinnophylax als Wachter van de Foliedoublet, Syst. Ed. XII. p.
1039, en den Pinnotheres in de Hamdoublet. ibid. 1040, n. 9. De Heer J.C. FABRICIUS, die
LINNAEUS blindling volgt, zegt woordlyk hetzelve. Syst. Entomol. p. 402. Sp. 11, 12. VERTAALER.’]
‘Zie deeze Krab afgebeeld Natuurk. Verh. X. D. bl. 120. pl. 64.’
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simus, quem intra claustra sua recipit Pinna, et dum ipsa valvulas aperit cibum
quoesitura proedatum demittit; appropinquante vero hoste Polypo, celere timidoque
cursu se recipit cancellus ad hospitem, quoe de periculo sic admonita claudit domum
et hostem excludit. Hoc pulcherrimun Phoenomenon vidit sagacissimus D.D.
Hasselquist in Itinere versus Paloestinam, quod recentioribus latuit, veteribus autem
satis notum fuit.’ - Dus verre LINNAEUS, voor wien onze Schryver de uiterste
hoogagting betuigt; maar met dit alles twyfelt hy niet, of die groote Man is ditmaal
misleid door het eenstemmige getuigenis der Ouden, en nog meer door het gezegde
van HASSELQUIST.
De woorden van den laatsten, (dus vervolgt Chemnitz,) in zyne door LINNAEUS
uitgegeven Resa. til Heliga Landet (Reize naar 't Heilige Land) luiden dus. Habitat
in quaris testa Pinnae Astacus minimums testu molli (cancri species,) ex quo semper
unus interdum plures adsunt, dumque aperitur testa, hoc Animalculum in fauce
semper restat, et quam primum hostem appropinquantem vidit, ambulationem
instituit, ex quo motu admonitum Animal conchaceum testam claudit, et hostem
evitat, hospite gratissimo selutem adscribens suam. Mirum sapientissimi creatoris
institutum.
Men gelieve hierby het volgende aan te merken. HASSELQUIST zegt in het geheel
niet, dat hy het Krabbetje in de Hamdoublet gezien, en zyne bezigheid nagegaan
heeft. Hy verhaalt de zaak slegts, zonder te bepaalen, waarom hy dezelve gelooft,
noch wie dezelve gezien heeft. Hy is 'er ver van daan, om van die Kreeft een Krabbe
met agt pooten, vier op den rug, en vier van onder, te maaken. Hy zegt, het is een
zagte Kreeft. (Astacus minimus testa molli. - Het is een klein Diertje. - Hy wagt zich
wel, in die hoogst onwaarschynlyke meening te stemmen, dat die Krab het Schulpdier
knypt en schudt, en door zulke onaangenaame riefkoozing het nog vriendelyk meent.
Hy zegt maar in fauce restat, - (het blyft voor aan,) ambulationem instituit, (het begint
te wandelen,) motu suo admonet Pinnam, (door zyne beweeging waarschuwt hy
het Schulpdier.) Doch noemt hem eindelyk een aangenaamen Gast, (hospitem
gratissimum,) schoon KLEIN zegt, een meer onaangenaame dan verzogte Gast. In
deze zo wonderbaare verbinding, zegt hy, is een wonderlyke instelling van den
wyzen Schepper. Ik laat aan anderen te bepaalen, of het eene wyze instelling zyn
zou, wanneer een groot Schulpdier van een kleine Kreeft afhangen, en eenigzints
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van zyne gunste en vriendschap zoude moeten leeven. Voorts ziet men wel, dat de
Kreeft, die LINNAEUS en HASSELQUIST in de Hamdoublet laaten woonen, een veel
verdraaglyker Schepzel in die Herberg is, dan die, welke de inbeelding der anderen
geschaapen heeft, en wiens schild tot de grootte van een Sesthalf vergroot word.
Om niets achter te laaten, zo heb ik, ten besluite, de Schriften der nieuwe
Schryveren, die de innerlyke gesteldheid der Hamdoubletten zorgvuldigst ontleed,
en het Schulpdier beschreeven hebben, getrouwlyk nageslagen; en, na een
naauwkeurig onderzoek, nooit den Wachter aangetroffen. Men zie slechts de
Zoomerphose van D'ARGENSVILLE, pag. 54. en ADANSON, Histoire Naturelle de
Senegal, p. 213, ook de Opere Posthume del Conte de GINANNI, Tom. II. tab. 24,
25, 26, en inzonderheid den echten en waardigen Leerling van LINNAEUS, namentlyk
FORSKAALS historia animalium, p. 32, n. 52. Hy bericht aldaar, hoe de gehoornde
Hamdoublet (Pinna muricata,) In welke vooral de Wachter woonen zoude, gevischt
(*)
word. Piscator illam circulo ferreo extrahit, semper frangit . Hy is dan waarschynelyk
by de visschery, en by het optrekken, tegenwoordig geweest; hy zal dan zeker zeer
zorgvuldig naar den Wachter gezien, maar 'er geen gevonden hebben, wyl hy 'er
geen woord van meld.
Men zal my eindelyk de eer doen van te gelooven, dat ik de eerste en eenige
ben, die het heeft durven waagen, dit gevoelen van den Wachter der Hamdoublet
tegen te spreeken. Ik konde eenige brave Mannen opnoemen, welke op zulk eene
onwaarschynlyke zaak het hoofd geschud, en in hunne schriften dezelve alle geloof
geweigerd hebben.

(*)

‘Op veele plaatzen der Middellandsche Zee, vischt men hen by stil en warm weer. Wanneer
men de Hamdaubletten kan zien staan in het zand, en men een stok in de altoos gapende
opening der Schulp stoot; dan sluit zich dezelve, en de Schulp houd zich aan den stok vast
zo dat zy met denzelven omgedraaid en uitgetrokken kan worden. Gemeenlyk egter word 'er
veel aan haare Schulp gebrooken; zoo dat het wat zeldzaams is eene onbeschadigde
Hamdoublet in eene verzameling te zien. - FORSKAAL beschryft eene geheel andere wyze
van vangen, waarby ook egter altoos de schaal beschadigd word.
[In de Hollandsche Cabinetten echter, heb ik dezelve meest altoos zuiver en onbeschadigd
gezien, hoe teder ook de schulpen in de kleine zoorten zyn mogen. Ik zelf bezit 'er vier, die
volkomen en ongeschonden zyn: VERTAALER.’]
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Zelf in de uitgave van den Heer MULLERS zamenstel van LINNAEUS, zegt hy by den
Pinnotheres: ‘of de meening van hem en de Wachter waar zy, flaaten wy daar.’
(Sapienti sat.) Ik moet ook den anders ligtgeloovigen Jesuit BONANNI het recht doen,
dat hy aan het voorgeeven der Natuurkenners, met hunnen Pinnophylax, zeer
ongelovig is. ‘Geen Krab, zegt hy, helpt haar visch vangen, want zy eet geen visch;
vind men 'er nu en dan Krabbetjes in, die zyn 'er by geval in gekomen.’

Aanhangzel tot de drie Deelen der Geschiedenis van Schotland,
door William Robertson, D.D. Te Amst. by Yntema en Tieboel, in
gr. 8vo, 238 bladz. Behalven het Register op 't geheele Werk.
Een kort Berigt, voor het derde Deel der Geschiedenisse van Schotland geplaatst,
deedt ons meer verwagten dan de Vertaalder, in zyne Voorreden van het eerste
Deel, beloofd hadt: de Authentique Stukken naamlyk. Zyne verklaaring luidde, ‘dat
hy het Byvoegzel, bestaande uit Oorspronglyke Stukken, als Afschriften van Brieven
en Staatspapieren, niet geheel vertolkte; doch alleen daaruit overnam, en by wyze
van Aantekening mededeelde, 't geen de groote hoofdzaak betrof, en tot staaving
diende van ROBERTSON's gevoelen, bovenal, ten opzigte van stukken, in welke hy
van den gemeenen weg afweek, en het platbetreeden spoor verliet, 't geen niet
zelden gebeurt. Wy hebben, dus doende, het Werk min omslagtig, en nogthans
even dienstig, gemaakt, voor den Nederduitschen Leezer; elk weet ook dat deeze
Brieven en Bescheiden, in 't oorspronglyke, dienen geleezen te worden; waarom
wy telkens aantekenden, waar ze in de Appendix van ROBERTSON te vinden zyn.’
Strydig met deeze betuiging is het Stuk 't geen wy thans aankundigen; het bestaat
uit drie Aanhangzels, om, by elk Deel der Nederduitsche Vertaaling, te kunnen
gevoegd worden. De Vertaaler verantwoordt zich, met aan te merken, dat hy, ten
tyde van het opstellen des evenaangehaalden Voorberigts, het stuk, weezenlyk, zo
inzag, en dus overeenkomstig met de waarheid schreef, dat hy lang in 't zelfde
denkbeeld bleef; doch betuigt, gelyk hy hier met de daad betoont, niet te behooren
onder het groot getal der onverzettelyke Betweeters, die het ééne te nedergestelde
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nooit herroepen, en, doof voor den raad van Oordeelkundigen, geene verandering
in het eensgevormde plan willen maaken. - De herhaalde bedenkingen van Lieden,
wier kunde, oordeel en vriendschap hy hoogschatte, dat de Nederduitsche Vertaaling,
door 't gemis van het Byvoegzel, te kort schoot by het Oorspronglyke, en wel in een
allergewigtigst gedeelte, de egte Bewysstukken, waar op men, in deeze Eeuw van
Geschiedkundige Waarheid, meer dan ooit, gesteld is; gepaard met dergelyke
aanzoeken, zynen Boekhandelaaren gedaan, haalden hem over, om de Vertaaling
dier oude Brieven en Bescheiden te onderneemen. - Wy willen gaarne gelooven in
zyne betuiging van de lastigheid deezes Werks. ‘Welk een verschit!’ roept hy uit,
‘den duidelyken en van zelfs vloeienden styl van eenen ROBERTSON te volgen en te
vertolken, of te zitten blokken op duistere en verouderde woorden - en eene menigte
meer Schotsche dan Engelsche spreekwyzen; op zommige Berigtschriften, blykbaar
gevloeid uit niet welversnede pennen, en dikwyls, met voordagt, ingewikkeld, donker
en raadzelagtig. Ik beken, de lust was niet groot, en de moed dreigde my, by wylen,
te ontzinken; doch de eerste werd, by tusschenpoozen, opgewakkerd, en de laatste
ondersteund, door de, in de daad, weetenswaardige en aangelegene trekken van
gesleepe Staatkunde, en slimmer handelingen, ten Hove; die nooit beter ontwikkeld,
en in klaarder daglicht gesteld worden, dan wanneer men gelegenheid bekomt, om
de oorspronglyke Brieven, in netelagtige tydsomstandigheden, tusschen de
belanghebbende, en in de zaak betrokkene, persoonen gewisseld, te vertoonen.
Brieven, zomtyds door den Schryver verzogt aan de vlammen op te offeren, en dus
ter vergetelnisse te doemen, zo ras zy geleezen waren, doch van dat lot verschoond
gebleeven; niet altoos tot eere van den Opsteller; maar wonder geschikt, om de
waarheid te ontzwagtelen, en aan eenige gevallen het momaanzigt af te rukken, en
een geheel ander gelaad by te zetten, dan ze, tot de ontdekking dier Bescheiden
gedraagen hadden.’
Zeer veel Brieven van deezen geheimen aart, en tot nog onbekend, zullen de
Leezers in deeze Aanhangzels vinden; en hier uit zien, waarom de alles
onderzoekende en nauwwikkende ROBERTSON, niet zelden Gevallen en Persoonen
in een geheel anderen dag stelt dan veele vroegere Geschiedboekers gedaan
hebben. Hy bediende zich van de rechte middelen om de Geschiedenis tot een
hooger trap van
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volkomenheid te brengen. ‘Want, om hier de woorden van den schranderen BACON
te gebruiken, de Oudheden en Overblyfzels der Geschiedkundige Waarheid zyn
als de stukken en brokken eens gestranden Schips, die naarstige en kloeke mannen,
uit de Oirkonden, Brieven en Bescheiden opzamelen, en aan de baaren des
(*)
verslindenden tyds ontrukken, en bewaaren .
De Vertaaler verzoekt verschooning voor het duistere, dat in zommige deelen
deezer Byvoegzelen is overgebleeven, zyns ondanks overgebleeven; en die hy zich
verzekerd houdt, dat op eenige, zo niet op alle, duistere plaatzen, moet overblyven;
dewyl de Schryvers geen oogmerk hadden verstaanbaar te schryven, dan voor hun,
die zich in de zaak ingewikkeld vonden, het geheele beloop daarvan, en de heimlyke
inzigten, kenden.
Wy bedanken hem voor de moeite aan dit Werk besteed, en houden het voor een
aangenaam geschenk, geschikt om de Geschiedenis van Schotland te voltooijen,
of althans zo volkomen te doen worden als de Nederduitsche Leezer kan eischen.
Eene breedvoerige weluitgewerkte Bladwyzer besluit alles. Onze Leezers verwagten
zeker niet, dat wy, uit den grooten voorraad van byzonderheden, hier iets zullen
mededeelen. Onze voorgaande Berigten hebben het Werk, zo wy hoopen, naar
waardye doen kennen. De Nederduitsche Leezers kunnen, daar zy zich voorheen,
door eene korte aanhaaling, uit deeze oorspronglyke stukken, aan den voet des
blads geplaatst, moesten vergenoegen, thans hunne geprikkelde Weetgraagte
geheel verzadigen.
Wy moeten hier nog byvoegen, dat de Uitgeevers het Portrait van ROBERTSON,
naar het beste Engelsche vervaardigd, nevens dit Stuk afgeleverd hebben, en 't
zelve afzonderlyk leveren, om voor andere, in ons Land met recht hooggeschatte
vertaalde Werken diens Geschiedschryvers, te plaatzen.

(*)

De Augment. Scient. II. 6.
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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. Derde
Deel. Te Utrecht by B. Wild 1780. Behalven het Voorberigt en den
Inhoud 321 bladz. in gr. octavo.
Agtervolgens het geen ons de Hoogleeraar Bondam, in 't Voorberigt voor dit derde
Deel meldt, staat de waardy deezer Verzamelinge, welker nuttig gebruik wy reeds
een en anderwerf aangeduid hebben, in stede van te daalen, nog meer te ryzen.
Zyn Ed. naamlyk meldt ons, met dankbaare erkentenis aan zyne Begunstigers, dat
hem, van onderscheiden zyden, zo van der Steden wegen als van byzondere
Liefhebbers onzer Vaderlandsche Geschiedenissen, gulhartig verleend is, het inzien
en gebruiken veeler oorspronglyke Stukken, die tot nog min of meer onbekend
gebleeven waren, of tot welken altans de vrye toegang voorheenen niet verleend
was geworden. Dit vermeerdert zynen reeds grooten voorraad nog op eene
aanmerkelyke wyze, en stelt hem dus in staat, om aan deeze en geene byzondere
voorvallen des te meerder lichts by te zetten. Aan deezen ruimeren voorraad is men
hier terstond verscheiden Stukken in dit derde Deel verschuldigd, waardoor het,
niet, gelyk de Hoogleeraar zig voorgesteld had, loopt, tot aan 't einde van 't jaar
1577, maar slegts tot in de maand October van dat jaar; nadien het anders te zeer
uitgedyd zou hebben. Het behelst dus, in vervolg op het voorgaande Deel, een
aantal van Papieren, welken inzonderheid betrekking hebben, tot de verdere
gemaakte schikkingen der Staaten, terwyl men alleszins op zyne hoede was, tegen
Don Jan, tot dat men eindelyk, in de maand October, alle onderhandelingen met
Don Jan afgebroken, en den Aartshertog Mathias tot algemeenen Landvoogd
ontbooden had. Verscheiden byzonderheden daar toe behoorende worden door
deeze stukken opgehelderd; tevens verleenen ze hier en daar licht aan
tusschenkomende voorvallen, inzonderheid aan de Utrechtsche Geschiedenissen
van die dagen, tot dat de Prins den Staaten van Utrecht satisfactie gave, en de
Staaten van Holland en Zeeland dezelve bekragtigden. Onder deeze laatstgemelde
soort van Stukken, vinden wy
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een Papier, 't welk den Hoogleeraar aanleiding geeft, om nader aan te dringen, 't
geen hy alvoorens aanged uid heeft, wegens de werkzaamheid van den Prins, ter
bevorderinge van zyne bedoelde verbintenis der nabuurige Provincien; 't welk ons
hier op wat bepaalder doet stilstaan; te meer daar wy 'er voorheen insgelyks van
(*)
gewaagd hebben . - Het Geschrift, waarop wy oogen, is een Protest der Utrechtsche
Canunniken Johan van Renesse en Johan de Castro, van den 1 Augustus 1577,
waarin ze betuigen expresselyk te protesteeren, soe verre als daer yetwes
geconcludeert soude mogen worden in den Capittele of Staten, 't welck enichsins
soude mogen tenderen tot prejudicie van hot heylige Catholycque gelove en de
Religie, oft behoorbycke onderdanicheit van Syne Mat.; dat zy daerinne geensins
en dencken te consenteren, ende daeromme nyet van meeninge en syn, altoes te
compareeren. Dit Stuk doet de Hoogleeraar Bondam van eene Aantekening
vergezeld gaan, in welke zyn Ed. aantoont, wat den Canunnik Johan van Renesse,
(dien men niet verwarren moet met den beroemden Voorstander van Vryheid en
Godsdienst, JAN VAN RENESSE van Wulven, Heer van Wilp,) met zynen
Mede-Canunnik Jan de Castro, aanleiding gegeeven heeft, om dit Protest te doen.
‘Zo ras Don Jan, (zegt hy,) tot dien onvoorzigtigen stap gekomen was, om zig op
den 24 July deezes jaars van 't Kasteel van Namen meester te malten, maakte zulks
(ik bediene my van de woorden van Bor, X.B. bl. 256.) een seer grooten roepe,
verslagentheyt ende alteratie in de herten van eenen yegelicken, ende lieten gheheel
vallen de hoope, die sy soo onlangs te vooren op synen persoone ghehadt hadden,
vreesende, dat er een veel felder, bitterder ende wreeder oorloge ontstaan soude
dan daer noch oyt geweest was. Vader Witlem, wiens snedigheid van geast, en
behendigheid in het beleiden der zaaken, zig altoos in de neteligste omstandigheden,
en in onvoorziene toevallen, op het luisterrykste vertoont, en doet zien, had zo dra
niet te Enkhuisen, alwaar Hy zig toen bevondt, deeze tyding ontfangen, of hy voorzag
ligtelyk de gevolgen, welke uit deeze onbezonnene daad van Don Jan noodzakelyk
moesten voortvloeijen. Had Hy te vooren reeds, eene en andere reize, getragt de
Nabuurige Provincien met zig en zyne Hollanderen en Zeeuwen nader en naauwer
te vereenigen, ten einde, indien de Vre-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. II. D. bl. 253, 254.
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de van Gend, en de vereeniging der Algemeene Staaten, by een of ander toeval
mogte verbroken of kragteloos worden, om als dan, door middel van zodanig een
nader verbond, dies te beter bestand te mogen zyn tegen den overmoed der
Spanjaarden; thands scheen het Hem de regte tydsomstandigheid te zyn, dm zig
de verslagenheid en vreeze, waarin deeze Landen, door die onderneeming van
Don Jan, op 't onverwagtste gebragt waren, ten nutte te maken; en dus aan dezelven
te doen zien, de noodzakelykheit van eene zodanige Vereeniging tusschen de
Nabuurlanden. Ten dien einde heeft Hy op den 29 July, en dus aanstonds na het
ontfangen van die tyding, naar Gelderland afgezonden, Will. van Zuylen van Nievelt,
o

en Leonard Casenbroot. Zie hier voren N 9. bl. 49. Uit het voorstel, het welk die
gemelde Afgevaardigden, uit naam van Orange, op den 3 Augustus, ter
o

Staatsvergadering van Gelderland gedaan hebben, en 't geen alhier onder N 18
in zyn geheel geplaatst is, kan niet alleen de waarheid van dit ons gezegde, gelyk
wy ook reeds in onze Redenvoering over de Unie pag. 95-98, of bladz, 86-89, der
Vertaling, opgemerkt hebben, ten vollen blyken; maar wy zien 'er tevens uit, dat
Oranje, niet door geheime onderhandelingen, gelyk de Heer A. 'S GRAVEZANDE, in
navolging van anderen, in zyne uitgewrochte en alleszins lezenswaardige
Verhandeling, de Unie van Utrecht herdacht, bladz. 57 verhaalt, maar door openlyke
bezendingen uit zynen naam de noodzakelykheid van eene nadere Vereeniging
niet alleen aan Gelderland, maar ook aan de andere Nabuurige Gewesten, heeft
(*)
tragten te betoogen , - Hebben

(*)

Men vergelyke hier mede de Propositie, uit naam van Oranje, aan de Staaten van Gelderland,
o

op den 18 September, onder N 63 alhier geheel geplaatst, van welk Stuk de Autheur reeds
gedeeltelyk gebruik gemaakt, heeft in zyne boyen aangehaalde Redenvoering, pag. 99, of
bladz. 91. Men ziet, gelyk de Hoogleeraar met regt opmerkt, uit deeze Stukken ten duidelykste,
met wat drangredenen de Prins diestyds deeze nadere Unie aangedrongen heeft; en dat hy
dezelve niet bedektlyk, maar openlyk, op zyn naam, en door zyn gezag, heeft zoeken te
bevorderen. Dus vervalt het, zegt zyn Ed. dat 's Prinsen Broeder, Graaf Johan van Nassau,
de eerste geweest zou zyn, die, omtrent het midden van 't jaar 1578, openlyk met sommige
Gewesten over een zodanig Verbond in onderhandeling is geweest; zo als men tot nog toe,
wegens gebrek van egte bewysstukken van dien tyd, gemeenlyk geloofd heeft. - Ter nadere
bevestiginge dier vroegere onderhandelingen strekken verder de hier toegebragte Stukken,
o

o

onder N 14-20, 60, 61, 62, 66 en 67 geplaatst. Uit een voorstel in 't Stuk N 16 schynt men
zelfs met den Hoogleeraar te mogen afleiden, dat 'er, vermoedelyk, al in 't begin van July, en
dus zelfs voor dat Den Jan nog het momaan gezigt afgeli 't had, openlyk, door het doen van
onderlinge bezendingen, poogingen in 't werk gesteld zyn, om de Nabuurige Gewesten onder
elkander, door een nauwer band van Vereeniging, te zamen te voegen, ingeval de algemeene
o

Vereeniging kragtloos wierd. - Wel byzonder geeft het Stuk N . 15 den Hoogleeraar aanleiding,
om te denken, dat men de Landsvergadering binnen Nymegen gehouden, op den 4 Augustus,
aan te zien heeft, voor de eerste Vergadering, waarin men openlyk tusschen de naastliggende
Provincien onderling begonnen heeft, in onderhandeling te treeden, en te beraadslaagen
over het ontwerpen en in stand brengen van eene nadere Unie. Doch zyn Ed. laat de beslissing
hiervan over aan den Heer van de Spiegel, wiens Staatkundige Historie der Unie men met
groot verlangen te gemoet ziet.
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nu de andere naastliggende Landen en Gebuuren, een gelyk Advertissement, als
Gelderland, van syne Furstelyke Genade ontfangen, gelyk die Afgevaardigden met
zo veel woorden in hun Voorstel betuigen; dan is het meer dan waarschynlyk, ja
genoegzaam zeker, dat ook de Staaten van Utrecht te deezer tyd een gelyk
Advertissement, 't zy by een Brief, 't zy by eene plegtige bezending, van den Prins
ontfangen zullen hebben. Of schoon nu wel, voor zo veel ik weet, dienaangaande
in de als nog voor handen zynde Staatsregisters van Utrecht, van den 29 July tot
den 6. Augustus, geen aantekening gevonden wordt, (waarover men zig niet behoeve
te verwonderen,) is het niettemin zeker, dat men in dien tusschentyd eene
Staatsvergadering binnen Utrecht gehouden hebbe. Dit blykt niet alleen uit dit Protest
o

van Renesse en de Castro, als mede uit de Stukken onder N . 12 en 14 geplaatst,
maar wordt ten vollen zeker, wanneer men opmerkt, dat op den 2 Augustus, en dus,
des anderen daags na dit Protest, Johan Bogart en Frederik Uteneng, door de
Staaten van Utrecht aan die van Gelderland afgezonden zyn geweest, welke ook
reeds op den 4 Augustus ter Staatsvergadering aldaar opening van hunnen last
gedaan hebben, gelyk zulks een en ander blykt uit de Extracten van het Landdags
Reces, als mede-uit het Antwoord, door die van Gelderland op hun voorstel
o

gegeeven, onder N . 15 en 20 geplaatst. Ee-
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ne bezending nu van zodanigen aart kon immers niet geschieden, dan na voorgaande
beschryving en raadplegingen der Leden van Staat. - Indien wy nu verder in
aanmerking neemen, dat deeze twee Canunnikken, en vooral de eerste; zig altoos,
voor zo ver men uit de nog overgeblevene egte Stukken van dien tyd kan afnemen,
betoond hebben, niet alleen als yverige voorstanders van den Roomschen
Godsdienst, maar ook als zeer Spaanschgezind, en tegen de party van Oranje
vooringenomen; in zo verre zelfs, dat deeze Jan van Renesse, wanneer reeds het
werk van de Nadere Unie byna zyn volle beslag had gekregen, zig niet ontzien heeft,
met Jacob Cuinretorf, Hendr. van Medenblik en anderen, nog eene uiterste poging
te doen tegen het ondertekenen derzelve, door de hand te leenen aan 't opstellen
van een geschrift, tegen het ingaan en ondertekenen der Unie; waarom hy ook,
nevens zyne medemakkers, als toen, door de Regeering deezer Stad Utrecht, in
hegtenis genomen is geweest, gelyk wy reeds getoond hebben in onze Redenvoering
over de Unie, pag. 138, of bladz. 127 der Vertalinge. - Indien men, zegge ik, dit in
opmerking neemt, zal men met weinig moeite kurmen begrypen den zin en meening
van dit Protest. - Oranje namelyk had, 't zy door brieven, 't zy door Afgezondenen,
(mogelyk door dezelven, welken naar Gelderland stonden te vertrekken, en hunne
reis derwaarts uit Holland over Utrecht op Nymegen zullen genomen hebben, en
dus, by hun doortrekken door deeze Stad, op den laatsten july of eersten Augustus,
een dergelyk voorstel alhier kunnen gedaan hebben,) aan de Staaten van Utrecht
doen vertoonen de noodzaaklykheid, om zig onderling tegen de aanslageh van Don
Jan te beveiligen. Hy had, naar alle gedagten, hetzelfde, of een diergelyk, voorstel
aan de Staaten van dit Gewest laaten doen, als aan die van Gelderland eenige
dagen laater uit zynen naam ook geschied is. Men had, door menigvuldige
kunstenaryen der tegenpartye, voor als nog weeten op te houden het afdoen der
Satisfactie, en tot dus verre zig, volgends de Pacificatie van Gendt, niet weder
begeeven onder 't Gouvernement van den Prins. Het onverwagte innemen van 't
Kasteel van Namen door Don Jan had niet alleen eene groote verslagenheid verwekt
onder de welmeenenden, maar hun ook de oogen doen openen, om op alle mogelyke
wyze voor hunne veiligheid te zorgen. Dit voorval had over-
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zulks veroorzaakt, het verzoek der Hopluiden en Burgery deezer Stad aan de Staaten
op den laatsten July gedaan, om binnen 6 of 8 dogen het nemen van Satisfactie
van den Prins ten einde te brengen, met bygevoegde bedreiging, dat, by faulte van
dien, zy zelve handen aan 't werk zouden slaan, en die zaak afdoen. Hierby kwam
het voorstel van Oranje om zig te verklaren, of, in geval een nieuwe oorlog door
deeze onderneeming van Don Jan mogte ontstaan, en de Algemeene Unie daardoor
verbroken worden, zy als dan niet vermeint en zyn haar zelven te voegen met zyne
Furstelyke Genade, ende die van Hollant ende Zeelant, tot conservatie van de
Pacificatie van Gendt, mitsgaders de wettige Vryheid des Vaderlands, met de oude
(*)
gerechtigheden ende privilegien von dien . En, zo ja, is het ten uitersten ook
waarschynelyk, dat het verdere verzoek van den Prins daarin zal bestaan hebben,
om, uit naam der Staaten, eenige af te zenden naar Gelderland, ten einde aldaar
met gemeen overleg de middelen te beramen, om onder de naburige Landen eene
nade e vereeniging, en onderlinge correspondentie tegen alle onverhoopte toevallen
op te rechten. - Renesse en zyn medemakker de Castro voorzagen ligtelyk, dat in
deezen omloop van zaaken, en tydsomstandigheden, de Prinsgezinden ter
Staatsvergaderinge deeze twee stukken met alle magt zouden doordringen; zy
twyfelden niet, of verscheiden Leden van Staat, of schoon anders gezind, zouden
zig, uit vrees voor oproer van de Burgery, niet durven verzetten, tegen het verzoek
derzelve, om van 't werk der Satisfactie een einde te maken. Zy voorzagen derhalven,
dat ter Staatsvergadering deeze twee stukken met meerderheid van stemmen
zouden doorgedrongen en besloten worden, gelyk ook werkelyk geschied is. Zie
o

N . 14 en 19. - Dit geschiedende, begreepen zy zeer ligt, dat de Onroomschen meer
en meer veld zouden winnen; en, wanneer men zig eens weder onder 't
Stadhouderschap van Oranje begeven had, voorzagen zy ook, dat de Prins, ten
minsten by oogluiking, den Onroomschen, tot het oefenen van hunnen Godsdienst,
eene meerdere vryheid zoude vergunnen. Zy begreepen tevens, dat, zo men met
den Prins en zyne Hollanders en Zeeuwen ten eenre, en met die van Gelderlant,
en andere Nabuuren, ten anderen zyde, eene overeenkomst tot onderlinge hulp en
onderstand

(*)

Dus luidt des Prinsen voorstel aan de Staaten van Gelderland, op den 5 Augustus, hier onder
o

N 18 geplaatst.
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tegen de onderneemingen van Don Jan kwam te treffen, en men dus eene nadere
vereeniging onderling aangong, waarop voornaamlyk het verzoek, van eenigen naar
Gelderlant af te vaardigen, zag, dat daardoor niet alleen hunne partye verzwakt,
maar tevens ook de gehoorzaamheid, aan den Koning verschuldigd, en het gezag
van zynen Stadhouder, meer en meer verminderd zoude worden. - Indien men in
dit daglicht de zaak beschouwt, zal men gemaklyk reden kunnen geven, waarom
zy in dit Stuk expresselyk protesteren, soo verre in den Capittele of Staten yetwes
mogte geconcludeert worden, 't welck eenichsins soude mogen tenderen tot
prejudicie van de Catholycque Religie, oft de behoorlycke onderdanigheit van syne
Mojesteit. Door welk protest zy ongetwyfeld zig hebben zoeken te dekken, zo, by
verandering van tyden en zaken, de Spaansche Partye, en Don Jan, weder mogten
boven dryven.’

Aristoteles, Verhandeling over de Dichtkunst, uit het oorspronglyk
Grieksch in 't Nederduitsch vertaald. Waaragter gevoegd zyn
eenige Verhandelingen over de Dichtkunst, en het Tooneel der
Ouden, door M.C. Curtius, Hoogleeraar en Raad te Marpurg. Te
Amsterdam by A. Fokke Simonsz. 1780. Behalven de Voorreden
190 bladz. in gr. octavo.
Eene naauwkeurige Nederduitsche vertaaling der Verhandelinge van ARISTOTELES
over de Dichtkunst, door eene bekwaame hand uitgevoerd, en door den geleerden
Heer DANIEL WYTENBACH, Hoogleeraar in de Wysbegeerte in de Illustre Schoole te
Amsterdam, tegen den grondtekst vergeleeken, is een kostlyk geschenk voor de
Nederduitsche Dichtkunde. Men heeft toch dit Geschrift (welke misslagen zommigen
'er ook in ontdekt mogen hebben, die zekerlyk niet allen te verschoonen zyn,) aan
te merken, als behelzende de eerste grondlegging der regelmaatige Dichtkunde;
waardoor ze, hoewel nu en dan wat te eng beperkt, van losbandige buitenspoorigheid
als wederhouden wordt. Verstandige beoefenaars der Dichtkunde hebben, door
alle tyden heen, 'er nut uit getrokken; en men kan de herhaalde oplettende leezing
deezer voorschriften, byzonderlyk den jeugdigen aankweekelingen, niet wel te sterk
aanbeveelen. Ze zullen, 't is waar, hierdoor alleen geen goede Dichters worden;
daartoe wordt meer vereischt; maar ze zullen, zo ze anders het vereischte
dichtvermogen bezitten, hierdoor grootlyks bewaard worden, van tot de classe der
slegte
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Dichteren te vervallen; en zig geleid zien op een weg, welke geschikt is om hen tot
meerdere volmaaktheid te brengen.
Zeer gepast heeft men hier by gevoegd eenige Dichtkundige Verhandelingen van
den beroemden Hoogleeraar CURTIUS, die met zeer veel beleezenheid en een
welwikkend oordeel opgesteld zyn; des ze verscheiden leerzaame aanmerkingen
behelzen, welker overweeging in veelerleie opzigten, met betrekking tot het
Dichtkundige, te stade kan komen. - De eerste deezer. Verhandelingen, (ze zyn ten
getale van zes,) die bovenal opmerking vordert, gaat over het weezen en het waare
begrip der Dichtkunde, waaromtrent de Hoogleetaar, in navolging van den
diepzinnigen BAUMGARTEN eenigzins byzonder is; doch zyne gedagten op eene
aanneemelyke wyze ontvouwt. - Men is het naamlyk, nopens dit Stuk, tot nog niet
eens. - ‘Eenige kunstregters hebben, zegt de Hoogleeraar, het weezen der
Dichtkunde in de gebondene schryfwyze gestelt, anderen in de navolging, en nog
anderen in de verdichting. Verder zoeken het eenige in de onderlinge verbinding
der navolging met de verdichting, of ook te gelyk men de gebondend schryfwyze;
en eindelyk hebben anderen gemeent het zelve in de ingeving te vinden.’ Dat ieder
deezer verklaaringen haare zwaarigheden heeft, toont zyn Ed beknopt en daidelyk
aan; meldende nos tevens dat dezelven de Kunstregters van laater eeuwen
bewoogen hebben, om deeze verklaaringen onderling te vereenigen, en uit allen te
gelyk het begrip der Dichtkunst samen te stellen. Zulks is, gelyk hy voorts kortlyk
doet zien, door Mannen van naam, op verschillende wyzen verrigt; doch, zynes
oordeels, niet voldoende, dan alleen door den Heer BAUMGARTEN, volgens welken
een Gedicht eene volkomen zinnelyke reden is. Deeze verklaaring houdt onze
Hoogleeraar voor de eenige waare, die te gelyk alle de andere opgegeeven
verklaaringen in zig bevat; het welk hem noopt derzelver gegrondheid nader te
bewyzen. - Ten beteren verstande van 't voorstel geeft de Hoogleeraar vooraf de
volgende opheldering.
‘Zinnelyk denken is zig de dingen zo voorstellen, als zy zig aan onze zinnen
voordoen. De mensch kan zinnelyk denken, zyne meeste gedagten en begrippen
zyn zinnelyk en hy is bekwaam om dezelven op eene zinnelyke wyze uit te drukken.
Dit is de oorsprong van zinnelyke redens. Een reden kan zinnelyk zyn, (1.) ten
opzigte der voorwerpen; (2.) ten opzigte der erkentenis dezer voorwerpen; en (3.)
ten opzigte van de uitdrukking. - Gesteld nu zynde, dat een Gedigt eene volkomen
zinnelyke reden, en bygevolg in alle zyne deelen ten hoogsten zinnelyk is; zoo
moeten de voorwerpen van een Gedicht de aart van erkentenis, en de uitdrukking
van deze erkentenis in eenen hoogstmogelyken trap zinnelyk zyn.’
Deeze drie opgenoemde vereischten ontvouwt zyn Ed. voorts afzonderlyk breeder,
met oordeelkundige aanmerkingen over 't geen daar toe betrekking heeft; waarop
hy dan verder, ten bewy-
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ze zyner grondstellinge, aandringt op den aart van alle soorten van Dichtstukken.
Wy zullen dit bewys, 't welk zyne manier van denken over dit onderwerp in 't volle
daglicht stelt, geheel overneemen.
‘Het grootste werk des schoonen geests is het Heldendicht, Dit is eene navolging
van eene groote en verheven handeling, welke de Dichter door eene slegts
voorgegevene Godlyke ingeving beschryft. Het voorwerp daarvan bestaat dus uit
handelingen van natuurlyk- of poetischwerkende persoonen. Hier zyn dan zinlyke
voorwerpen. Deze worden ons levendig voor oogen gesteld, en doen ons gevoel
en verbeeldingskragt aan. Wie gevoelt niet eenigzins zelve in de Henriade de smart
des Vaders, welke de moordenaar zyns zoons wordt; en wie deelt niet in de Aeneis
in de angstige wanhoop van eene Dido? Hier is de zinlyke erkenning. De uitdrukking
des Heldendichts behoort eens van God bezielden Dichters waardig te zyn. Zy
vereischt dierhalven levendige schilderyen, nieuwe gelykenissen, stoute metaphoren,
een volkomen harmonischen klank. Dit alles ontmoeten wy in Homerus, Virgilius,
Milton en Voltaire, en dit alles zyn eigenschappen van eene zinlyke uitdrukking. Wy
vinden dan in het Heldendicht zinlyke voorwerpen, zinlyke erkenning, zinlyke
uitdrukking; en gevolglyk is een Heldendicht een volkomen zinlyke reden.
Een Treurspel is de navolging van eene groote aandoenlyke handeling, welke
door samenspreekende persoonen wordt voorgesteld. Hier in heerscht voornaamlyk
de taal van den schrik, van het meêdoogen, van de woede, van de liefde, en in 't
algemeen die van alle hartstogten. De persoonen, welke 'er voorgesteld worden,
zyn aanzienlyke ongelukkigen. Deeze zyn de voorwerpen. Onze ingewanden worden
by hunne ongevallen aangedaan; wy gevoelen zelven; onze erkenning is by gevolg
zinnelyk. De uitdrukking maalt er de gedaante natuurlyk af; trotseerende in den
mond van eenen Cato, groot in de redens van eenen Horatius, teder in de
uitdrukkingen van eenen Alvares, maakt zy ons de zielen der handelende persoonen
gelyk als zichtbaar. De uitdrukking is 'er bygevolg mede zinlyk, en het Treurspel is
een volkomen zinlyke reden.
Een Blyspel is, zo wel als een Treurspel, eene schildery van 't menschelyk leven,
en heeft gevolglyk dezelfde eigenschappen, behalven dat hierin de uitdrukking niet
zo volkomen zinlyk is, als in het Treurfpel.
Eene Ode is een verheven en bevig Gedicht. De Dichter is hier buiten zigzelven,
en schildert niet dan gevoelingen. De verrukking heerscht door het geheele Gedicht,
en hier is de plaats, waar het den Dichter geoorloofd is stoute schilderyen,
gelykenissen en trotsche metaphoren te gebruiken. Hier is by gevolg alles zinlyk,
of wordt zinlyk afgebeeld; voorwerpen, eikenning en uitdrukking.
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In een Leergedicht zyn wel de voorwerpen gemeenelyk boven de zinnen verheven,
en in hoogere spheeren bepaald; maar zy worden 'er egter in zinnelyke beelden
gekleed; wysgeerige gedagten worden 'er zinlyk uitgedrukt. Alhoewel het Leergedicht
dan geen, volkomen zinlyke reden is, het blyft egter zinlyk, en dit kan, voor my,
hieromtrent, genoeg zyn, alzo niet weinige Kunstregters het weezen van een Gedicht
in de Fabel stellen, en de Leergedichten buiten het getal der Gedichten sluiten.
De Satiren of Hekeldichten zyn te beschouwen als Leergedichten; zy hebben dus
het zelfde regt als dezen, en bovendien nog dit voorregt, dat in de Satire gemeenlyk
verdichte persoonen tot Helden moeten dienen, welken dezelve dus zinlyker maaken
dan het Leergedicht.
Een Herderszang schildert den aangenaamen toestand der zogenoemde goude
eeuw, of der eerste geruste waereldsjaaren. Niets is zinlyker dan de daar in
voorgestelde voorwerpen; niets heeft eene bekoorlyker magt dan de bevindingen
van 't aangenaame vermaak der velden en bosschen. De uitdrukking stemt daarin
mede met de bevindingen overeen, welke onze zinnen van de hier voorgestelde
dingen hebben. Gevolglyk zyn in de Herderszangen voorwerpen, erkenning en
uitdrukking zinlyk.
Thans kan ik eindelyk het bewys geven over myne verklaaring van een Gedicht.
- De Herderszang, de Satire, het Leergedicht, de Ode, het Bly- en Treurspel, het
Heldendicht, zyn volkomen zinlyke redens. Daar zyn geene andere Gedichten buiten
dezen: en bygevolg is ieder Gedicht een volkomen zinlyke reden. Alle de
eigenschappen van deze Gedichten zyn in die van een volkomen zinlyke reden
opgeslooten; en dit is de inhoud van het weezenlyke derzelver: gevolgelyk is een
volkomen zinlyke reden het weezenlyke van een Gedicht.’
Aan dit bewys hegt de Hoogleeraar Curtius nog een tweede, waarvan hy den
zaaklyken inhoud aldus opgeeft. - ‘Het weezen der Dichtkunde is noch in de
gebondene schryfwyze opgeslooten, noch in de navolging der natuur, noch in de
verdichting, noch in de begrippen, welken Bacon, Gottsched en Britinger daar van
hebben. Gevolgelyk is geen één van deze begrippen het waare: maar zy allen zyn
deelen en eigenschappen van een Gedicht, en zy vloeijen gezamentlyk uit het begrip
van een volkomen zinlyke reden. Dat geene, waaruit alle eigenschappen
voortvloeijen, is het weezen der dingen; by gevolg is eene volkomen zinlyke reden
het weezen eens Gedichts’. - Zyn Ed. ieder deezer stellingen, nopens de bepaalingen
van andere Kunstregters, aangedrongen, en daar uit zyn bewys opgemaakt
hebbende, sluit zyne Verhandeling, met de beantwoording eeniger
tegenbedenkingen, welke by bezeft dat door zommigen ingebragt zouden kunnen
worden, maar die van geen groot gewigt zyn.
By deeze ontvouwing van het weezen en het waare begrip der
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Dichtkunde, komt wyders nog eene Verhandeling over de persoonen en handelingen
van een Heldendicht; mitsgaders eene naspooring van het oogmerk des Treurspels,
als mede eene beschouwing der persoonen en voorwerpen van het Blyspel.
Daarnevens voegt zyn Ed eene overweeging van de Waarschynlykheid, die in het
Dichtkundige vereischt wordt: en eindelyk treft men hiersnog aan, eene Verhandeling
over het Tooneel der Ouden. - De eerst opgenoemde Stukken behelzen veele nuttige
Dichtkundige lessen; en de laatste Verhandeling geeft ons een beknopt berigt van
de opkomst en de voornaamste inrigtingen van het Tooneelspel der Grieken, die
het zelve uitgevonden hebben, en welken de Romeinen meerendeels gevolgd zyn.

Frederik de Rechtvaardige. Tooneelspel, in drie Bedryven. Door
J.v. Panders. Te Amsterdam by A.v.d. Kroe, 1781. Behalven het
Voorwerk, 80 bladz. in octavo.
Het hoofdonderwerp van dit Tooneelspel, twee onregtmaatige en onderdrukkende
vonnissen, geveld door de Pomersche Kamer-Justitie te Kustrin, en bekragtigd door
het Kamergeregts-Tribunaal te Berlyn; doch vernietigd, met herstelling van 't regt,
en straffing van 't onregt, door den Koning van Pruisse; is, uit voorige berigten, in
de Nieuwspapieren gemeen gemaakt, overbekend, des het niet noodig zy, hier van
breeder melding te maaken. Wat de uitvoering van dit Stuk, by manier van eene
Drama, betreft, de Heer Panders is 'er gelukkig in geslaagd. Hy beeft het geval zelve
naauwkeurig in 't oog gehouden, en 'er verder zodanige toevallige omstandigheden
mede vermengd, die 'er eigenaartig mede gepaard kunnen gaan; waardoor het zig
zeer wel tot eene Drama schikt. De characters van eenvoudige Landlleden, die
onderdrukt zyn, en zig op de regtmaatigheid hunner klagte verlaaten; het character
van een Vorst, die de verkeerdheid der handelingen zyner Geregtshoven bemerkt,
daarvan leevendig getroffen is, en bezeft hoe het welzyn van een Volk de zuivere
handhaving van Regt en Geregtigheid vordert; benevens, in bykomende gevallen,
het character van eenen belangloozen edelmoedigen Vriend; mitsgaders dat van
een hartlyk Ouderlievenden Zoon, en tevens tederen Egtgenoot; deeze characters
zyn zeer wel getroffen, en in hunne juiste werkzaamheid geplaatst. Hunne
onderscheidene aandoeningen, naar de verschillende omstandigheden, worden op
zodanig eene wyze voorgedraagen, dat ze ons, op de leezing, 'er daadlyk deel in
doen neemen, 't welk geen der minste goede kenmerken der uitvoeringe van een
Tooneelstuk is. - Wenschlyk was het, dat alle Vorsten bestendig zo dagten, als de
Pruissische Vorst zig hier in eene alleenspraak uitlaat.
‘ô Vorsten deezer aarde! wat kunnen wy veele weldaaden oe-
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renen, als wy, rechtvaardig, edelmoedig, en tevens opmerkend, willen zyn. Overal
vinden wy voorwerpen, onzer achting en ernstige beschouwing waardig.... Wy zullen
grootmoedige, menschlievende, dengdzaame, dankbaare, Characters vinden, by
hen, die den ongevoeligen geen oplettenheid noch aandoening inboezemen.... Wat
is de rede dat dit zoo weinig plaats vindt?... helaas!... waarom anders, dan dat men
zich te sterk verslaaft aan de vermaaken, die ons dag aan dag omringen;... zich
zyner driften te veel overgeeft, en gewaande denkbeelden van magt en grootheid
koestert... Tyd ter opmerking wordt ons weinig gegund, en wy wandelen, met den
sluier der gewoonte bedekt, zonder om te zien, voort.... Dwaaze heblykheden en
tevens dwaaze involgingen, meestal toe te kennen aan den kring, daar men ons in
onze jeugd in doet beweegen, en daar wy veelal in blyven rondloopen, als wy 't
ruime veld der waereld kunnen intreeden.... Een algemeene geest van
menschlievendheid, 't is waar, bezielt de eeuw waarin wy leeven, en dringt, met den
geest van wysheid en goedwilligheid, door tot de Troonen, waarop onze Voorvaderen
als sluimerende nederzaten, terwyl zy ons waakzaamheid inblaast.... Maar hoe
heilryk zou onze ontwaaking voor het menschdom zyn, als die geest ons
onophoudelyk deszelfs invloed schonk!... wy zouden onze ogen openen, zien en
willen zien; gevoelen, en dat gevoel aanprikkelen!... Dan zou rechtvaardigheid en
menschlievendheid, op vleugelen van magt en grootheid, omgevoerd worden door
het geheele ryk, en de traanen der verdrukten droogen; terwyl men thans niets ziet,
niets hoort, niets gevoelt, buiten den kring, waarin men zich bevindt. Gelukkig, die
Vorsten, die regeeren, wanneer de stem van menschlievendheid van alle oorden
tot hen spreekt, hunne harten treft, en hen Vaders hunner onderdaanen doet zyn.
Vaders zyn zy, en hunne onderdaanen hunne kinders; van den aanzienlyksten tot
den geringsten. Myn hart gloeit op dit denkbeeld!... en, Goede God! van wien al
myn magt, myn grootheid ontspruit, sterk myne poogingen! billykheid en
rechtvaardigheid zullen te hunner tyd plaats vinden... Een schemering van het heilryk
licht van dien schoonen dag breekt reeds door, en zal eerlang met schitterende
straalen de Troonen der Vorsten verlichten. - Dat die dag schielyk kome, en de
nevelen van onrecht en verdrukking verdryve!’

Dichtlievende en andere Mengelstoffen, onder de Spreuk: l'Art
croit par Zele. In 's Hage, by H.v. Drecht, en te Rotterdam by C.
Wyt, 1780. Behalve de Voorreden, 148 bladz. in gr. octavo.
Uit deeze eerste Proeve kan men genoegzaam afneemen, dat de Opstellers der
daarin medegedeelde Stukjes aanmoediging ver-
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dienen, voor zo verre de uitvoering hier en daar toont, dat ze op een goeden weg
zyn, om, by aanhoudenheid met yver voortgaande, vorderingen te maaken, die hun
tot eer kunnen strekken. Hunne verzameling gaat eerst over zedekundige
onderwerpen, en behelst voorts mengelstukken; nu bedienen ze zig van maat en
rym; doch dan weder schryven zy in een maatloozen trant, waar in ze egter den
Dichterlyken styl gemeenlyk in 't oog houden. Volgens de Opdragt, en naar de
ondertekening, komen deeze stukjes inzonderheid uit twee handen; 't welk ons
beweegt, om van ieder hunner een staal onder 't oog onzer Leezeren te brengen.
Zie hier een Tafereel van 's Waerels nietigheid, gemaald door Kornelis Vermyne,
A.Z.
Wat is toch 't ondermaansch! wat toch het tijdlijk leven!
Een schakeling van ramp', ellenden en verdriet. Die wel beraên al 't aardsche om JESUS op dorst geeven,
Acht nimmer eenig leed, wen hij zijn Heilland ziet.
Hij stelt zijn hoop op GODT, zijn steun in allen nood.
En heeft geheel zijn ziel ten hemel opgeheven;
Hij vreest geen bliksemflits van duivel, hel, noch dood;
Wat is toch 't ondermaansch! wat toch het tijdlijk leven!
Hij ziet de wolken, als een Stephanus gescheiden;
Hij ziet de grenzen van het heiligst rijksgebied;
Dan ziet hij, in al 't geen zijn ziel eer kon verleiden:
Een schakeling van ramp', ellenden en verdriet.
Ach!.. roept hij uit: ‘al de aard, de weidsche praal en pracht,
Hoe zeer in 's waerelds oog met lust en vreugd doorweeven,
Behaagt mij niet: hij heeft zichzelfs het best bedagt,
Die wel beraên al 't aardsche om JESUS op dorst geeven.
Hij die zijn schoon versmaadt zal beter schoon verwerven,
En in der Englenrij steeds zingen 't eeuwig liedt.
Die op den HEER betrouwt, en in Zijn gunst mag sterven,
Acht nimmer eenig leed, wen hij zijn Heilland ziet,
ô Zaalge Zaligheid, Gij troost me in mijn verdriet.
Ik zal om Uwent wil, zoo lang ik hier zal leeven,
Gods bijstand smeeken, daar al 't aardsche schoon mij niet!
Beweegen zal, om 't hart den satan weêr te geeven.’
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Men voege niet by de volgende Schets van den Kristen op zyn Sterfbedde, gedicht
door des voorgaandens Kunstgenoot Arnoldus Soek.
Mijn vrienden, treurt toch niet, daer ik deeze aerd verlaet,
Ik sterf wel, maer, mijn sterven
Doet mij een gouden kroon, een kroon van heil verwerven,
Van heil dat nooit vergaet. Wat doet u dan een vloed van zilte tranen loozen?
Misgunt ge mij mijn lot?
Ei weet, ik zal mijn druk door groote vreugd verpoozen,
Bij mijner vadren God!
Dan 'k merk mijn laatsten stond, en voel mijn kragt vermindren.
Mijn dierbre Immanuël!
Ik zie Uw liefdegloed! mijn Gade, mijne kindren,
Ik sterf p., vaert eeuwig well.....

Isabelle, ou la Bonté recompensée. Traduit de l'Anglois. à Paris
chez Merigot le jeune, et a Rotterdam chez Bennet et Hake, 1781.
In octavo, 198 pp.
Isabella en Henrica, twee Gezusters, maaken in deezen Roman, een sterk contrast,
't welk het voortreffelyke van 't character van Isabella des te meer doet uitschitteren.
Henriette' wust en dartel, brengt een Gemaal, die haar teder bemint, en alles
aanwendt, om haar een geregeld gedrag te doen leiden, tot eene mistroostigheid,
die hem doodlyk is; en vervalt zelve in verdrietlyke omstandigheden. Isabelle
integendeel, verstandig en deugdzaam, weet, door haare goedhartigheid, een
Egtgenoot, die zig op de verregaandste wyze door de dertele wellust heeft laaten
wegsteepen, weder tot inkeer en tot zynen pligt te brengen; 't welk ten gevolge heeft,
dat zy in de aangenaamste omstandigheden hunne verdere leevensdagen
doorbrengen. De verschillende lotgevallen deezer Zusters, op eene welvoegelyke
manier ontvouwd, met invlegtinge van gepaste tusschenkomsten, strekken ten
afschrik, en ter aanmoediginge; en de Schryver, na 't verdrietige lot van Henrica
kortlyk gemeld te hebben, laat zig ten slot nopens het voorgevallen, met Isabella
en haaren Egtgenoot Henricus, eigenaartig op deeze wyze uit.
Isabella bewyst ons handtastelyk, dat een waarlyk deugdzaam en goedhartig
mensch zig zelven gegrond kan verzekeren van gelukkig te zullen zyn, door het
innerlyk gevoel zyner deugd en goedhartigheid; en dat die aanminnige
gemoedsgesteltenis hem vroeg of laat eene algemeene hoogagting zal doen
verwerven.
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De losbandige vrolykheid en de verstrooijing vertoonen wel de uitwendige gedaante
van het vermaak; dan zo dra men den sluier, waaronder zy zig bedekken, maar
eenigzins opligt, wordt men terstond gewaar, dat het hart 'er geen genot van heeft.
Tot welken rang men ook verheven zy, nooit waane men weezenlyke eer te zullen
erlangen, of in de algemeene toegenegenheid te zullen deelen, zo lang men zig
niet onderscheide, door de keurigheid van zyn hart, en het eerbaare van zyn gedrag.
Isabelle verstrekt daarenboven, onder veele anderen onzer Landsgenooten, ten
blyk, dat men zig, hoe sterk ook de neiging tot berisping en laster onder ons moge
heerschen, algemeen kan doen hoogagten, als men den weg van bescheidenheid
en eer maar standvastig bewandelt. Men kan, 't is waar, de openbaare toejuiching
en 't handgeklap gaande maaken, door eenige schitterende hoedanigheden, als in
't voorbygaan, te doen flikkeren; maar, by mangel eener standvastige deugd, die
op den duur beklyft, is al dat handgeklap niet anders dan een luidrugtig geraas,
waarvan zelfs eerlang het aandenken geheel verdwynt. De bekoorelykheid der
deugd, wanneer ze niet van zigzelve ontaart, is daarentegen van die natuur, dat
zelfs losbandige menschen niet kunnen nalaaten haar te eerbiedigen en hoog te
agten; terwyl derzelver voorstanders, met eer en agting bekroond, den beker des
geluks met lange teugen mogen drinken.
Haar Egtgenoot Henricus verleent ons tevens, van zyne zyde, een voorbeeld, 't
welk ons leert, dat een mensch, die zyne misgreepen erkent, en zig vroegtydig tot
een geregeld gedrag schikt, ook dingen kan naar de openbaare agting; en zelfs die
belooning bejaagen kan, welk men gewoonlyk verleent aan dezulken, die de paalen
van hunnen pligt nooit overschreedden. Een verwonderenswaardig voorbeeld
zekerlyk; maar gelukkig hy, die 't niet behoeft na te volgen! Men kan niet te sterk
op zyne hoede weezen, tegen de minste afwyking van den rechten weg; al ware
men bezield met het ernstigste voorneemen, om ten spoedigste weder te rug te
keeren. In het tegenwoordige oogenblik weeten wy, wat wy willen; maar weeten wy,
wat wy morgen zullen willen? De lugt van onzen dampkring is heden gezond maar
mogelyk zullen 'er geen twee dagen verloopen, of dezelve zal vervuld zyn, met
doodlyke uitwaassemingen. Gedenk hier aan, vermetel Mensch! in waaren ernst;
en gy zult een regtmaatig wantrouwen omtrent uzelven voeden. Ook vindt men,
buiten dat, zeldzaam Isabella's, welker character zulk eene overmaat van
goedhartigheid heeft, dat ze alles willen aanwenden, om een losbandigen Egtgenoot
uit het rioel der vuile Wellust te trekken.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het leven van den grootsten en besten aller menschen Jesus;
door J.J. Hesz. Bedienaar des Godlyken Woords te Zurich.
Vertaald, volgens den derden Hoogduitschen druk. Derde Deel.
Te Haarlem by J. Bosch 1780. Behalven het Voorwerk, 432 bladz.
in gr. octavo.
Hiermede loopt dit leerzame Werk van den Eerwaerden Hesz ten einde, als
brengende de Levensbeschryving van onzen Heilland, tot op deszelfs laetste
verschyning aen zyne Discipelen en Hemelvaert. Met den aenvang van 't laetste
tydperk levert ons zyn Eerwaerde, by manier van Voorrede, nog ene welgepaste,
en met oordeel uitgevoerde Verhandeling, over het lezen der Euangelien; strekkende,
om te toonen, hoe men dezelven met de meeste vrucht, ter versterkinge in Geloof
en Hoop, en ter aenspooringe tot enen, daer mede overeenkomenden,
Godsdienstigen wandel, aendachtig kan lezen, en beoefenen. Voorts zyn 'er ten
slot, als Bylagen, nog aen gehecht, enige, uit de oudste, meer of min rechte Schriften
der Vaderen, getrokkene leeringen van den Here Jesus, en tot de Euangelische
Geschiedenisse dienstige Anecdoten: welker beoordeelinge, hoe ver ze al of niet
aennemenswaerdig zyn, onze Schryver aen den Lezer overlaet. - Zie hier, om uit
dit gedeelte, (daer 't, na 't geen wy reeds een en anderwerf van de nuttige uitvoering
van dit Werk gezegd hebben, niet noodig zy hierop staen te blyven,) nog iets
byzonders, dat aller opmerking verdient, by te brengen, ene beknopte schets der
Euangelische Geschiedenisse, welke ons toont, hoe de lotgevallen van Jesus, in
derzelver begin, voortgang en einde beschouwd, ons het Godlyke Koningryk, in
deszelfs ware geaertheid en bestaen, voorstellen. Dit brengt ons de Eerwaerde
Hesz, in zyne opgemelde Voorreden, indezervoege nadruklyk onder 't oog.
‘Een, Persoon, waarvan aan de Israëlitische Natie sedert lang de grootste beloften
waren gedaan, koomt op de Wereld. Hy wordt reeds voor Zyne geboorte als die
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groote Koning, wiens heerschappy géén einde neemen zou, verkoudigd. - Hoe nu?
Hoedanig een Koning zal Jezus van Nazareth worden? Is het oogmerk van God
met Hem, om aan de Israëlitische Natie eenen Erfgenaam van Davids Throon te
geeven, die haar van het juk der Romeinen bevreide? - Of zal misschien deeze
heerschappy zich over het menschlyke geslacht, en tot verre aan geene zyde der
grenspaalen van dit leven uitstrekken, en by gevolg een Koningryk zyn niet van
deeze Wereld, en nochtans in den eigentlyksten zin eene Regeering, een regeering
van verstandige Schepselen tot hunne gelukzaligheid, door middel van de
bekwaamste Wetten en schikkinge? Zal het een Monarchie worden, die haare
Onderdaanen alleen voor den korten tydkring van dit leven gelukkig maakt? Of eene
regeering, die de invoering van eene hoogere eindelooze Gelukzaligheid ten doel
heeft; maar juist daarom, om dat zy haare aanneemers tot eene toekoomende
Gelukzaligheid opleid, en zich niet, gelyk de wereldlyke regeeringen tot de
verbeteringe van den tydlyken toestand bepaalt, van den gemeenen hoop, aan het
zinnelyke verslaafd, zoo lang verworpen moet worden, tot dat het aardsche een
einde neemt? - Van hoedanigen aart dit langbeloofde Koningryk zy, zal my de
Geschiedenis der Euangelisten leeren. Ik leeze daarin voort. Ik vinde niets daarin,
het geen de eerste verwachting, hoe zeer de Natie het hoofd daar van vol hebbe,
begunstigen zoude. De gebeurtenissen van Jesus van Nazareth neemen zoodanigen
keer, dat zy hoe langs hoe minder zulke Staats-omwentelingen, als 'er by de
oprichtinge van een wereldlyk Koningryk gemeenlyk vooraf gaan, doen verwachten.
Het Kind, dat onder zoo ongemeene, (en nochtans voor de Wereld zoo weinig in 't
oog loopende,) omstandigheden op Wereld komt, word een Man, die rondom reist
en wéldoet. Naa dat Hy eerst lang onder den hoop Zyner Landslieden niet meer
gemerkt word, treed Hy nu hervoort, zekerlyk onder buitengewoone omstandigheden,
maar nochtans geheel niet met dien toestel, dewelke den verwachtwordenden
Koning vergezellen zou. Zyn uiterlyk voorkomen heeft niets, dat de Wereld voor
Hem zou kunnen inneemen. Zyne redenen vertoonen eenen hoogen en Godlyken
Geest, maar niet den Geest van eenen Veroveraar en wereldlyken Alleenheerscher,
maar den Geest der Wysheid en des Verstands, des Raads en der Sterkte, der
Kennis en der Godsvrucht. Zyne daaden draagen allen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

171
het zegel van eene waarlyk Godlyke macht en goedheid. Hy deelt leven en
gezondheid uit, intusschen dat Zyne Leer het verstand verlicht, en net hart tot God
verheft. Al Zyn spreeken en doen heeft zyne zichtbaarste betrekking op God, met
wien Hy zoo gemeenzaam, als de Zoon met den Vader, omgaat. Ik hoore geduurig
den Zoon van den Vader spreeken. Ik zie geduurig den Zoon den last des Vaders
volbrengen, en daaden verrichten, die Hem niemand, dan de Vader, geleerd kan
hebben. By dat alles kan ik in Zyne Lotgevallen noch niets ontdekken, het geen my
zou doen vermoeden, dat Jezus geschikt was, om een aardsch Monarch te worden.
Aan den anderen kant word ik gewaar, dat Zyne Natie al te zeer aan het zinnelyke
verkleefd, Zyne waare voorrechten veracht, en, om dat Hy de zinnelyken niet heeft,
die zy zich van dien Koning beloofde, nu duidelyk meent te zien, dat Hy die persoon
niet kon weezen, denwelken God hun had beloofd. Ik zie ook, welke andere redenen
tot haat en nyd tegen deezen Persoon by de Grooten, en Schriftgeleerden, en
Priesteren, zich opdoen. Nu in zoo verre heeft de loop Zyner lotgevallen zeer veel
gelykvormigs met de lotgevallen van zoo veele Wyzen en Rechtvaardigen. Ik zie
Hem vervolgd, en om het leven gebracht. De Beminde van God sterft, - als een
godlooze Slaaf en Oproermaaker. - De Macht der boosheid behoud de overhand.
- Als ik nu dacht, wiens leven een zoodanig einde neemt, die kan de Persoon niet
zyn (noch worden), aan wien zich alle verstandige Schepselen behooren te
onderwerpen, dan zou ik myn Euangelie daar neder leggen, en denken, dat het
gevolg in het geheel niet in het geringste aan den aanleg beantwoordde; dat het
zelfs wederieide die verheevene beloften, onder welken Jezus by de Natie hervoort
trad. - Maar zoo denk ik niet; ik leeze voort, en koome tot eene gebeurtenisse, die
my eensslags zeer veel opheldert. Deeze onderdrukte Zoon van God leeft thans
weder. Hy is van den dooden opgestaan. Ik zie Hem weder met de Discipelen
omgaan. Zy hadden reeds de hoop laaten vallen, dat Hy, naa zoo ter dood gebracht
te weezen, bewyzen zou de Man te zyn, die hun beloofd was. Maar Hy verklaart
hun den loop Zyner Lotgevallen. Juist langs deezen weg, zegt Hy hun, dat God Hem
heeft willen verheerlyken; dat Hem nu al het geschapene is onderworpen; dat Hy
te eeger yd het mens chlyke geslacht zal oordeelen. Maar dat
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Hy op aarde niet langer zal blyven, om daar, als zichtbaar Koning, te regeeren. Dat
Hy tot den Vader gaat, en het des Vaders wil is, dat, al wie Hem naa zyn afscheiden
van de aarde voor zynen Geliefden, en voor den Heer en Rechter der Weereld,
erkent, en het zeggen zyner Gezanten gelooft, dat God Hem door lyden heeft
volkomen gemaakt, en Hem tot eene waardigheid, die alle andere waardigheden
overtreft, heeft verheeven; - door deeze zelfde overtuiging, in het Koningryk der
Waarheid en Gelukzaligheid geplaatst, tot kennisse van God gebracht, van Ongeloof
en Boosheid gered, en reeds tot de Schaare der Gelukzaligen, die verheugd moogen
zyn wegens Zyne groote Openbaaringe, die te wachten staat, ingelyfd is. Onder
deeze verzekeringen verlaat Jezus de Aarde. Maar Hy verlaat ze niet zoo, dat men
naaderhand niets meer van Hem gewaar word. - In eene Voortzettinge van de
(a)
Euangelische Geschiedenisse leeze ik weder even zoo veele groote Daaden en
Onderneemingen, waartoe Hy afweezend of onzichtbaar medewerkt, als ik Hem te
vooren, geduurende Zyn verblyf op Aarde, zag verrichten. Ik zie Hem inderdaad
regeeren; dat is, ik zie handtastelyke Werkingen Zyner voorzorge voor de uitvoeringe
van het Godlyke Ontwerp, waarvan Hy de Stichter was; Schikkingen,
Onderneemingen, tot dewelken Zyne Discipelen uit zich zelven onvermoogend
zouden geweest zyn, en waarby Zyne medewerkende Kracht en Wysheid, (Zyn
Geest,) het meeste, of alles, deed. Jezus word my derhalven daar niet uit het gezicht
weggerukt, daar het verhaal van Zyn aardsche leven ophoud. Ik vinde, dat alles,
wat naaderhand geschied, en zoo uitmuntend voegt aan Zyn Ontwerp, eigentlyk
geduurig Zyn Werk is, en blyft. My word ook van de Getuigen Zyner Opstandinge
verzekerd, dat het niet altyd by deeze beginselen, of eerste werkingen van Zyne
regeering, zal blyven, maar dat dezelve zich hoe langs hoe volkomener zal
penbaaren, tot dat zy aan het einde der dagen, wanneer

(a)

Tot de Euangelie-Geschiedenis behoort naamlyk, als een weezenlyk deel, de Voortzetting,
die ons Lukas in de Apostel-Geschiedenis levert. Men kon dezelve het Tweede Deel der
Euangelie-Geschiedenisse noemen; dewelke de Schryver ook op gelyk-soortige wyze, als
de Geschiedenis van Jezus, bearbeid heeft, [en reeds in het Nederduitsch, by den Drukker
deezes, uitgegeeven, het licht ziet.]
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Hy de groote scheiding tusschen het menschlyke geslacht zal maaken, zich over
alle Schepielen zal uitstrekken. Ik zie ook, dat reeds in deeze eerste tyden allen,
die dit geloofden, zich voor ten hoogste gelukkig hielden, en zich reeds bewust
waren, dat zy géén gering deel hadden aan de gelukzaligheden van dit Godlyke
Koningryk; naamlyk aan de vreede der ziele, aan de gelukzaligheid van Godlyke
gevoelens, en aan de krachten der toekoomende Weereld.’

Het recht gebruik van herstelde gezondheid, aangeweezen in eene
Leerreden over Ps. XXXIV:4, 5, door Filips Serrurier, Predikant te
Amsterdam, ter gelegenheid van zyne herstellinge uit eene zwaare
Krankheid. Te Amsterdam by W. Immink, 1781. In quarto, 78 bladz.
Op ene by uitstek gepaste wyze behandelt de Eerwaerde Serrurier het hier
bovengenoemde onderwerp, zo met opzicht tot zyne eigen omstandigheden, als
tot die van velen zyner Toehoorderen, die met hem insgelyks uit hunne krankheden
hersteld waren. 's Mans Redenvoering is alleszins leerzaem en opwekkend, verdient
in 't algemeen gelezen te worden, vooral van dezulken, die door de Godlyke
goedertierenheid aen 't graf ontrukt zyn. - Uit ene voorafgaende beschouwing van
Davids voorbeeldlyk gedrag, in den Tekst, leid zyn Eerwaerde deze gevolgen af.
‘1. Een beweldaadigd mensch moet niet slechts in stille eenzaamheid zyne
dankzegging voor God brengen, maar het is ook gevoegelyk, anderen uit te nodigen,
om zich met hem te vereenigen, ten einde, met hem, en voor hem, God voor de
beweezene weldaad te verheerlyken.
“2. Een beweldaadigd mensch moet niet alleen erkennen, tot roem van de Godlyke
goedheid, dat hy eene weldaad heeft ontvangen, maar hy moet ook de grootheid
van die weldaad bedenken, en daartoe dezelve van verscheidene zyden
beschouwen.” - Dus moet een herstelde kranke inzonderheid het oog vestigen, op
de zwaerte zyner ziekte; op de matigingen, die 'er, geduurende zyne krankheid,
naer ziel of lichaem geweest zyn; en op zyne herstelling, zo op zich zelve, als in
vergelykinge met het lot van anderen, die in hunne krankheid ten grave gedaeld
zyn.
“3. Een beweldaadigd mensch, uit nooden gered, moet toonen, dat hy gemerkt
heeft op des Heeren stem, en be-
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reidvaardig is, om 'er betamelyk op te antwoorden.” - Hier omtrent komen een
kranken, op zyne herstelling, de volgende lessen te stade.
(a.) Hy moet zich zorgvuldig wachten voor die verkeerdheden, waardoor hy, voor
zyne ziekte, den Heere vertoornd had.
(b.) Hy moet gedachtig zyn, dat hy, 't geen hy nog op aarde te leeven heeft, nu
wel byzonder schuldig is Gode te leeven.
(c.) Hy moet nu voortaan overvloediger zyn in des Heeren lof.
(d.) Hy moet nu toonen, dat hy geleerd heeft recht van zich zelven en van de
waereld te oordeelen. - Uitneemend voordeelig zou het hem zyn, indien hy zich
zelven, en de dingen die buiten hem zyn, na zyne herstelling, steeds in dat zelfde
licht beschouwde, waar in zy hem voorkwamen, toen hy krank ter neder lag.
(e.) Hy moet zich nu te sterker opgewekt vinden, om behoorlyk medelyden te
oefenen, omtrent elendelingen, vooral omtrent kranken.
(f.) Hy moet, (een ieder naar zynen staat en omstandigheden,) toezien, dat hy
toch niet te leur stelle de verwachting van zyne vrienden, die veel belang in zyne
herstelling gesteld hebben. Dat is, hy moet zich in zynen kring bevlytigen, om zyn
leeven zo nuttig te maaken, dat het aan de billyke verwachting, die men van hem
opgevat heeft, beantwoorde, ja, zo mogelyk, die overtreft.
(g.) Hy moet eindelyk den tyd, die hem nog gegeeven is, om in 't vleesch te leeven,
toch zorgvuldig uitkoopen, om zich tot den dood en de eeuwigheid te bereiden.’
Aen het ontvouwen dezer voorstellingen hecht zyn Eerwaerde wyders enige
welgeschikte aenmerkingen zo over zyne omstandigheden, als over het lofwaerdig
gedrag der Gemeente te hemwaerds; en besluit eindelyk zyne Leerreden met een
treffenden aendrang van alles, inzonderheid met betrekking tot de zodanigen, die
zich met hem in gelyksoortige omstandigheden bevinden.
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Leerredenen, uitgesproken in de Christelyke Vergadering der
Collegianten te Rotterdam. Eerste Deel. Te Amsterdam by de Erven
van F. Houttuyn, 1780. Behalven het Voorwerk, 469 bladz.
Een twaelftal van Leerredenen, die over 't geheel naeuwkeurig en oordeelkundig
uitgevoerd zyn; weshalven dezelven eene oplettende leezing verdienen. Ze gaen
over de volgende onderwerpen. Bestendige vreugde aengepreezen. 1. Th. V. 16.
Een gedrag, strydig met onze eigen grondbeginselen, in zyne verkeerdheid
beschouwd. Gal. IV. 21. De aart en uitwerksels der Goedertierenheid of
a

Goedgunstigheid. Eph. IV. 32 . Gods uitsteekende Goedheid over ons Vaderland,
ter onzer leeringe overwoogen. Rom. II. 4. Bedenkingen over het kort aanstaande
verscheiden van deeze Weereld. Joann. VII. 33, 34. De wederkeering van den
verlooren Zoon. Luk. XV. 18. Beschouwing van Gods Voorzienigheid over Nederland.
Ps. XCVII. 1. Vermaaning tegen de angstvallige zorgen. Matth. VI. 34. Eenige
byzonderheden, betreffende de Hemelsche Gelukzaligheid, voorgesteld ter
aanmoediginge in een Godsdienstig leeven. Openb. XXI. 3, 4, 27. De Godsdienstige
a
Echtgenooten. Luk. I. 6 . Leerzaame herinnering der Godlyke zorge voor onzen
geestlyken welstand. Luk. XXII. 35. En de verpligting omtrent kranke
naastbestaanden voorgesteld en aangepreezen. Joann. XI. 1-6. Ene
welberedeneerde ontvouwing dezer stukken behelst in ieder Leerreden een aental
van bedenkingen, die ter leeringe en tot aendrang van pligtsbetrachting strekken;
en daer onder verscheiden, die men niet zeer gemeen aentreft. Dit heeft by uitstek
plaets in de tweede Leerreden, geschikt om den Toehoorderen onder 't oog te
brengen, hunne verplichting, om niet tegen hunne eigene grondbeginsels aen te
gaen, maer zich, overeenkomstig met die begrippen, van welker gegrondheid men
overtuigd is, te gedragen. Ter duidelyker voorstellinge hiervan is de Leerrede
drieledig. Ze verleent ons eerst enige voorbeelden van ene handelwyze, strydig met
onze eigene grondbeginselen; spoort verder naer, de oorzaken dezer verkeerdheid;
en tracht ons ten laetste te noopen, om de overweging hiervan den rechten invloed
op onzen handel te doen hebben. 't Zou te wyd uitloopen dit Stuk in alle deszelfs
byzonderheden na te gaen; maer zie hier ter proeve, een gedeelte
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van 't geen de Redenaer, na 't bybrengen van andere voorbeelden, ten slot nog
aenvoert, met opzicht tot het onzydig onderzoeken der Waerheid, wel byzonder
nopens het Vooroordeel, en de onderwerping aen 't gezag van anderen; waeromtrent
men zich ook niet zelden aen het hier berispte gebrek schuldig maekt.
Een der voornaamste hinderpaalen, in zodanig een onderzoek, (dus vangt hy
aen,) zyn gewisselyk de Vooroordeelen, die uit dien hoofde ook van elk afgekeurd,
door niemant verdedigd of geprezen worden. Elk heeft 'er egter niet evenveel tegen.
Elk heeft niet evenveel besef van derzelver schadelyken invloed. Maar sommigen
zyn 'er, die hiervan volkomen overtuigd zyn, en een zeer klaar gezigt hebben. Deezen
begrypen hoe onbekwaam de Vooroordeelen de menschen maaken, om de waarheid
wel te leeren kennen; hoe zeer zy ons oordeel hederven, en ons de zaaken in een
verkeerd licht doen beschouwen. Deezer opmerking op de redeneeringen van
anderen verschaft hun, byna dagelyks, nieuwe blyken, hoe zeer de luiden zig door
hunne vooropgevatte gevoelens laaten leiden, en hoe bezwaarlyk het is, hen daar
van af te brengen. Van deezen, dierhalve, schynt men te mogen verwagten, dat zy
zelven hunne Vooroordeelen geheellyk hebben afgelegd, of ten minsten, alzo dit
misschien niet wel mogelyk is, 'er zig op ver na zo veel niet door laaten bestieren,
als het gros des menschlyken geslagts. Maar ik verbeeld my, dat de ondervinding,
ten aanzien van veelen, aan deeze verwagtinge niet beantwoorden zal. Immers zyn
'er veele menschen, die de Vooroordeelen in hunnen naasten zeer wel weeten te
merken, doch hunne eigene deerlyk over 't hoofd zien; die anderen
vooringenomenheid te last leggen, terwyl zy zelven, even zeer, indien niet meer,
bevooroordeeld zyn dan zy, welken zy daarover beschuldigen. Wat ziet gy den
splinter, (dus zou men dezulken met 's Heilands woorden, Matth. VII. 3, 4. mogen
aanspreeken,) wat ziet gy den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den
balk, die in uw ooge is, merkt gy niet? Of, hoe zult gy tot uwen broeder zeggen, laat
toe, dat ik den splinter uit uw ooge uitdoe, en ziet, daar is een balk in uw ooge?
Veelen schynen zig te verbeelden, dat zy ik weet niet welk een voorregt bezitten,
dat hen voor Vooroordeelen beveiligt; zo dat hun gevoelen alleen op eene gegronde
overtuigihge steunt, maar dat van anderen slegts op vooroordeel. Doch, die wel
acht geeft op de gesprekken der zodanigen, die hunne overtuiging van naby
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onderzoekt, zal 'er dikwils ruim zo veel Vooroordeel in ontdekken, als in 't gros des
volks. Zy, inzonderheid, zyn zeer gereed, om zig vry van alle Vooroordeelen te
waanen, die niet denken als 't gemeen denkt, en, in veele opzigten, van 't algemeen
gevoelen verschillen. Maar immers kan hunne byzondere opvoeding, waardoor zy
andere indruksels gekreegen hebben, de verkeering met menschen van
buitengewoone begrippen, of het leezen van boeken van dien aart, hen zo wel tegen
de gemeene stellingen ingenomen hebben, als andere menschen, door eene
gemeener opvoeding en verkeering, 'er voor ingenomen zyn geworden. En dit is,
agt ik, dikwils inderdaad zo gelegen.
't Geen wy nu van de Vooroordeelen gezeid hebben, is ook toepasselyk op de
Ondevwerping van zyn geloof aan 't gezag van anderen, voor welken men agting
heeft, Men weet dat veele menschen zich byna blindling overgeeven aan 't geen
hunne Leeraars, of andere geleerde en hooggeagte luiden, hun voorstellen, zonder
uit hunne eigen oogen te zien; dat anderen, die wat redelyker willen te werk gaan,
zelven wel hunne gedagten over de zaaken gaan laaten, maar niet dan met eene
vaste verbeelding, dat hunne voorgangers de waarheid hebben; 't welk hen belet
in een onpartydig onderzoek. Ondertusschen vindt men 'er ook, die voorgeeven niet
door eenig gezag, niet door eenige hoogagting voor vroomen of geleerde menschen,
maar allen door de kragt der waarheid zig te laaten leiden. Maar, zouden 'er onder
deezen ook niet gevonden worden, wier voorgeeven, in dit opzigt, ydel is? Zouden
'er niet onder dezulken zyn, die, schoon zy weinig met Leeraaren ophebben, en
allen die geleerd heeten juist geene agting toedraagen, met deezen of geenen
persoon nogtans dermaate zyn ingenomen, dat zy, zonder dat zy 't zelve merken,
hun oordeel aan 't zyne onderwerpen, en, in plaats van uit hunne eigen oogen te
zien, aan alles, wat zodanig een mensch voortbrengt, hun zegel hegten? Ongetwyfeld
ja, zeer Geliefden! Men houde allen, die, op eene meer dan gemeene wyze, de
Vooroordeelen en 't Gezag van anderen wraaken, dan niet vry van deeze gebreken;
maar zie wel toe of zy deeze bestraffing, in onzen Text voorgesteld, niet verdienen,
zegt my, gy die onder de Wet wilt zyn, hoort gy de Wet niet?
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Redenvoering over de regte Eigenliefde, en haaren invloed op ons
Leven en de Zedekunde. Uitgesproken, door D.v.d. Wynpersse,
by het nederleggen van 't bestuur der Hooge Schoole te Leiden.
Uit het Latyn vertaald, door Joan de Stoppelaar. Te Utrecht, by
A.v. Paddenburg en J.M.v. Vloten, 1780. In gr. octavo, 53 bladz.
Liefde voor zich zelven te hebben is, gelyk de Hoogleeraer met den aenvang dezer
Redenvoeringe rechtmatig opmerkt, allen menschen, van welken staet of rang, en
in hoedanige omstandigheden ook, eigen; en men heeft haer zekerlyk niet te
versmaden als ene ondeugd, maer hoog te schatten, als ene neiging, waer mede
de Schepper, van wien niets dan goed kan komen, ons wyslyk beschonken heeft.
't Is deze Eigenliefde, welker natuur de Hoogleeraer zich in dezen voorstelt te
ontvouwen, om ons derzelver nuttigheid te doen bezeffen, en op te leiden, om haer,
als redelyke Wezens, die zich zelven lief hebben, verstandig te bestieren; zo dat
zy, overeenkomstig met haren aert, daedlyk ter onzer volmakinge strekke. Vraegt
ge, wat sluit deze volmaking in? Zyn Ed. toont onderscheidenlyk aen, dat die
zelfsvolmaking, welke zich de welberaden eigenliefde voorstelt, tweeërlei is.
‘Voor eerst, dat het ons wel ga, en wij nu en altijd in het welzijn van geest en
lichaam ons verheugen. Deeze noemt men de natuurkundige volmaaktheid; niet
als of zij het lichaam alleen betrof; maar om dat zij de inwendige kracht en vaag van
ziel en lichaam aanduidt; en door een natuurlijk vermogen wellust aanbrengt, die
zelf ook een natuurlijk goed is, dat niet zo zeer in zedelijke rechtheid, als wel in eene
aangenaame gewaarwording, gelegen is. De andere volmaaktheid is betrekkelyk,
en bestaat in de overeenstemming van onze ziel en ons gedrag met alle onze
betrekkingen tot anderen: deeze wordt ook dikwils zedelijke volmaaktheid genoemd:
gelijk de zeden en al het zedelijk goed de wijs betreffen, waar op iemand zich,
overeenkomstig zijnen verschillenden stand, tot anderen gezind en werkzaam
betoont.’
Houden sommigen deze onderscheiding voor meer fyn gesponnen, dan gegrond,
denken zy, dat het laetste niets doet tot hunne volmaektheid, dat het 'er maer op
aen komt, of zy een veilig en genoeglyk leven leiden; de Hoogleeraer
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wederlegt hunnen denktrant met zeer veel nadruk, als gansch redenloos, onnatuurlyk
en van heillooze gevolgen; wel byzonder leid hy ons ter beschouwinge der
volmaektheid van het Opperwezen; welke onze navolging vordert; en toont dat de
betrekkelyke volmaektheid de natuurkundige steeds moet vergezellen. Zulks brengt
hem tot het denkbeeld van Gods Wet, en onze verpligting om aen zynen wil te
gehoorzamen; die, volgens het onderwys den Rede, en nog sterker door de
Openbaring, ons leert dat ieder mensch niet alleen voor zichzehren, maer ook voor
anderen, moet trachten te leven; waer uit dan eene onderlinge plichtsbetragting
voortvloeit, welke iemand, op het bezef van derzelver invloed, niet kan
veronachtzamen, als hy zichzelven recht lief heeft. En dit geeft hem ten laetste
gelegenheid, om aen te toonen, in welk een naeuw en onverbreeklyk verband de
plichten jegens God, den Naesten en Onszelven, omtrent elkanden staen; waerdoor
alle denkbeelden van strydigheid tusschen de plichten van Godsdienst en de rechte
Eigenliefde geheel om al vervallen. 't Is des ene uitgemaekte zaek, dat wy, gelyk
de Hoogleeraer ten slot zegt, ‘dan eerst regte eigenliefde zullen uitoeffenen, indien
wij, in de bezorging van ons geluk, de verheerlijking van Gods grootheid, waar mede
het zelve zo aangenaam verbonden is, als het hoogste einde van alles, ons ten doel
stellen.’ - Naer dit beloop behandelt de Hoogleeraer van de Wynpersse dit onderwerp
met alle juistheid; onder 't voordragen veler welgewikte aenmerkingen, die den aert
en de uitwerkingen der rechte Eigenliefde in een schoon daglicht stellen.

God zijne grootheid, wijsheid en goedheid uit de Natuur. Uit het
Hoogduitsch. Te Utrecht by A.v Paddenburg en J.M.v. Vloten, 1780.
Behalven het Voorwerk, 158 bladz. in groot octavo.
Ene handleiding ter beschouwinge van het geschapene, tot verheerlyking van den
Schepper, bied de Opsteller van dit Geschrift den Lezer aen. Hy bepaelt zich tot
zodanige onderwerpen, welken een ieder, die maer enige oplettenheid wil besteden,
gereedlyk kan nagaen; en ontvouwt dezelven op ene zeer ligt bevatlyke manier;
waer door dit Werkje wel geteld mag worden, onder dat slag
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van Schriften, die der algemene lezinge aen te pryzen zyn; of ook de overweging
van deszelfs inhoud enen ieder te sterker mogte noopen, om Gods werken met zo
veel oplettendheid gade te slaen, dat het harte met des te dieper eerbied, voor dien
grooten, wyzen en goeddoenden Maker, vervuld worde. - Des Autheurs
bespiegelingen gaen over den Mensch, de Aerde, de Lucht, den Wind, het Water
en de Hemellichten; waeraen hy, ten besluite, ene algemene opwekkende
beschouwing van het voorgestelde hecht; uit welke wy het laetste gedeelte in dezen
nog zullen overnemen.
‘Beschouwen wij, zegt de Autheur, onze Aarde in 't geheel. - O gij! gij! die waart,
eer dat de Bergen, de Aarde, en de Wereld geschapen waren, God! hoe wijslijk
hebt gij dezelve geschikt, zij is vol van uwe Goedheid, - veel meerder vergenoegen,
dan wij verdienen, wanneer wij uwe gaven slegts in onschuld naar behooren genieten
willen. - Nergens gebrek, dan - aan de zijde uwer ondankbare schepzelen. - Eene
naaukeurige evenredigheid tusschen Water en Land, tusschen Vogtigheid en
Droogte. - Eene nuttige en nodige afwisseling van Bergen en Dalen. - Ontelbare
Planten en Gewassen, ter onderhouding van ieder Schepzel, en elk Kruidje aan die
plaats, waar dat Dier leeft, 't welk het zelve noodzaaklijk tot zijn voedzel nodig heeft.
- Eene vaste orde in den groei der Gewassen: want wierden alle vrugten op éénmaal
rijp, hoe zoude de mensch dezelven allen op éénmaal kunnen inzamelen, daar
menige vrugt, slegts korten tijd, smaaklijk blijft. - Afwisselende Bloemen met
balzemgeuren, bekleed met veel meerder luister dan een Salomon in al zijne
heerlijkheid. - En dit alles voor - ons Menschen. - ô God, hoe teeder moet gij ons
lief hebben! - Wij zwemmen in uwe weldaden, en zijn, van wegens ons verstand,
ook bekwaam om dezelve gewaar te worden, bekwaam om alles tot ons geöorloofd
vergenoegen aan te wenden en te genieten. - Maar ook welke pligt aan onze zijde,
om een dankbaar gevoel jegens u, onzen Weldoender, te hebben, en de
ondankbaarheid en ongehoorzaamheid, als het onnatuurlijkst kwaad te schuwen.
- Is de Aarde fraaij, zoo fraaij! welke duurzame vreugde moet ons in een ander
leeven wagten?
Beschouwen wij den Hemel, met Sterren bezaaid, dan moeten wij met David
uitroepen: ‘ô God! wat is de
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mensch, dat gij zijns gedenkt, en des menschen Zoon, dat gij hem genadiglijk
bezoekt!’ - Wij gevoelen dan, hoe klein wij, in vergelijking der gantsche Schepping,
zijn, wanneer wij het talloos heir van Werelden, die in de lugt zweeven, beschouwen.
- Wij kunnen haar met onze gedagten niet nagaan; haar, die God, door een
scheppend woord, ‘dat zij worden!’ uit niets schiep. - Waar toe schiep God dezelven?
- Ons menschen ten beste? - Dit ware eene vermeetele gedagte; God zoude
daardoor ten hoogste zijn oogmerk bij eenige weinige menschen bereiken: egter
gering is het getal der geenen, die zich met het gezicht deezer wonderen
verzaadigen, en bovendien zijn zoo veele duizenden bijna geheel onzichtbaar voor
ons. - Dus hadde de Schepper andere oogmerken daarmede. - Oogmerken, welken
wij dan eerst met aanbidding zullen bewonderen, wanneer wij zullen ophouden ten
deele te kennen. - Onze gedagten verliezen zich, als wij vooronderstellen, dat ieder
van deeze lichtende Zonnen, even als onze Zon, eene menigte Planeeten, die haar
omringen, verlichten, en een geheel Stelzel uitmaaken. - Gelukkig, wanneer wij,
door haar gezicht, tot heilzaame beschouwingen gebragt worden! Want naauwlijks
verdwijnt één van deeze Hemellichten in het Westen voor onze oogen, of 'er komt
in 't Oosten een andere verkondiger van Gods eer en handenwerk te voorschijn.
ô Gij, wiens Grootheid onze geest, zoo lang wij hier op aarde omzwerven, zoo
weinig bevat, als men de zandkorrels aan den oever der zee kan tellen. Bron van
alle deeze aardsche heerlijkheid en wonderen, zoo veele duizende voorwerpen
heeft uwe wijsheid eenstemmig geschikt, die wij niet allen begrijpen, - slegts
bewonderen kunnen, - die egter voor u slegts eene gedagte waren, welke door uwe
Almagt zigtbaar wierd. - Op eene even zoo wonderbaare wyze openbaard gij u, bij
derzelver onderhouding. - Gij zijt niet verre van een iegelyk van ons. Wij zien u
daaglijks in uwe werken. - Waar wij onze oogen slegts heenen wenden, moeten wij
uitroepen: ‘Heere! gij zijt waardig te ontvangen, prijs, eer en kragt; want gij hebt alle
dingen geschapen, en door uwen wille zijn zij, en zijn zij geschapen.’
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Verhandeling over de Breuken, door August Richter, Leeraar in
de Genees- en Heelkunde te Gottingen, enz. enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door Johannes Daams, Heelmeester te
Haarlem. Eerste Deel, met Plaaten. Te Haarlem, by C. van der Aa,
1780. 330 bladz. in gr. 8vo.
Het zal van een yder des kundig toegestemd moeten worden, dat 'er, onder de
Heelkundige Gebrekeng weinige gevonden worden, die, vooral in ons Vaderland,
zo algemeen, en menigvuldig in hunne soorten en gevolgen zyn, en by eene
schynbaare zagtheid met zo veel gevaat verbonden zyn, als de Breuken. - De
verscheidenheid der omstandigheden en toevallen, welke deeze gebreken
vergezellen, en de verschillende handelwyze, die een Heelmeester by derzelver
genezing in agt moet neemen, vereischen niet alleen eene volledige kennisse en
doorzicht, maar ook eene genoegzaame ondervinding, oplettenheid en behendigheid.
- In de meeste Verhandelingen, welke, tot hiertoe, met opzet, over dit zo gewigtig
onderwerp, geschreeven zyn, heerscht nog zeer veel onduidelykheid en
onbepaaldheid, en dus heeft men reeds lange gewenscht, dat een Man van
ondervinding, beleezenheid en oordeelkunde zig mogte verleedigen deezen Tak
der Heelkunde met de mogelykste duidelykheid, volledigheid en nauwkeurigheid te
behandelen. - De Heer Richter, voor wiens bekwaamheid wy alle hoogachting
hebben, en wiens verdienste in de verbetering der Heelkunde genoegzaam bekend
zyn, heeft deezen wensch vervuld, en wy hebben het genoegen onzen Leezer den
Inhoud van het eerste Deel deezer Verhandeling, door den Heer J. Daams vertaald,
mede te deelen. - Dit Eerste Deel bevat de Leere der Breuken in het algemeen, en
is, uit hoofde van de verschillende onderwerpen welke daartoe betrekking hebben,
in één- en dertig Hoofdstukken verdeeld: - de algemeene beschryving van één
Breuk, de verschillende soorten derzelven, de oorzaaken in het algemeen,
naauwkeurige Beschryving der Lieschbreuk, derzelver oorzaaken, kentekenen,
gevolgen en uitwerkzels, als mede eene Beschryving der Breukbanden, en de wyze
om dezelve aan te leggen; de kentekenen, toevallen en gevolgen der Beklemming;
de oorzaaken en verschillende soorten der Beklemming; mitsgaders de geneeswyze
derzel-
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ven, zo wel door de gepaste uit- en inwendige geneesmiddelen, als ook door de
Operatie. - En eindelyk de nadeeling gevolgen der Beklemming, als, b.v. de
versterving der Dreksistel, enz. Alle deeze onderwerpen worden met zo veel oordeel,
duidelykheid en beknoptheid behandeld, dat wy geensints twyfelen, of de wensch
van den Schryver, die wy in de Voorrede vinden, zal voor een groot gedeelte vervuld
worden, dat 'er namentlyk in deeze Verhandeling geen blad moge zyn, waarop de
oeffenende Heelmeester nist iets kan leeren, dat by het Ziekbedde gebruikt kan
worden, en dat 'er by het Ziekbedde niets gewigtigs, de Breuken betreffende, voorvalt,
waarvan de Heelmeester niet eenige onderrichting aantreffe. - Wy kunnen echter
niet voorby aan te merken, dat de redenen, Bladz. 42. waarom de Heer Richter de
verbeterde manier van Breukbanden te vervaardigen, door den Hoogleeraar Camper,
in les Memoires de l' Academie de Chirurgie de Paris, Tom. XV, pag. 57, opgegeven,
verwerpt, ons geensints voldoende voorkomen. - Wy hadden ten minsten verwagt,
dat een Man, als de Heer Richter, niet door raisonnement, maar door ondervinding,
als zynde de eenigste toetsteen der waarheid in deeze zaak, den Heer Camper het
voordeel zyner verbetering zoude betwist hebben. - Wy hoopen dat de Heer J.
Daams ons binnen kort met de Vertaaling van het tweede Deel zal verrassen.

Natuurlyke Historie, of uitvoerige beschryving der Dieren, Planten
en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus,
met naauwkeurige afbeeldingen. Derde Deels, Eerste Stuk. Te
Amsterdam, by de Erven van F. Houttuyn, 1780. Behalven het
Voorwerk, 600 bl. in gr. octavo.
Ingevolge der algemeen aangenomen en wel ingerigte drieledige verdeeling van
de onderwerpen der Natuurlyke Historie, als behoorende tot het Ryk der Dieren, en
dat der Planten, of dat der Mineraalen, anders, en wel zo eigen, het Ryk der
Delfstoffen geheeten, maakt de Heer Houttuyn, de twee eerste Ryken afgehandeld
hebbende, by deezen een aanvang zyner ontvouwinge van het derde Ryk der
Natuure. 's Mans arbeidzaame geest, wel verre van afgemat te zyn, vertoont zig
hier als met vernieuwde kragt;
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en geeft ons genoegzaame blyken, dat zyn Ed. zig benaarstigd heeft, om ook dit
Ryk met alle opmerkzaamheid na te vorschen, en den Leezer een regelmaatig
verslag van deszelfs voornaamste byzonderheden mede te deelen.
De Leezer wordt hier derhalve geleid tot eene byzondere Weetenschap, onder
den naam van Mineralogie of Delfstofkunde bekend, waarvan men gemeenlyk in
bergagtige Landen meer werks gemaakt heeft, dan in onze vlakker gewesten; doch
die egter de naspoorende Liefhebbers der Natuurlyke Historie door alle tyden niet
minder, dan de Dieren- en Plantkunde, hooggeagt hebben. Uit dien hoofde kan
dusdanig eene geregelde ontvouwing van 't Ryk der Delfstoffen, in onze taale,
denzulken niet anders dan aangenaam zyn; terwyl ze tevens kan dienen, om onze
Nederlanders, ook op dit aanzienlyk gedeelte der Scheppinge en Onderhoudinge
van alles, opmerkzaamer te maaken. - Onze beroemde Natuurkenner, zig hier op
toeleggende, geeft daarom zeer gepast vooraf eenige noodige onderrigtingen nopens
dit Stuk, welken hy ons in vier afdeelingen onder 't oog brengt. De eerste afdeeling
gaat over de eigenschappen der Delfstoffen in 't algemeen beschouwd, ten opzigte
van haaren oorsprong, waaromtrent die des Aardkloots, welken zy samenstellen,
in aanmerking komt. Hier aan verknogt zig verder, eene onderscheiding der
Delfstoffen, ten opzigt van haare Zitplaats, waaromtrent de Bergen in aanmerking
komen, en verder het geen de tegenwoordige gesteldheid van 's Aardkloots
Oppervlakte betreft. Op deeze oordeelkundige ontvouwing van eene menigte van
zaaken, die ter ophelderinge van den oorsprong, de algemeene eigenschappen en
de onderscheiding der Delfstoffen, behooren, volgt dan ten derde een beknopt
verslag van den oorsprong en voortgang der Delfstofkunde; het welk den Autheur
byzonder doet stil staan, op de onderscheidene Stelzels en Rangschikkingen, naar
welken men dit Stuk, vooral in den laater tyd, op verschillende wyzen behandeld
heeft. Zyn Ed. beoordeelt dezelven met naauwkeurigheid, en geeft ons in deeze
afdeeling eindelyk op, de rangschikking aan welke hy zig in dit Werk zal houden,
die deeze is.

Eerste klasse.
FOSSILIA.

DELFSTOFFEN.

1.

Rang.

Petrificata.

Versteende zaaken.

2.

-

Concreta.

Samengroeizels.

3.

-

Terrae.

Aarden.
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Tweede klasse.
PETRAE.

STEENEN.

1.

Rang.

Humosae.

Grondige.

2.

-

Calcariae.

Kalkaartige.

3.

-

Argillaceae.

Kleijige.

4.

-

Arenatae.

Zandige.

5.

-

Aggregatae.

Vergaarde.

Derde klasse.
MINERAE.

MYNSTOFFEN.

1.

Rang.

Salia.

Zouten.

2.

-

Salphura.

Zwavels.

3.

-

Metalla.

Metaalen.

Wyders behelst de laatste afdeeling deezer Inleidinge, of der voorafgaande
onderrigtingen, nog de aanmerkingen van den Heer John Reinhold Forster, in 't
Nederduitsch overgebragt, geschikt om den Liefhebberen te leeren, hoe zy de
onderscheiden soorten van Delfstoffen, op eene gemaklyke wyze, kunnen
onderzoeken, en tot die Klasse brengen, waar onder zy behooren. Hy geeft ten dien
einde een berigt van de noodige zakwerktuigen en middelen, die van een geringen
omslag zyn, waarvan men zig zelfs op reis, of in zyne wandelingen, kan bedienen;
met aanwyzinge, hoe men zyne proefneemingen, op alle soorten van Delfstoffen,
in 't werk hebbe te stellen Zy, die eenigzins lust hebben om zig op deeze
Weetensdhap toe te leggen, zullen deeze handleiding ten uiterste nuttig vinden.
Na de ontvouwing van dit alles, 't welk hy, die de Delfstofkunde wil beoefenen,
met vrugt zal nagaan, treedt de Heer Houttuyn ter zaake, en vestigt het oog op de
bovengenoemde eerste Klasse, bepaaldlyk die der Delfstoffen geheeten; en, vermits
die Klasse geene algemeene beschryving toelaat, maakt hy terstond een aanvang
met een borigt te geeven van de Delfstoffen van den eersten Rang; zynde, volgens
de opgemelde verdeeling, de Versteeningen of Versteende zaaken. Na eenige
leerryke aanmerkingen, over de voornaamste byzonderheden, die men omtrent de
Versteeningen in 't algemeen in agt heeft te neemen, stelt hy zig in derzelver
volgende nadere beschryving deeze orde voor.
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PETRIFICATA.

VERSTEENINGEN.

A. Echte of waare.

1.

ZOOLITHUS.

Van Zoogende Dieren.

2.

ORNITHOLITUS.

Van Vogelen.

3.

AMPHIBIOLITHUS.

Van Amphibien, of
tweeslagtige Dieren.

4.

ICHTHYOLITHUS.

Van Visschen.

5.

ENTOMOLITHUS.

Van Insekten.

6.

HELMINTHOLITHUS.

Van Wormen.

7.

PHYTOLITHUS.

Van Planten.

B. Onechte of nagebootste.

8.

GRAPTOLITHUS.

Dendrieten.

Naar deeze Rangschikking van de onderscheiden Geslagten der Versteeningen,
schikt onze Natuurkenner zyne beschryving, met melding van de merkwaardigste
Soorten, welken in ieder van dezelven voorkomen; waarmede hy in dit Stuk
gevorderd is, tot aan de Phytolithen, of Versteeningen van Planten, welker
ontvouwing in een volgend Stuk afgegeeven staat te worden. - Men ontmoet hier
eene menigte van Versteeningen, waar van verscheiden ook keurig in plaat gebragt
zyn, met zeer veel juistheid beschreeven; en de Autheur doet zyne beschryving hier
en daar met oordeelkundige aanmerkingen vergezeld gaan, die ter ophelderinge
veeler byzonderheden in de Delfstofkunde strekken; 't welk zynen arbeid des te
leerzaamer maakt. - Een en ander staal zouden we hiervan ligtlyk kunnen
mededeelen; maar we zyn niet vreemd van te denken, dat het voor veelen onzer
Leezeren ruim zo gevallig zal zyn, te verneemen, hoe de Heer Houttuyn de zo
dikwerf geopperde Vraag, nopens, veele Versteende zaaken in 't hooge Gebergte,
beantwoordt, waarom wy ons hiertoe zullen bepaalen. - Men vraagt naamlyk, ‘Hoe
komt die verbaazende veelheid van Versteende zaaken, in de “middelste deelen
(*)
van Europa , in tamelyk hooge Geberg-

(*)

Ze komen toch, gelyk de Heer Houttuyn alvoorens gemeld heeft meest voor in Europa. Althans
men vindt geene ontdekkingen van eenig belang van dien aart uit de andere Waerelddeelen;
en 't geen 'er nog van gemeld wordt, schynt men aan byzondere overstroomingen van de
Zee op die Kusten te moeten toeschryven. - Europa is als de Schatkamer dier zeldzaamheden
der Natuure, meest in bergagtige Landstreeken, en vooral in Bergen van Kalksteen.
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ten?” Zie hier het hoofdzaaklyke van 's Mans antwoord.
Men stelt 'er te meer zwaarigheid in, gemerkt het minste, dat men 'er vindt,
overblyfzels of kenmerken van Eanddieren zyn; oneindig meer van Zee-Schepzelen,
en wel van zodanigen, die thans vreemd zyn, of niet gevonden worden in onze
Wateren. Ook is het zonderling, dat men geheele Bergen van Conchyliën niet alleen,
maar zelfs van eenerley Soort derzelven, gelyk van Oesterschulpen, van
Penningsteenen en kleine Kinkhoorntjes, die tot geheele Rotsen samengegroeid
zyn, op verscheide plaatsen by ellkander vindt. Dit heeft sommigen doen vaststellen,
dat de Aardkloot, op die plaatsen, niet één jaat, maar verscheide Eeuwen met Water
bedekt moet zyn geweest, om zulke menigte van Zee-Schepzelen voort te brengen,
welke aldaar in stilheid zouden geteeld zyn. Zy oordeelen, dat een schielyke
overstrooming dezelven aldaar zo geregeld, en in zulk eene inenigte niet heeft
(a)
kunnen nederleggen . Doch zy bedenken niet, dat ver de meeste Versteeningen,
die men vindt, geheel of ten deele gebroken, ten minste beschadigd zyn. Een bedding
in Touraine, door den Heer Reaumur waargenomen en beschreeven, zynde negen
vierkante Mylen groot, en twintig Voeten diep, bestaat t'eenemaal uit gebrokene en
(b)
byna vergruisde Hoorens en Schulpen .
Die schrandere Natuurkenner besluit zelfs uit zyne Waarneemingen, dat deze
Conchyliën niet door de zwaarte, welke van boven daar op drukte, in die Bedding
zyn vergruisd geworden; maar dat zy reeds gebroken waren, eer zy daar kwamen.
Haar nederligging op die plaats schryft hy aan eene Overstrooming der Zee toe,
door welke deeze Schulpen, die men natuurlyk nooit in zulk eene

(a)

(b)

‘Over de menigte en samenhooping derzelven is weinig zwaarigheid, nu men weet, dat
dergelyke natuurlyke Hoorentjes in niet minder verbaazende veelheid voorkomen aan de
Zeestranden. Zie GUETTARD, Mem Tom. H. p. XXII.’
‘Mem. de l'Acad. Roy. des Sciences de Paris. 1720. p. 519. Octavo.’
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menigte by elkander vindt, waren samengehoopt en als op elkander gestapeld.
Doch deeze Hoorens en Schulpen waren slegts verkalkt, hoedanigen men, zo groot
als klein, by Soissons, Meaux, Chaumont, omstreeks Parys en elders in 't Zand,
overvloedig vindt. Evenwel volgt uit zyne Stellingen, dat die ontzaglyke vergaaringen
veeleer door een geweldigen Stroom, dan door een stilstaand Water, gemaakt zyn.
Het zelfde pas ik toe op de Beddingen en Bergen van weezentlyk versteende
Conchyliën, zo even gemeld: des ik besluit, dat men de overbrenging der
Zee-Schepzelen, in 't midden van Europa, ook veeleer aan een geweldige
Overstrooming, dan aan eene langduurige bedekking door de Zee, toe te schryven
(c)
hebbe .
Die overstrooming moet vry algemeen zyn geweest, alzo 'er een menigte Dierlyke
en Plantaartige Zaaken, zelfs Houten, in overgebragt zyn, waarvan de Origineelen
tegenwoordig niet dan op een verren afstand voorkomen. Verscheiden Beenderen
en Afdrukzels of Geraamten van vreemde Dieren en Planten zyn in 't midden van
Duitschland gevonden. In Ierland heeft men Hoorens van Amerikaansche Elanden
uit den Grond gedolven. Welk een menigte van Ammons-Hoornen, Anomies,
Terebratulieten, en andere vreemde Conchyliën, zyn niet in Switzerland ontdekt.
Deeze allen onderstellen een grooten toevoer, uit afgelegen plaatsen, door zwaare
(d)
uitgulpingen van den Oceaan .’
Zulks leidt de gedagten van den Heer Houttuyn, tot de Zondvloed, waarvan de
gewyde Bladen spreeken; die, egter, zynes oordeels, niet gelyklyk over den geheelen
Aardkloot gegaan is, maar zig voornaamlyk verspreid zal hebben over de Landen
diestyds door 't Menschdom bewoond, dat misschien ook wel een voornaam gedeelte
van ons tegenwoordig Europa, als een zeer gemaatigd en vrugt-

(c)
(d)

‘Men kan hier mede vergelyken de bedenkingen van den Heer Wright, over den oorsprong
der Versteende Delfstoffen; Uitgezogte Verhand. VII. D. bl. 101. enz.’
‘Dat evenwel die Versteende Lighaamen niet zo ver van daan gekomen zyn, als men
gemeenlyk denkt, is blykbaar; alzo 'er naauwlyks weezentlyke Oostindische Schulpen en
Hoorens, die nergens anders vallen, in Europa versteend voorkomen, en de meesten, wier
Origineelen bekend zyn, meer naar de Westindische of naar die van den Atlantischen Oceaan,
en de Middellandsche Zee, gelyken.’
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baar Klimaat, beslaagen zal hebben. Onze Autheur dit gevoelen, met de daarvoor
gebruikelyke bewyzen, aangedrongen, en byzonder opgemerkt hebbende, dat niet
alleen de Sluizen des Hemels, maar ook de Fonteinen des Afgronds geopend
werden, laat zig verder, met opzigt tot de bovengenoemde uitgulping van den
Oceaan, indeezervoege uit.
‘Zou het wel onwaarschynlyk zyn, dat die opening geschied ware in den
Atlantischen Oceaan, om en by de Kusten van Afrika, niet verre van den mond der
Middellandsche Zee! Dat gedeelte des Aardkloots geeft nog hedendaags blyken
van eene inwendige werking, die nu en dan Aardbeevingen, Waterberoeringen,
Uitbarstingen van Vuur en Opwerpingen van Bergen of Eilanden uit den grond der
Zee, op eene ontzaglyke diepte, veroorzaakt. Neem de brandende Bergen op en
by de Kanarische en Vlaamsche Eilanden, de verwoesting van Lissabon, de
Vuurbraakingen van den Ethna en Vesuvius, de opwerping van nieuwe Eilanden,
enz. ten voorbeelde stel eens, dat hier, uit monden van honderd mylen wydte, eene
Uitgulping geschied zy, in staat om geheel Europa, benevens een gedeelte van
Afrika en Asia te overdekken, dan begrypt men ligt, welk eene menigte Lighaamen,
uit de Zee, dezelve op 't Vaste Land heeft kunnen werpen, en die ten deele bedekken
met Slyk en Zand; sleepende tevens, door den toevloed uit afgelegen deelen des
Aardbodems, vreemde Schepzelen met zig, en die ook in ons Wereldsdeel
(e)
nederleggende .

(e)

‘Immers dus behoeft men geen toevlugt te neemen, tot de nooit beweezen Onderstelling, dat
de Aardkloot weleer een anderen stand zoude gehad hebben, ten opzigte van de Zon:
waardoor Dieren en Planten van heeter Lugtstreeken in Europa konden gegroeid zyn. 't
Verschil ten dien opzigte ware te groot; anders zou men het misschien van de gezegde
Uitgulping en gedeeltelyke bedekking des Aardkloots, welke bovendien de veelheid des
Waters aan den anderen kant moeste verminderd hebben, kunnen afleiden; en dan kan het
een andere reden zyn van de langduurigheid des Vloeds, welke tot de enkele vernieling des
Menschdoms niet vereischt werd. Doch die Onderstelling, door Wallcrius met zo veel kragt
geopperd, vervalt, doordien de plaats van 't Paradys dan onder den Evenaar, of tusschen de
Keerkringen, en dus in een zeer heet Klimaat, moest zyn geweest, 't welk men niet kan
onderstellen, of met derzelver aangenaamheid overeenbrengen.’
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Deeze Stelling heeft veel waarschynlykheid. Behalve andere zwaarigheden, zou
het moeten volgen, indienl de Aardkloot egaal met Water bedekt ware geweest, dat
men niet alleen de Versteende Zaaken overal byna gelykelyk verspreid vond; maar
dat ook de Schepzelen van Europa versteend voorkwamen in audere Wereldsdeelen.
Dat men in Oostindie ook versteende zaaken vindt, mitsgaders Beddingen van
Schulpen op de Kust van Chili, kan aan byzondere Overstroomingen toegeschreeven
worden. De groote Zuidzee, immers, maakt, gelyk men, nu ruim twintig jaaren
geleeden, aan de overdekking van Callao, de Havenstad van Lima in Peru, by eene
geweldige Aardbeeving, waarnam, somtyds zwaare Verheffingen aan de Kust, en
kan dus geheele Eilanden hebben overdekt; 't welk het vinden van zulke verbaazend
zwaare Fonteinbakken, als naauwlyks zes Mannen kunnen draagen, op de
Gebergten der Molukkes, (die ook zeer aan Aardbeevingen onderhevig, en met
brandende Bergen bezet zyn,) niet onwaarschynlyk maakt.’

De Muzykonderwijzer, of volledig onderwijs in de gronden der
Muzykkunde. Derde Stuk. Te Rotterdam by L.J. Burgvliet, 1780. In
groot octavo, 130 bladz.
Beknoptheid en duidelykheid van onderwys, bekwaam om zelfs den
eerstbeginnenden een geregeld begrip van de gronden der Muzyk in te boezemen,
waardoor ze, eene welgevestigde Theorie bezittende, des te beter in de heoefening
kunnen slaagen, doet deezen Muzykonderwyzer grootlyks deelen in de agting van
alle des kundigen. De twee voorige Stukjes hebben hem dezelve reeds regtmaatig
verworven, en dit derde, dat een gewigtig gedeelte der bespiegelende Muzykkunde
op die eigenste wyze ontvouwt, is zeer wel geschikt om die verworven agting staande
te houden.
Hy handelt in 't zelve eerst byzonderlyk over de Toonkunde, en vangt dus natuurlyk
aan, met eene overweeging van de wyze, op welke het Geluid voortgebragt wordt,
en wat het eigenlyk is. Op deeze voorbereidende aanmerkingen volgt dan eene
geregelde verklaaring van de weezenlyke oorzaaken van het Geluid; waarmede
voorts verknogt is die van het onderscheid tusschen Geluid en Toonen; met
aanwyzing, hoe deeze laatsten, door middel van de Muzykaale Speeltuigen gevormd,
en door de Lugt tot ons
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overgebragt worden. Dit geeft hem, ter verdere ophelderinge van ons hooren van
dat Geluid, aanleiding tot eene beknopte, en, naar den eisch van dit onderwerp,
genoegzaam volledige beschryving van het Menschlyke Gehoortuig, waarmede hy
eene korte aanmerking, over de snelheid van het Geluid, vergezeld doet gaan:
handelende voorts nog, ten besluite zyner ontvouwinge der Toonkunde, over de
Hoogte, Laagte, Sterkte, Zwakte, Duurzaamheid en Zuiverheid der Toonen, met
melding van 't geen omtrent derzelver aart en hervoortbrenging opmerkelyk is.
Onze Autheur, hier mede de Toonkunde, naar zyn bedoelde in deezen,
afgehandeld hebbende, keert daarop weder tot een onderwerp, waarvan hy in 't
voorgaande Stuk, zo veel als 'er toen vereischt wierd, gezegd, en welks verdere
ontvouwing hy tot eene volgende gelegenheid verschooven had; te weeten dat der
Intervallen. Zig nu hier toe bepaalende, leert hy ons eerst de Muzykaale
Klankgeslachten, benevens de Muzykaale Commas kennen; en geeft ons vervolgens
een volledig Stelzel der Intervallen, met de daartoe behoorende opheldering. Daar
aan hegt hy wyders eene beschouwing van de Wel- en Wanluidenheid dier
Intervallen; toonende verder, hoe dezelven, door middel van een Monochordium of
Toonmeeter, grondig aangeweezen worden. En ten laatste vervolgt hy nog in dit
Stuk, het geen hy in 't voorgaande, zo veel diestyds te stade kwam, gezegd had
van de natuurlyke Voortekens der Hoofdtoonen; welk stuk hy in deezen afhandelt;
met byvoeging van ophelderende aanmerkingen over het Muzykaale Accent; waar
uit hy, met nevensgaande onderrigtingen, ten besluite, afleidt, de drie navolgende
zaaken. ‘(1.) Het Muzykael Accent moet tot eenen richtsnoer voor de plaetsing der
Noten verstrekken; dat is, door middel van het Accent verkrygen dezelven hunne
juiste Plaetzen en Maetperken. (2.) De Aenslag van het Accompagnement, in de
Generale Bas, moet daer na ook geschikt worden. En eindelyk (3.) de Muzykale
Tekenkunde word, in sommige opzichten, ook daer na geregeld.’
Hier mede eindigt het eerste Deel van een Werk over de Muzykkunde, naar welks
verdere voltooijing de Liefhebbers verlangen, zonder egter den Autheur, in de
oplettende uitvoering, te willen overhaasten. - Om 'er nog eene byzonderheid uit
mede te deelen, die veelen
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onzer Leezeren in 't algemeen gevallig kan zyn, zullen wy ons bepaalen, tot het
geen ons de Autheur voorstelt, nopens het onderscheid tusschen een Geluid of
Klank en Toonen, waarover hy zig indeezervoege uitlaat.
‘Ten opzichte van het woord TOON willen sommigen, dat het afkomstig zij van
Tonitru, of wel van het Fransche woord Tonnere, 't welk Donder betekent; dan wij
verkiezen veel liever het gevoelen van dezulken aen te neemen, welke het tragten
af te leiden van Tendo, Tensio of Extensio, dat Spanning of Uitrekking zal betekenen,
om reden dat zulks met den aert en eigenschap der Toonen beter overeen schijnt
te komen. Want zal eene snaer Geluid voortbrengen, moet zij ten dien einde
gespannen zijn; zal men hare klank hooger of lager maken, zij moet in 't eerste geval
sterker, doch in het laetste minder gespannen of uitgerekt worden. 't Is dan
allerwaerschijnlykst, dat het woord Toon afkomstig is van Spanning of Uitrekking,
om dat, na evenredigheid men de Snaren spant of uitrekt, dezelven hooger of lager
klanken opleveren; en de benaming van Toon ook maer alleen betrekking heeft, tot
de hoogte of laegte, en niet tot de sterkte, zwakte, kort- of duurzaemheid der
geluiden.
Het is eene onbetwistbare Waerheid, dat, al waer geen Geluid voortgebragt kan
worden, dat daer ook nooit eenige Toonverwekking plaets heeft. Eerst moet 'er
Geluid voor handen zyn; en dan worden 'er, door gepaste middelen, die de kunst
ons ten dien einde aen de hand geeft, Toonen van gevormd.
Onder het woord Geluid worden allerleie soorten van hoorbare Indruksels
betrokken; als, by voorbeeld, Geraes, Gedruisch, de Slag van een grof Geschut, ja
zelfs de Donder word met recht een grootsch Geluid genaemd, en wat dergelijke
hoorbare Indruksels meer zyn, Daer nu dit soort van geluid merkelijk van Muzijkale
Toonen verschilt en onderscheiden is, zo stellen wij vast, dat ieder Geluid, het welk
wij hooren, juist geen Klank of Toon genaemd kan worden.
Door een Klank kan men gevoeglijk een Geluid verstaen, dat klaer en bevattelijk
is: het Geluid van eene Klok, hoe dikwerf men zulks ook agter elkander hoort, word
een Klank, maer geen Toon genaemd; derhalven, in eenen volstrekten zin genomen,
kunnen wij iedren Klank ook geen Toon noemen; doch laet ons nu verder verklaren,
wat men door Toon dan eigenlijk verstaen moet.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

193
TOONEN zijn uitwerksels van eene zekere bepaelde grootheid. Zal men dan een
Klank Toon mogen noemen, daer moet, of gelijktijdig, of onmiddelijk daer na, zich
nog een andere Klank laten hooren; en dan word de een, ten opzichte van den
anderen, een Toon genaemd. Zullen 'er dan Toonen ontstaen, zoo moeten 'er
verschillende Klanken agter elkander volgen; derhalven, door de agtervolging van
den eenen Klank tot den anderen, worden 'er Toonen verwekt, en te weeg gebragt.
Dan daer deze Verklaring wat te ruim en algemeen is, zullen wij, op dat de Leerling
zich geene verkeerde begrippen van de Toonen vormen zoude, nog eenige nadere
bepalingen daeromtrent moeten maken.
Voor eerst; wij hebben zoo even aengemerkt, dat het Geluid van eene Klok, hoe
dikwerd ook agter elkander gehoord zijnde, geen Toon, maar een Klank genaemd
kan worden. Gevolglijk, zullen agter elkander volgende Klanken de benaming van
Toonen verkrijgen, zy moeten ten dien einde noodzaeklyk in hoogten van elkaer
verschillen; want Toonen, gelijk wij reeds zeiden, hebben alleen hun opzicht tot
hoogten of laegten, maer niet tot andere toevallige zaken.
In de tweede plaets is het nog niet voldoende genoeg, ter verwekkinge van
Toonen, dat Klanken van elkanderen in hoogten verschillende zijn; gantsch niet:
deze volgende voorwaerde moet noodzaeklijk nog daer bij plaets hebben. Te weeten;
de verscheidenheid van hoogten, die 'er tusschen twee Klanken plaets heeft, zal
de een ten opzichte van den anderen een Toon genaemd worden, moet genoegzame
aenleiding en gelegenheit geven, tot onderlinge vergelijking. Dat is, de gelijke invalling
der Slingeren, of wel, de gelijke en vereende samenwerkingen der trillende
(*)
Luchtgolven, door het klinkend lichaem verwekt , moeten onderling met elkaêr
vergeleken kunnen worden, zoo, dat men de tijden van derzelver Invallingen of
Samenwerkingen, bevat-

(*)

Volgens het geen de Schryver voorheen betoogd heeft, beweegen zig de klinkende Lighaamen,
door drukkende vormogens aangestooten zynde, met een trillende beweeging; en ze deelen
hunne trillingen mede aan de Lugt. Hierdoor veroorzaaken ze, rondzom zig, eene golfswyze
beweeging in de Lugt. En deeze golfswyze beweeging der Lugt komt voor als de
middeloorzaak, waardoor wy het Geluid hooren; weshalve het Geluid gezegd mag worden
niets anders te zyn, dan trillende Lugt.
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ten, nasporen, bepalen, en een Muzykale Redenmaet daervan opmaken kan; ja,
men moet kunnen zeggen, bij voorheeld gesproken, de gelijke Invallingen van
derzelver Trillingen geschieden in 't vijfde of zevende tijdstip; derhalven is, in 't eerste
geval, de redenmaet 2-3, het Geluid zal dus een Quint wezen; doch in 't tweede
(*)
geval is de redenmaet 3-4, het welk een Quart oplevert , en dus, wanneer twee
onderscheiden Klanken, onderling vergeleken wordende, eene behoorlijke Muzijkale
redenmaet opleveren, dan worden zij eerst, (en ook niet eerder,) in opzicht tot
elkanderen, een Toon genaemd.
Hier uit leiden wij nu de volgende Stellingen af. Voor eerst; dat, bij voorbeeld,
twee Snaren of Klokken, slechts bij toeval te samenklinkende, juist altoos, in opzicht
tot elkanderen, geen Toon genaemd kunnen worden; gemerkt zij somtijds onderling
een geluid zullen voortbrengen, 't welk ons voor Dissonanten niet bekwaem genoeg
zal toeschijnen; en daerom uit dien hoofde ook onder het getal der Muzijkale
Intervallen of Tweeklanken niet gesteld kan worden; waerop men bijgevolg ook de
benaming van Toon dan niet kan toepassen.
Ten tweede. Het Geluid, of de Klank van eene snaer kan, op zichzelven en alleen
klinkende, echter de benaming van Toon dragen. Waerom dit? zal men vragen: zie
hier de reden. Om dat men, bij wijze van afperking, of wel, door mindere of meerdere
spanning derzelve, verschillende Toonen, als uitwerksels van verschillende grootheid,
daerop kan voortbrengen: ja, om dat dit Geluid, of deze Klank, met de andere
Klanken, welke op deze Snaer verwekt kunnen worden, in een onderling verband
staende, daermede vergeleken kan worden: en uit dien hoofde word een éénsnarig
Werktuig reeds met recht een Muzijkael Speeltuig genaemd. Wat meer is, het geluid
van eene Klok, tot een Klokkenspel behoorende, en daer mede in verband staende,
kan, schoon alleen klinkende, Toon genaemd worden; dewyl zodanig eene Klok als
dan, om zoo te spreken, geen lichaem op zichzelven is; maer in aenmerking komt
als een gedeelte tot het geheel behoorende, dewijl zij daer mede in onderling verband
staet; en men de-

(*)

Deeze redenmaaten der Muzykaale Intervallen behandelt de Autheur wat laater in 't breede,
met eene gegronde onderrigting deezer vergelykinge van de grootheid der Toonen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

195
zelve met de andere Klokken van het Klokkenspel gemaklijk vergelijken, en een
Muzijkale Redenmaet daer van opmaken kan.
Zie hier nu Muzijkale Toonen van 't Geluid, op zichzelven aengemerkt zijnde,
klaer genoeg onderscheiden. Een Leerling zal dan, thans, zoo wij vertrouwen,
begrijpen, wat men door Toon verstaen moet, als mede, in hoe verre, en wanneer
een Geluid Toon genaemd word, en wanneer niet. - Laten wij 'er alleenlijk het
volgende nog bijvoegen. - Daer men, onder het woord Geluid, allerleie soorten van
hoorbare Indrukselen betrekt, kan ieder Klank of Toon ook de benaming van een
Geluid gevoeglijk dragen: want onze Gehoortuigen ontvangen door beiden zekere
Indrukselen; en worden derhalven zoo wel door eenen Toon als door een Geluid
aengedaen: en, in opzicht nu van deze overeenkomst, worden Klanken en Toonen
ook Geluiden genaemd; en Geluid of Klanken, met elkander vergeleken kunnende
worden, verkrijgen daerdoor de benaming van TOON.’

Tafereel der Algemeene Geschiedenisse van de Veréênigde
Nederlanden. Gevolgd naar 't Fransch, van den Heer A.M. Cerisier.
Eerste Deel. Te Utrecht, by B. Wild, 1781. In gr. 8vo, behalven het
Voorwerk, 448 bladz.
Een Werk, tot welks Vertaaling of Naavolging onze Aanpryzing van het Oorspronglyke
zo veel heeft toegebragt, als het Voorberigt uitwyst, kunnen wy niet nalaaten,
andermaal, nu het in Nederduitsch gewaad te voorschyn treedt, onzen Leezeren
hekend te maaken, en het denzelfden lof te schenken, indien het anders, by dit
verkleeden, niet verlooren hebbe.
Wy hebben, naamlyk, in onze Hedendaagsche Letteroefeningen, de twee eerste
Deelen van het Fransche Werk Tableau de l'Histoire Generale des Provinces Unies,
onzen Leezeren voorgesteld als een Stuk, in 't welk de Schryver vry juist den
middelweg houdt, tusschen een Kort Begrip en eene Uitvoerïge Historie; op een
uitgebreïder Plan werkt dan de Geschiedschryver WAGENAAR, en zich van Werken
bedient, naa het schryven der Vaderlandsche Historie van dien uitmuntenden Man
(*)
in 't licht gekomen . Wy

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroef. VII. D. 1. St. bl. 170.
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wyzen verder na de aangeweezene plaats; die ons den aanleg en aart van dit Werk
ontvouwt.
Wat de Vertaaling of Naavolging betreft, welks eerste Deel wy thans voor ons
hebben. In het Voorberigt, vinden wy, naa een breed verslag van het Plan en den
Aanleg des Oorspronglyken Werks, uit de Fransche Voorreden ontleend, en
grootendeels overeenkomstig met het geen wy te aangehaalder plaatze 'er reeds
van gezegd hebben, de volgende onderrigting, strekkende om de Verwondering,
die veelen zal treffen op het leezen des Tytels, naar het Fransch gevolgd, daar wy
van de Vaderlandsche Geschïedenissen zo veele Boeken hebben, uit welversneede
Nederduitsche pennen gevloeid, weg te neemen, en voor te komen dat dezelve in
geene Versmaading verandere.
‘Met veel genoegen las ik de twee eerste Deelen; een zelfde voldoening, bemerkte
ik, schonken zy aan kundigen, onder myne Bekenden. Doch ik dagt nimmer de hand
aan dit Werk te slaan. Op 't onverwagtst, deedt de Boekhandelaar WILD my den
voorslag van 't zelve te vertaalen. Ik overwoog dien, en bragt 'er myne zwaarigheden
op in, byzonder aandringende, hoe ik, hier en daar, misslagen had opgemerkt, door
den Schryver uit verhaasting begaan, of die op rekening moesten gesteld worden,
dat hy een Vreemdeling was, en daarom in hem verschoonlyk, schoon het, egter,
vlekken in het Werk bleeven. Deeze hoofdzwaarigheid ruimde de Boekhandelaar
uit den weg met aan my te schryven, “dat ik my niet juist aan de Vertaaling of den
Text behoefde te houden, maar dat ik het hier en daar, zonder zelfs eene noot te
maaken, kon verbeteren, en daartoe ruime permissie hadt.” Dit verlof des
Boekhandelaars, omtrent het werk eens nog leevenden Schryvers, was groot, en
'er zich van te bedienen, zonder den Schryver te raadpleegen, dagt my te veel
vryheids genomen. Middelerwyl ontving ik eenen allervriendlyksten Brief van den
Heer CERISLER, waar in hy de gegeevene ruimte des Boekhandelaars zo wyd uitstrekt,
als met mogelykheid omtrent eenig Werk gedaan kan worden; ten slot schryvende:
“Ik weet dat het Tafereel, op die wyze bearbeid, bykans niet meer het myne zal
weezen; doch ik laat 'er u alle eer van, en behou alleen voor my de eer van u den
weg gebaand te hebben.”
“De grootste zwaarigheid was my dus ontnomen; en, schoon bewust dat dit mynen
arbeid merkelyk verzwaarde, en het Naavolgen, op dien voet, als ik het my hadt
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voorgesteld, meer naar eigen Werk dan Vertaaling geleek, getroostte ik my zulks,
om mynen Vaderlanderen een Werk te beschikken, 't welk op zulk een uitgestrekt
Plan ingerigt, in weinig Boekdeelen, zo veel zaaks zou behelzen. - Denkt niet
Leezers, dat ik hier een lofreden zal aanvangen, of den Schryver een eerekroon
vlegten. Men hieldt gewis dien lof verdagt; en hadt reden om te vermoeden, dat ik
myzelven met dien krans wilde opcieren. Dat Vreemden my en mynen arbeid pryzen!
In de daad, dit hebben zy het Werk van den Heer CERISIER gedaan.” - Hier haalt de
Voorberigt-Schryver onze gunstige Beoordeeling aan, als mede die onzer
Medeboekbeoordeelaaren, de Schryvers van de Algemeene Bibliotheek, welke
deeze sterke aanpryzing, onder anderen, bevat. Over 't geheel genomen, is dit Werk
de beste Historie der Vereenigde Nederlanden, die men heeft; en de Uittrekzels of
Verkortingen, die men van de Vaderlandsche Historie van WAGENAAR, niet lang
geleden, gemaakt heef, komen 'er niet by in vergelyking. Een Hoogduitsch Tydschrift
spreekt 'er even gunstig van.
“Deeze aanpryzende Aankondigingen,” vervolgt de Voorberigtschryver, “wekten
mynen lust nog meer op, en gaven een spoorslag aan mynen yver. Bedongen
hebbende niet overhaast te worden, en zo veel tyds, als 't my goed dagt, tot het
Werk te neemen, heb ik myn best gedaan, om het zo goed uit te voeren, als my
mogelyk was: en het aangeweeze gebrek, in de laatstbygebragte Beoordeeling,
tragten te vergoeden.” Te weeten de Heeren Schryvers der Algemeene Bibliotheek
hadden opgemerkt, dat de Fansche Schryver wat groot hadt opgegeeven van zyn
arbeid, ten aanziene van zynen arbeid omtrent de overige Gewesten der
Nederlanden, om daardoor het gebrek van WAGENAAR, die zich vooral heeft toegelegd
om de Historie van Holland te beschryven, te vervullen. Zy hadden ook gewenscht,
dat de Heer CERISIER, in zyn Styl en Taal, de cierlykheid en zuiverheid meer hadt
in agt genomen; doch deswegens heeft hy zich, wegens zyne jonkheid en lange
afweezigheid uit zyn Vaderland, voldoende verschoond’. - Hier omtrent verklaart
zyn Naavolger. ‘Wat de Taal en Styl deezer Naavolginge betreft, dien, vertrouwe
ik, zullen beide voor de rechtmaatige berisping, ten opzigte van het Fransche Werk
gedaan, beveiligd weezen; zo niet, ik hebbe de voldoende verschooningen geenzins
van mynen Voorganger; nog jongheid, nog uitlandigheid,
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kunnen, in myn geval, om vergiffems pleiten. Dan ik mogt zo menigmaal reeds de
goedkeuring onzer Landgenooten, ten dien opzigte, wegdraagen, dat ik des geen
merklyken schroom gevoele.’ - Deswegen zal het ook geen last lyden: de hand van
eenen, die zyn Taal en Styl meester is, straalen 'er allerwegen in door; wy meenen
dezelve wel te kennen; doch agten het, daar hy zyn Naam bedekt houdt, niet voeglyk
des eene ontdekking te doen. Alleen zeggen wy 'er dit van, dat 'er zich eene groote
gelykheid vertoont, in Taal en Styl tusschen den Naavolger van CERISIER, en dien
van MILLOT's Algemeene Wereldlyke Geschiedenis, zo gunstig by onze
Landsgenooten ontvngen; en, onlangs, door den Eerw. MARTINET, als met zo veel
oordeels opgesteld, zynen Leerling in de Geschiedenis boven andere
(*)
aangepreezen .
Dan wy gaan voort met het verslag 't geen deeze Naavolger geeft van zyn arbeid
aan dit Werk besteed. - ‘Van de verleende ruime vryheid, met betrekking tot het
Oorspronglyk Werk, hebbe ik my bediend. Wie de moeite wil neemen, om myne
Naavolging, daar mede te vergelyken, zal zulks ten duidelyksten ontdekken.
Noodloos en verveelend zou het weezen, de meerdere en mindere afwykingen aan
te wyzen. Naa de Uitgave der eerste Deelen van het Fransche Werk, in den Jaare
1777, kreeg ik, uit de vlytige en nauwkeurige handen van verscheide Beoefenaaren
der Vaderlandsohe Geschiedenissen, stukken, die myne Voorganger niet hadt
kunnen raadpleegen; ik hebbe zo veel in my was zulks gedaan, en daar door eene
meerdere volkomenheid aan mynen arbeid gegeeven. De uitlaatingen zyn minder
dan de aanvullingen, en betressen voornaamlyk aanmerkingen van den Heer
CERISIER, omtrent Fransche Schryvers, of de zulken, die alleen voor den Franschen
Leezer geschikt, en voor den Nederdui schen van geen dienst in 't minste waren.
Zo weinig aan het oorspronglyke bepaald, hebben ik myne pen te onbelemmerder
kunnen voeren; nogthans stelde ik dezelve in zo verre perk, dat het Tafereel het
Tafereel van den Heer CERISIER bleeve; de Hoofdbeelden, de Hoofdvoorwerpen
zyn altoos dezelfde; kleindere Beelden, mindere Voorwerpen zyn 'er uitgeiaaten of
ingebragt, meer op den voorgrond of verder in 't verschiet geplaatst: dan de kleuren
gelyken doorgaans genoeg op elkander. - Oordeelen zommigen de ver-

(*)

MARTINET, Historie der Wereld. I.D. bl. 22.
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schillendheden te groot, om het ééne voor een Origineel, en het andere voor eene
Copy, te houden; ik hebbe my niet verbonden eene Copy te leveren; en men merke
myne Naavolging dan liever aan als een Wedergade. Geen Leezers, geen
Boekbeoordeelaars zullen my, zo ik hoope, eene vryheid betwisten, door den
Schryver van het Oorspronglyke my gegeeven, - my gegeeven, op eene wyze zo
verpligtend en in zulk een smaak, dat ze de edele denkwyze mynes Voorgangers
aan den dag leggen, en toonen dat het hem om Waarheid en Onpartydigheid te
doen is.’
Wy hebben het Oorspronglyk Werk met deeze Naavolging, als Boekbeoordeelaars,
vergeleeken, en bevonden, dat de Nederduitsche Leezer, niets weezenlyks mist,
maat veel wint door het oordeelkundig gebruik 't welk de Nederlandsche Schryver
gemaakt heeft van hulpmiddelch, die de Fransche, buiten zyn schuld, derfde.
Weshalven wy het, met niet minder ruimte dan het Oorspronglyke, onzen
Landsgenooten kunnen aanpryzen; en van 't zelve, met de woorden des Naavolgers,
zeggen, ‘dat zy hier een Werk ontvangen, oorspronglyk wel van eene Fransche
pen; doch verduitscht op eenen trant, die 't zelve geheel Landëigen maakt!’
Verre, zeer verre, is hy 'er, ondertusschen, af, van dit Tafereel als een volmaakt
werkstuk aan te zien, en bewust dat het zyn deel zal hebben aan de gebreken, die
alle vrugten der penne aankleeven. Hy verzoekt deswegen verschooning, ze zyn
'er, zyns ondanks, ingesloopen, en, by het naazien, in overgebleeven.
Zulk een breed verslag, uit het Voorberigt ontleend, keurden wy noodig om onzen
Leezeren een Begrip te geeven van een Werk, 't welk in VIII of IX dusdamge Deelen,
volgens de aankundiging des Boekhandelaars en Nieuwspapieren, eene uitvoerige
Schets der Vaderlandsche Geschiedenisse zal bevatten. In 't Fransch zyn 'er reeds
VI Deelen van uit, gelyk wy, zeer onlangs, in onze Letteroefeningen toonden, met
de nevensgevoegde aanmerking, welke wy hier zullen herhaalen, om de doorstaande
waardy van het Werk te doen kennen. ‘Het gunstig denkbeeld dat wy 'er ons, op
het doorbladeren der twee eerste Deelen, van gevormd hebben, is, op het nagaan
der volgende, niet verzwakt, maar eer versterkt; te meer, daar wy zagen, dat de
Geschiedkundige CERISIER zig bestendig bevlytigt, om alles met een welwikkend
oordeel na te
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gaan, en onpartydig te boek te stellen, dat bovenal in de laatere Deelen doorstraalt .’
Het tweede Deel der Vertaalinge is op de Pers, dit zal, met de volgende, ons wel
gelegenheid geeven, om 'er het een en ander onzen Leezeren van op te geeven.
Thans verwittigen wy hun alleen dat dit Deel van de vroegste tyden der Batavieren
begint, en loopt tot den dood van MARGAREET, in den Jaare 1355, en besluiten met
den wensch des Voorberigts-Schryvers, dat het leezen van dit Werk strekke, om
de denkbeelden van Vryheid den rechtaarten Nederlander altoos dierbaar, leevendig
en wakker te houden, en eene zuivere Liefde tot het gezegend Land onzer
Inwooninge te verwekken en te sterken.

Leevensbeschryving van eenige voornaame, meest Nederlandsche,
Mannen en Vrouwen. Uit egte Stukken opgemaakt. Agtste Deel.
Te Amsterdam, by P. Conradi, en te Harlingen, by V. van der Plaats,
1780. In groot octavo, 346 bladz.
Een elftal van Persoonen, die, van verschillende zyden, naam in ons Vaderland
gemaakt hebben, wordt in dit agtste Deel vermeld. Twee aanzienlyke Prinsen, Willem
de II en Joan Willem Friso. De eerste grondlegger van den Nederlandschen handel
op de Oostindien, Kornelis Houtman. Drie Gouverneurs Generaal van Neerlands
Intlien, Jan Maatzuiker, Jacob Mossel en Cornelis van der Lyn. Twee vermaarde
Zeehelden, Joachim Hendriks Zwartenhond en Jan van Galen. Voorts nog twee
beroemde Schilders, Philip Wouwerman en Frans van Mieris, benevens de by uitstek
kunstige Bloemschilderes Maria van Oosterwyk. Ieder deezer Persoonen geeft, in
zyne soort, den opstelleren hunner Leevensbeschryvingen stoffe, tot het vermelden
van lotgevallen, die hunne nuttigheid of aangenaamheid hebben; des de Leezers
deezer verzamelinge met genoegen daarin kunnen voortvaaren. - In onze keuze,
om 'er, naar gewoonte, eene proeve uit mede te deelen, loopen, uit kragt der
tegenwoordige tydsomstandigheden, de opgenoemde Zeehelden boven al in 't oog;
en dan nog wel inzonderheid het manmoedig en welbeleid gedrag van Commandeur,
Jan van Galen, in 't overmeesteren en vernielen van etlyke Engelsche Schepen in
de Middellandsche Zee, in den jaare 1653.
Het ongenoegen naamlyk tusschen Engeland en den Staat, in den jaare 1650,
ontstaan, bragt eerlang verscheiden moedwilligheden van de Engelschen, ter Zee,
te wege; en deed de Staaten

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. II. Deel. 1 St. bl. 611.
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vervolgens besluiten, om eene aanzienlyke Vloot, ter bescherminge van de Zeevaart
en den Koophandel in Zee te brengen; waarop weldra een openbaare Oorlog volgde,
welke van wederzyde met kragt doorgezet werd. In dien toestand van zaaken nu
was ook Jan van Galen op 's Lands Vloot. Hy hand zig, van zyne jeugd af, aan den
Zeedienst overgegeeven; en zig steeds indiervoege gedraagen, dat hy, van
Bootsgezel trapswyze opgeklommen, met den ouderdom van zes- en twintig jaaren,
in 't jaar 1631, reeds tot Capitein ter Zee bevorderd wierd. In deezen post zig rustig
en moedig gekweeten hebbende, werd hem, by den aanvang van den opgemelden
Oorlog, als Commandeur, het bewind over de Staatsche Zeemagt opgedraagen:
en 't leed niet lang, of hy toonde dat het zelve in goede handen was.
De Eugelsche Commandeur Appleton had zig, in die dagen, toen van Galen in
de Middellandsche Zee het bewind over de Staatsche Vloot aldaar aanvaardde,
met zes Schepen, agter de bank van Livorno begeeven. In die omstandigheden kon
van Galen hem niet aantasten; hy besloot dan, op verkreegen kundschap, een
anderen kans te waagen. Hy vertrok des van voor Livorno, met een vloot van twaalf
schepen, laatende Suling met vyf schepen voor die haven verblyven, om Appleton
in bezetting te houden. Het leed niet lang, of de Commandeur van Galen ontmoette
een vloot van acht Schepen, onder het bewind van den Eugelschen Admiraal Bodlei,
en raakte vervolgens slaags; doch op eene manier welke niet besliste; en ten gevolge
had, dat beide deeze Vlooten in de haven Porto Longono zeilden; alwaar ze niets
tegen elkander konden onderneemen. Na dat ze aldaar eenigen tyd gelegen, en
van wederzyde op elkander agt gegeeven hadden, besloot van Galen, ziende dat
de Vyand geene toebereidzels maakte om deeze haven te verlaaten, en dat de tyd
vrugtloos voorby liep, uit te zeilen, om de Engelschen uit te lokken. Hy ligtte des het
Anker, en zeilde naar Livorno te rug. Dit noopte Bodlei, dien 't aan geen moed
ontbrak, en 't insgelyks verdrooten had, dat er niets uitgevoerd werd, om Appleton
te ontzetten; om dus met vereenigde magt een kans tegen de Nederlanders te
waagen; te meer, daar van Galen gedreigd had, hem binnen Porto Longono aan te
zullen tasten. Hy verwittigde hier van Appleton, en deeze, verheugd van zyn ontslag
zo naby te zien, zag de vloot van Bodlei met veel verlangen te gemoet. - Hierop
volgde ten laatste een Zeeslag, welke, schoon ze onzen Held het leeven kostte,
hem ter onftervelyker eere strekte, dat onze Schryver indeezervoege verhaalt.
‘Op den dertienden van Maart, [te weeten des jaars 1653,] zag men de Engelsche
Vloot, uit agt Schepen en eenen Brander bestaande, naderen. Van Galen voer
daarop by alle de schepen rond, en boezemde den Bevelhebbers, zo wel als den
Matroozen, moed in: zyn eigen volk vervolgens voor den grooten mast hebbende
doen komen, sprak hy, op de Campagne staande, in deze
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woorden aan: “De onrechtvaardige wapenen, die de Dwingelanden van Engeland
hebben aangegord, hunne gruwelyke euveldaaden, van Koninklyk bloed, ten schrik
des gantschen aardbodems, te drinken, op dat zy, met minder schroom, wreed
zynde door gewoonte, dat van vreedzaame nabuuren te gulziger mogten inzwelgen,
zyn een iegelyk bellend. Dronken door voorspoed, keude hunne trotsheid perk noch
paalen; thans, nu hun eiland, ten einde des adems, den moed verlooren heeft om
tegenweer te bieden aan de wraak der rechtvaardige zaak, hebben zy
voorbedachtelyk eenen Vyand gezocht, om denzelven het voorwerp te maaken van
hunne wreedheit, en ten voorbeeld te stellen, om hunne mogendheit voor de waereld
geducht te doen schynen.
De lydzaamheid staat den Nederlander duur genoeg. 't Is tyd dat 'er wraak
genomen worde, van die ze met eene meer dan heidensche ongebondenheit, door
hunne zeeschuimeryen, mishandeld hebben. Tegen deze voert ons het geval op
dezen dag aan. Voorwaar, indien al de liefde tot het Vaderland, met de verandering
van lucht, verminderd mogt zyn, zal het gevaar den onstandvastigsten eene sterke
spoor wezen tot dapperheit. God verhoede onze nederlaag, by welke ons lot, van
tot slaaven verkogt te worden, om in de Barbados Tabak te planten, beslist is. Doch
zoude Nederland de Vryheid zo duur met bloed bezegeld hebben, om dus straffeloos
met den voet geschopt te worden? Oordeelt zelf, is het niet beter voor 't Vaderland
het leeven te waagen, dan eenen dienstbaaren adem te haalen, ter bescheidenheit
van eenen verduivelden landaart?”
De reden geeindigd, en de Vyand allengskens naderby gekomen zynde, zeilde
de Heer van Galen terstond voor uit, den Engelschen Admiraal te gemoet.
De Heer Appleton, hierdoor ruimte gekreegen hebbende, (wane van Galen hadt
tot hiertoe digt- onder de wal gehouden, om dezen met zyne schepen niet uit de
haven te verliezen,) volgde hem, en zocht zich by Bodlei te voegen, om dus met
vereenigde mage der Nederlandsche Vloot het hoofd te bieden.
Onze Held, ondertusschen, ziende wat het oogmerk ware van den Heere Appleton,
wendt den steven, en de vereeniging willende voorkomen, vliegt hy, voor dat de
Engelschen zich in slagorde stellen konden, het schip de Bonaventura op zyde, t
welk hy met zo veel hevigheit aantastte, dat een der kogels in de kruidkamer
geraakte, waardoor het, binnen weinig oogenblikken, met al de manschap in de
lucht vloog.’
Dit bragt, gelyk onze Schryver verder breeder aantekent, die Vloot in wanorde en
aan 't vlugten; imusschen werden vier Schepen van dezelven door onze Nederianders
bezet; en van Galen ziende, dat alles aan deeze zyde gunstig toeging, hervattte
zyn eerste voorneemen, en zeilde zeeghafrig naar Bodlei, waarop men ook
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aan die zyde slaags geraakte, en wel met dat geluk, dat de Engelschen, hunne
Vloot deerlyk gehavend, en van alle de schepen slegts vier of vyf overig ziende,
schandelyk de vlugt namen.
Behalven de Koopvaarders, vervolgt hy, stond deze slag den Engelschen op zes
schoone schepen, waar van twee verbrand, één in den grond geboord, en drie
bemagtigd wierden; het verlies hunner manschap was daarenboven niet minder
aanzienlyk; het getal daarvan wierdt op 386 dooden, 293 gekwetsten, en eene
groote menigte gevangenen bepaald. De Nederlanders verlooren het schip de
Madonna la Vignia, benevens 123 man, zynde een grooter getal gekwetst. - Ook
was de dappere van Galen reeds in den eersten aanval dermaate door een kogel
aan den enklauw gekwetst, dat hy genoodzaakt ware, schoon hy 't doorstaan wilde,
zig te laaten verbinden. Hy liet zich kloekmoedig het been beneden de knie afzetten;
en wilde toen weder naar boven, doch, door veel bloedens afgemat zynde, was 't
hem niet mogelyk. Hy riep derhalve zyn manschap van beneden geduurig toe, en
vermaande hen tot dapperheid en moed. Vervolgens verstaande, dat de Engelschen
aan 't vlugten geraakten, gebood hy alle zeilen by te zetten, om de overwinning te
vervolgen. Doch dewyl dezen reeds te verre vooruit waren, keerde men weder op
de reede van Livorno: in welke Stad de Heer van Galen aan zyne ontvangene wonde
overleed, op den 23sten van Lentemaand des jaars 1653, in den ouderdom van 49
jaaren.

De Nieuwe Reiziger, of Beschryving van de Oude en Nieuwe
Wereid. Uit het Fransch van den Abt De la Porte, XXIVste Deel.
Behelzende Silesie, Boheme, Saxe, Brandenburg, Brunswyk,
Hanover, de Kreitzen van het Ryk, Frankenland, Zwaben, Beijeren,
Ferol en Zwitzerland. Te Dordrecht, by Abraham Blussé en Zoon,
1780. In gr. 8vo, 447 bladz.
Alle de op den Tytel gemelde Landen doorreist de Abt DE LA PORTE, op zyne bekende
en bevallige wyze, berigt geevende van de voornaamste byzonderheden. Reeds
zo menigmaal hebben wy van dit Werk moeten speeken, dat alles, wat wy 'er van
kunnen zeggen, op louter herhaalen zou uitkomen; doch elk Deel leverde ons een
Stuk, ter Proeve op, en daar toe eene genoegzaame verscheidenheid: om thans
uit dit XXIV Deel iets te ontleenen, geheel verschillende van alles wat wy tot nog
opgaven, zullen wy zyn verslag van de Saxische Porselein Fabriek, te Meissen,
overneemen. Daarvan gewaagende, geeft hy dit leezenswaardig narigt.
‘Het uitmuntende Porselein van Saxe, waarvan ik zulk een fraai stel by u gezien
heb, wordt niet te Dresde gemaakt; de Stad Meissen, die 'er slegts zes of zeven
mylen van asligt, is de
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eenigste plaats van het gantsche Keurvorstendom, waar deze kostbaare
Koopmanschap bereid wordt. Ik maakte gebruik van de nabuurschap, om dit
handwerk te gaan zien; meer, door de voorzorgen, welken men in acht neemt om
den vreemdelingen de kennis daar van te onttrekken, kan ik u niets byzonders over
dit stuk zeggen, zonder het behulp van een geschreven berigt, dat zich in
genoegzaam lange hyzonderheden uitlaat.
Het geval heeft de samenstelling van dit Porselein, dat noch in deugd noch in
schoonheid voor dat van Japan wykt, in Saxe doen kennen. Een Duitsch Edelman,
de Baron VAN BOETICHER, Scheikunstenaar aan het Hof van den Keurvorst,
verscheiden soorten van aarden onder elkander vermengende, om smeltkroezen
te maaken, ontdekte dit gewigtige geheim. Het gerucht daar van verspreidde zich
in alle de Landen van Europa; yder trachtte met de ontdekkingen zyn voordeel te
doen; en de Schelkundigen van allerlei Volken arbeidden om stryd om Porselein te
maaken. Dat van Engeland is slechts eene onvolmaakte glaswording, waaraan
slechts een weinig sterker graad van hitte ontbreekt, om 'er glas van te maaken; 't
geen de engelschen niet helet om het in plaats van zilver vaatwerk te stellen. Ik zal
misschien gelegenheid hebben om u eens van het Porselein van Seve te spreken.
Het Porselein van Saxe overtreft het Chineesche, door de schoonheid van zyn
korrel, die luisterryker is en vaster aanéén kleeft; 't geen eene innerlyker en
volmaakter verbindtenis en wederzydsche doordringenheid der stoffen bewyst. Het
wederstaat het geweldigste vuur, en kan beurtlings koud en heet verdragen; en de
schotels kunnen, zonder breken, op de vlam van wyngeest gezet worden.
Tot de zamenstelling van dit vaatwerk gebruikt men alleen vier zelfstandigheden;
de witte klei, de witte kwarts, eene soort van glasgeworden keisteen, scherven of
stukken van wit Porselein en verkalkte Gyps. De hoeveelheid van klei is altoos
dezelfde; doch die der scherven, kwarts of gyps verschilt naar de plaats, welke het
Porselein in den oven, waar de doordringenheid van het vuur niet altoos eveneens
is, moet beslaan.
Men laat de gyps verkalken, en mengt ze vervolgens met de gezuiverde klei en
de vergruisde scherven en kwarts. Men maakt van alles, met regenwater, een deeg,
't welk men zes maanden te weeken zet, tot dat het blaauw wordt, en een stinkende
kleur [dit moet waarschynlyk geur of reuk weezen] aanneemt, wordende dezelve
veroorzaakt door de zwavellever, die door de ontbinding van de gyps gevormd
wordt. Men bewaart altoos het oude om tot gisting van het nieuwe te dienen. Men
heeft opgemerkt, dat het, hoe ouder het wordt, des te beter slaagt. Men moet dit
deeg tweemaal 's jaars bereiden, namelyk, op de twee nachteveningen, om dat de
regen, die op dien tyd invalt, de gisting schiclyker en volkomener veroorzaakt. Men
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draagt zorg dat dit deeg niet droogt, door het, van tyd tot tyd, altoos met regenwater,
te besploeijen.
De dus bereidde stof dient vervolgens om het vaatwerk te bereiden; en hierin
bestaat de geheime behandeling, welke men met de grootste zorgvuldigheid verbergt.
In de bestiering van dit gedeelte is slechts een eenig man, van wien men zich met
eede verzekert. Hy sluit zich op, om de stoffe af te meten; en niemand mag in de
plaats komen waar dezelve gisten. Wanneer men oordeelt dat de weeking volkomen
is, schikken zich de draaijer en boetseerder tot den arbeid, die hun eigen is. Zy
beginnen met het deeg te bevochtigen, kneeden het op nieuw met de handen om
het te verzachten, en nemen geschikte stukken tot het werk dat zy moeten
vervaardigen. De draaijer ligt hetzelve op het rad. 't welk met den voet bewogen
wordt, en maakt 'er ruw vaatwerk van met houten gereedschap. Hy zet het dus
gevormde vaatwerk op eene plank, en stelt het aan de lucht bloot, om een gedeelte
der vochtigheid te doen uitwaassemen; en wanneer het eene gevoeglyker droogte
verkreegen heeft, zet hy het weder op het rad, om het voorts met zyn syner en
snydender gereedschap sierlyker te draaijen. Hy doopt dan yder stuk in het water,
en ligt het vervolgens in eenen plaasteren vorm, waarvan hy het de gedaante doet
aanneemen, door 'er zachtjes met een spons over te wryven, en op deze wys
bevinden zich alle dezelfde soort van stukken van dezelfde hoogte, en hebben
dezelfde afmeeting.
De arbeid van hem, die de afbeeldingen maakt, is zoo langduuring niet, maar
vordert meer bekwaamheid, om dat de bootseerder wel moet weeten te teekenen
en beeldsnyden. Hy heeft, even als de draaijer, vormen, om het deeg in te drukken;
en na het 'er eenigen tyd in te hebben laaten droogen, trekt hy 'er zyne gevormde
figuren uit. Indien hy ze 'er niet geheel uit kan krygen, vereenigt hy de stukken met
porseleindeeg, in het water geweekt, en voltooit ze voorts met kleen yvoren
gereedschap, een penseel en eene spons. De vormen, waarvan hy zich tot deezen
arbeid bedient, moeten door eenen bekwaamen beeldhouwer gemaakt worden, en
uit verscheide stukken bestaan, die allen genommerd moeten zyn om hunne plaats
te kennen; want indien zy slechts uit een of twee stukken bestonden, zouden de
figuren niet uit de holte kunnen komen, en in het uitneemen uit den vorm breeken.
Indien men eenige versierzels aan het vaatwerk en de figuren wil maaken, als
uitwendige bloemen, bladerwerk en vruchten, moet men dezelven byzonderlyk
vormen, en ze met geweekt deeg vasthechten. De werkman, hier mede belast, moet
kunnen eindigen, zonder het werk van den beeldhouwer te bederven, en de
schoonheden van het ontwerp te verliezen.
Ter bereiding vanhet vernis, (welker naam de Scheikundigen geeven aan het
verglaasd dat het Porselein bedekt,) gebruikt men een gedeelte vandezelfde stoffen,
dat is de kwarts, de scher-
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ven, en de verkalkte gyps, welk mengsel onderworpen wordt aan een diergelyke
werking, als men tot samenstelling van het onverglaasde gebruikt. Men noemt dus
het Porselein dat zyn verglaasd nog niet ontvangen heeft, en bygevolg niet luisterryk
is. Om het in dezen staat te brengen, is het niet noodzakelyk het zulk een sterk vuur
te doen ondergaan, dan wanneer het zyn vernis ontvangen heeft, en met den graad
van hitte, dit het in Porselein moet veranderen, geeven wil. Om het vernis op het
onverglaasde te leggen, mengt men het in een vat met overgehaald water, zo dat
het als een room daarop worde. Na dat men het vooraf geroerd heeft, doopt men
'er het onverglaasde in, 't welk het in eene gelyke uitgestrektheid op zyne oppervlakte
ontvangt. Indien het niet vochtig genoeg is, doet men 'er meer water in; doch wanneer
het te vochtig is, doet men 'er meer stof in, tot dat men den welvoegelyken graad
gavonden heeft. Men moet altoos het mengsel roeren by yder stuk, 't welk men 'er
indoopt; dewyl anders de stof naar den bodem van het vat zou zinken, en de stukken
zich niet gelyk zouden dekken; 't geen het Porselein gespikkeld, en onaangenaam
voor het gezigt, zoude maaken.
De koking is de gewigtigste en moeielykste kunstbewerking, die de grootste
oplettendheid vereischt, het zy voor de schikking der ovens, of voor de bestuuring
van het vuur; maar deze byzonderheden zouden my te vetre leiden, en niet meer
de reedery van Meissen, dan die der andere landen, aangaan. Ik zal het zelfde
zeggen wegens de kleuren; want tot dus verre heb ik alleen gesproken van het witte
Porselein, dat geenzins het moeste werk, noch de bekwaamste Kunstenaars
vereischt.’

Bybel- Zede en Mengeldichten. Door B. Meulman, Jun. Voor
rekening van den Autheur gedrukt, en te bekomen te Amsterdam
by W. Vermandel, 1780. Behalven het Voorwerk, 96 bladz. in gr.
octavo.
Onze zugt om jonge Dichters aan te moedigen, in hoop, dat 'er veelligt van hun nog
iets goeds te wagten zy, doet ons meermaals veel toegeevenheid in 't beoordeelen
hunner Werken gebruiken. Maar ondertusschen, est modus in rebus, alles heeft
zyne paalen; en dit wederboudt ons in deezen. De zogenaamde gedichten, of liever
rymen, die we thans voor ons hebben, laaten dit niet toe; 't zou de ongerymdheid
zelve zyn, den jongen Meulman aan te moedigen. 't Zy zo, hy zoeke, gelyk hy in
zyne Voorreden zegt, ‘zyne ledige nuren niet nutloos door te brengen, hy tragte,
door 't leezen van goede Boeken, eene meer gevorderde Letterkunde te verkrygen:’
dat 's braaf, hy houde daarin aan; mogelyk komt hy op 't spoor, om niet alleen voor
zig zelven, maar ook voor anderen, gelukkig in zyne
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oefeningen te slaagen, buiten het Dichtkundige. Maar wy raaden hem van het
Dichtkundige af te zien; hy gedenke dat men een braaf Mensch, ja een verstandig
Geleerde kan worden; en zynen Naasten dienstig kan weezen, zonder een Dichter
te zyn. Het Dichtkundige is zyne zaak niet, en wy kunnen hem niet vleien met het
denkbeeld, dat het ooit zyne zaak zal worden; de thans afgegeeven proeve leidt
ons eer tot het tegengestelde. - De Leezer oordeele, uit het laatste Stukje, dat ons
in dit Bundeltje voorkomt, of wy daar toe niet al vry wat gronds hebben. Het
onderwerp is: Het Verschil van [of liever over] een Boek, waaromtrent ons hier de
volgende vertelling gegeeven wordt.
ô Lezer, wilt eens hier myn lessen dan aanhooren,
En wilt in aandagt eens gaan luistren wat ik zeg,
My kwam een vreemd geval in aandagt thans te vooren.
Twee Boeren gingen dan te zaamen ver op weg,
Een ieder van hem was met een Boekdeel belaaden,
Het een dat was in Rym, op hoog verheven trant,
Het andre was Gods Woord, daar vond men in Gods paden,
Ja wat ans nuttig is, tot ligting ons verstand,
De Boeren gingen nu te saam aan 't disputeeren,
Dan over ieder Boek, den een die zeid' myn is
Het best, ja nuttigst, zolf om deugden uit te leeren,
De andre zeid het myn verdryft de droefenis,
Zy kwamen dan zo ver te zaamon aan 't krakeelen,
De woorden ryzen hoog, dat men haast vegten zou,
Toen wiltse zy 't verschil in minzaamheid weêr heelen,
En door haar raad in 't Dorp den twist men slegten zou.
En aan des Leeraars huis dien Heer om raad te vraagen,
Zy kwamen dan in 't Dorp in een verblyden tredt,
En gingen in s Leeraars huis, ja zy nu aan hem klaagen,
Wy zyn thans in verschil, dat ons maar nyd byzet,
't Is over ons Boekdeel, dien gy hier kunt aanschouwen,
Het een is hooge Rym, het ander is Gods Woord,
Beslegt nu ons verschil op uwer goeder trouwen,
En geeft ons uwe raad, dat wy daar dan na hoord,
Den Leeraar die zeid' ons, myn Vrienden, ik zal uw zeggen
Wat Boek dat beter is, en meerder agting waard,
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't Is na myn dunkt dan vast en zonder wederleggen,
Dat Boek dat met Gods Woord en Deugden is gepaart.
Het andre dat in Rym, of hooger trant geschreven,
't Is wel voor 't Menschendom haar groote nut gemaakt.
Maar evenwel men kan daar niet na Deugden streven,
Daar 't ander Boek uw leerd gy hoogmoed zelf verzaakt.
De twist die was gedaan, de Boeren gingen scheiden,
En preez' den Leeraar nu voor zyne trouwe raad,
En gingen zaam naar huis, verheugd en met verblyden,
Verwonderd over dit geval en vreemde daad.
****

Gy Leezer ziet hier uit, tot uwe nut en voordeel,
Dat Rymen op Kadans uw niet tot Deugd doet spooren,
Maar ziet maar aan de zin, en strykt eerst dan uw oordeel,
Een groote Ziel zal zig dan nooit aan vitters stooren.

Beschryving van den gedugten Watersnood, en deszelfs droevige
gevolgen, in het Ampt van tusschen Maas en Waal, voorgevallen
tusschen den 27 en 28 Januari deezes jaars 1781. Briefswyze
medegedeeld, door eenen Vriend in Gelderland, aan zynen Vriend
in Amsterdam. Te Utrecht, by D. Baars, 1781. In groot octavo, 47
bladz.
Men geeft ons in deezen Brief een alleszins geloofwaardig verslag, van den
ongelukkigen toestand veeler onzer Landgenooten, in het Ampt van tusschen Maas
en Waal, door de menigvuldige Dykbreuken, die het geheele Land onder Water
gezet, en een aantal van ongeveer 20 Dorpen deels vernield, deels grootlyks
beschadigd hebben. - Hun nood vereischt hulp; ze worden des den medelydenden
en weldaadigen in Holland aanbevolen: ter aanmoediginge waar van de Schryver
zig beroept, op het geen men deswegens voorheen in soortgelyke gevallen, in ons
Gewest, gedaan heeft; mitsgaders op de wyze, die men in 't welbesteeden der
Liesdegaven aangewend heeft: 't welk hem doet hoopen, dat 'er ook thans
kragtdaadige ondersteuning verleend zal worden.
Ter vervullinge nu deezer hoope, weete men, dat reeds in Holland eenige
voorbereidende schikkingen gemaakt zyn; gemerkt eenige Heeren van beproefde
trouw zig hebben gelieven te verledigen, tot het inzamelen van penningen ten dien
einde. De Alzegenaar begunstige hunne poogingen! en men toone in ons Gewest,
dat de Hollanders niet ontaart zyn van de barmhartige mededeelzaamheid hunner
Vaderen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Charakterkunde van den Bybel door A.H. Niemeijer, Leeraar
der Wysbegeerte en der fraaije Letteren op de Hooge School te
Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald. Derde Deels, Eerste Stuk. Te
Amsteldam, by J. Dóll, 1780. Behalven de Voorrede, 305 bladz. in
gr. octavo.
Het character van Samuel, dat van Saul, en dat van David, zo ver het uit de
geschiedenis van zyn leven opgemaekt kan worden, (blyvende de verdere
beschouwing tot een volgend Stuk uitgesteld,) zyn in dit Stuk de voorwerpen der
naspooringen van den scherpzichtigen Niemeijer. In de ontvouwing dezer Characters
gaet hy op de eigenste wyze voort, als hy dit zyn Geschrift aengevangen heeft;
waervan wy reeds een en anderwerf voldoende proeven gegeven hebben, om te
toonen, dat 's Mans bedenkingen over de voornaemste Bybelsche persoonen de
opmerking van onbevooroordeelde Leezers vorderen. Voor tegenwoordig zullen wy
hierop niet byzonder staen blyven, maer ons bepalen tot een bericht van den inhoud
eener Zamensprake aen 't hoofd van dit Geschrift geplaetst, behelzende een
onderzoek, of de beoefening der Characterkunde van de Bybelsche Geschiedenis
voor de stichting van den Bybellezer nadeelig zy? - Dit denkbeeld schynt by velen
wortel te schieten, en de Autheur oordeelt het des der moeite wel waerdig zodanige
gedachten te keer te gaen; 't welk hy niet ten onrechte geoordeeld heeft, best te
kunnen doen, by manier van eene Zamenspraek, als de geschiktste wyze, om deze
en gene twyfelingen te beantwoorden.
Krito staet toe, dat geoefende Christenen enige nuttigheid uit dit slach van
navorschingen kunnen trekken; maer hy vreest, dat de stichting van een gemeen
Christen, in stede van 'er door bevoordeeld te worden, 'er nadeel door lyde; en dat
het vele Leeraers, in 't behandelen der geschiedenissen des Ouden testamentes,
zal belemmeren. Philemon is daerentegen van oordeel, dat ook dezen 'er ze-
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kerlyk by winnen: alles wat ze, op een behoorlyk onderzoek, in gegronde overtuiging,
verliezen is Dwaling, en 't geen ze in derzelver placts krygen is Waerheid; dat altoos,
al schatte men zelfs de ontdekking niet zeer hoog, ene wezenlyke Winst is. Krito
wil dit ook geenszins versmaden; hy is ver van voor de onverschilligheid te pleiten;
maer men kan, zyns oordeels, zommige waerheden onvoorzichtig gemeen maken;
'er zyn kundigheden, die van nut zyn voor menschen van doorzicht, maer niet voor
den gemenen Lezer, die meer stichting vind in 't algemeen aengenomen gevoelen.
En dit heeft, gelyk hy Philemon onder 't oog tracht te brengen, al dikwils plaets in
deze characterkundige ouderzoekingen. Dan hiertegen stelt Philemon, (terwyl hy
de vereischte voorzichtigheid, met toestemming van Krito, binnen hare palen brengt,)
het opkomen van tegenwerpingen, welken den gemenen Lezer zwarigheid baren,
en die den grondslag tot ongeloof leggen; waer tegen hy niet behoed kan worden,
dan door hem op den weg der waerheid te brengen. - Desniettegenstaende dringt
Krito 'er op aen, dat de stichting, die men voorheen in verscheiden Bybelsche
Geschiedenissen vond, nu, door deze manier van verklaren, verlooren raekt. Zulks
geeft Philemon aenleiding om bepaelder over de gronden van stichting te spreken;
en Krito wel byzonder te doen opmerken, dat men de zaken behoort te beschouwen
zo als ze inderdaed zyn; en dat de stichting zich alleen op waerheid moet gronden.
- ‘Zo 't dan, (zegt hy hier op,) waar is, dat ik de genoemde characters, volgens ziel
zede en charakterkundige grondbeginselen recht bepaald heb, dan kan de vraag,
of de stichting daar door benadeeld wordt,’ (terwyl toch, gelyk hy voorheen opgemerkt
heeft, al het goede, door de characterkunde, niet uit den Bybel weggenomen word,)
‘naauwlyks meer in aanmerking komen; zelfs dan niet, wanneer men vroome
Christenen, in de plaats van dat geene, 't welk men hen ontneemen moet, niet zoude
kunnen wedergeeven. Maar dit is hier in 't geheel het geval niet. Ik beweer, dat zy
'er by winnen.’
Op dit voorstel is Krito zeer begeerig om te hooren, wat zy 'er by winnen; en
Philemon stelt hem eerst in 't algemeen voor, dat de Characterkunde, terwyl ze aen
vele byzondere Bybelplaetzen de gemeende stof tot stichting ontneemt; ook het
aenstootlyke voor 't ongeloof wegneemt; dat ook den geloovigen nuttig is; die 'er
tevens door opge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

211
leid worden, om den aert en voortreslykheid van 't Bybelsch onderwys beter te leeren
kennen, en dus hooger te waerdeeren. Verder toont hy aen, dat de Characterkunde
ook in andere opzichten hare nuttigheid heest.
‘Ik zal, (vervolgt hy deswegens,) nog gewigtiger voordeelen opgeeven, welke my
ten minsten het gewaande verlies van het leerryke en stichtelyke op de volmaaktste
wyze schynen te vergoeden. Wanneer veele daaden, door de charakterkundige
waarneeming veel van haare waardy verliezen, wanneer deugden veellicht zelfs
souten worden, houden zy zekerlyk daardoor op navolging te verdienen; maar
houden zy dan hierom ook op, leerryk te zyn? Is eene waarschouwing ook geene
leer? Is de gedachte: “ook andere groote mannen hadden gebreken, zy vielen en
stonden weder op,” geen troost? De stichting ontvangt derhalven slechts eene
nieuwe bepaaling; zy valt niet geheellyk weg. De onoprechtheid van Abraham kan
dan, als zy met het kwaade gevolg vergeléken wordt, zeer tot eene waarschouwing
dienen; het voorbeeld van Jacob, by zyne vrees voor Ezau, toont, hoe veel nadeel
men zich toebrengt, wanneer men niet altyd voor de vuist handelt. Uit de
geschiedenis van Rachab kan de strenge Rechter leeren, dat een mensch by groove
fouten zeer veel goeds bezitten kan, en nooit op eene onbarmhartige wyze behoorde
verworpen te worden. Simson is een treffend schildery, hoe gevaarlyk de verwysdheid
voor mannen is, die veele groote dingen zouden kunnen verrichten; en ô hoe veel
kan men eindelyk niet uit ieder byzonder stuk van Davids geschiedenis leeren! Hoe
veel omzichtigheid by de bekooringen der zinlykheid; hoe veel vettrouwen op God,
die zo langmoedig en genadig is; hoe veel dankbaarheid jegens hem, die ons een
nog veel klaarder licht dan den ouden Israëlieten ontstooken heeft, niet alleen met
opzicht tot de verbeterde denkbeelden wegens Hem, maar ook met opzicht tot de
kennis van onze plichten. Dit zyn slechts eenige voorbeelden; met hoe veele zou
ik dezelven nog kunnen vermeerderen? Ik ben verzekerd, dat hy, die met het oog
van een waar onderzoeker der menschen, zelfs de misslagen en gedeeltelyk de
openbaare misdryven, welke in de geschiedenis des Bybels opgetekend zyn,
naspoort, van dit beoesenend onderzoek met meer geduld, meer verdraagzaamheid,
meer menschlievendheid zal wederkeren. Want zo zeker het is, dat de meeste
deugden by eene strenge beproeving
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verliezen, zo zeker is het ook dat de meeste ondeugden, door eene naauwkeurige
naspooring van haaren oorsprong, winnen.
Buiten dit is de Characterkunde ook in zulke plaatsen leerryk, of, zo gy liever wilt,
stichtelyk, waarin men dit gemeenlyk of in 't geheel niet, of althans niet genoeg,
heeft opgemerkt. Indien zy derhalven ook den Bybelleezer veele hem eertyds
aangenaame maar onwaare gedachren, en den Leeraar der Christenen veel stof
tot stichtelyke aanmerkingen over deeze of geene geschiedenis mogt ontneemen,
- geeft zy misschien niet tienmaalen zo veel weder in de plaats? Zy vergenoegt zich
niet met de gewoone en zeer onvoldoende verdeeling der menschen in goeden en
kwaaden; zy toont alle schakeeringen van deugd en ondeugd, alle de bepaalingen
van derzelver volmaaktheid in verschillende characters; zy maakt ons hier door
oplettende op de hulp- en behoedmiddelen, welke in elk byzonder geval de
onseilbaarste zyn, en ontdekt in de eenvoudigste geschiedenis eene menigte van
leerstellingen, welke men 'er nooit in verwacht zoude hebben. Denk aan eenen
Abraham, - aan Eliëser, - aan Jakob in zynen ouderdom, - aan Joseph, - aan Moses,
- aan Samuël, - aan David, - aan Jonathan, - aan Salomo in het beste gedeelte van
zyn leven. Alle deezen zyn mannen, die door vroomheid en deugd hoogachting
verdienen; maar ieder van hen is van een ander onderscheiden; in elk hunner is
zelfs de vroomheid, zelfs de deugd iets anders; zy is op eene zeer verschillende
wyze bepaald, door den tyd, door de vorderingen van het menschdom, door
gewoonten des volks, door denkbeelden en vooroordeelen. Als zodanig vertoont
ze u de Charakterkunde, althans dit moet haare bedoeling weezen. Ook hier ontdekt
zy u volmaaktheden, waar gy die in 't geheel niet verwachtte. Een Koning van Gerar,
Abimelech, - hoe edel is niet zyn Character! Esau is niet ten eenemaal de slechte
man, gelyk men hem altyd voorstelt; by Juda, Jasephs broeder, vindt gy grootheid
van ziel; by Jephta veel, hoewel kwaalyk begreepen, Godsdienstyver; welk een
bevallig gezelschap van goede menschen vinden wy in de geschiedenis van Ruth!
hoe achtenswaardig is Joab in veele opzichten! Gelukkig land, waar in veele Machirs,
veele Barsillais zyn! - Wanneer de geschiedenis van den Bybel op deeze wyze niet
leerryker wordt, dan door de toepassing van ons geheel leerstelsel van de zedekunde

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

213
op alle gebeurtenissen, welke zy verhaalt, heb ik geen woord meer in te brengen.’
Krito is hier over zeer wel voldaen; dan 'er blyft hem echter nog éne
tegenbedenking over. ‘Alles, zegt hy, toegestaan zynde, zou het 'er op aankomen,
of men een gemeen Christen deeze manier van waare voorstelling van den Bybel
en deszelfs geschiedenis, hoe waar ook op zich zelven, bevattelyk zou kunnen
maaken, daar het byna niet mogelyk is, om veele geleerden daarvan te overrtuigen.
En van even zo veel aanbelang is het daarmede verknochte onderzoek: of het wel
raadzaam is, hen met zekere stellingen der praktikaale Zielkunde, die zeer aan het
misbruik blootgesteld is, bekend te maaken.’ - Philemon beantwoord deze bedenking
onderscheidenlyk; doch wy moeten, (om dit Artykel niet te uitvoerig te maaken,) den
Lezer, in dit opzicht, tot het Werk zelve wyzen. Genoeg zy het te zeggen, dat
Philemon een behoorelyk onderscheid maekt tusschen dat gedeelte der
Characterkunde, waertoe geleerdheid vereischt word; en dat het welk grootlyks
steunt op waernemingen en ondervindingen van het gemene leven: als mede dat
hy hier toe van boekwame Leeraers vordert, dat ze, met behoedzaemheid, de
vatbaerheid en de behoeften hunner Toehoorderen vooral gade slaende, de
Characterkunde behandelen. - Het deswegens gezegde word eindelyk, op het
verzoek van Krito, nog nader opgehelderd, door een uitvoerig voorstel van 't geen
Philemon zou voorschryven aen een tochoorder of lezer, die, by anderen, van zyn
onderwys gebruik zou willen maken.

De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments. Door Ph. Doddrige,
Dr. en Pr. der H. Godgel. te Northampton. Uit het Engelsch in 't
Neerlandsch overgezet. Vysde Deel. Tweede Stuk. Te Amsteldam,
by P. Meijer, 1780. Behalven den opgegeven Inhoud, 293 bladz.
Twee Brieven van Apostel Paulus, één aen die van Epheze, en één aen die van
Philippus, worden in dit Stuk opgehelderd; en de Eerwaerde Doddridge levert ons,
gelyk gemeenlyk in 't beloop van dit Werk, ook hier verscheiden leerzame
verklaringen, die geschikt zyn, om aen duistere plaetzen licht by te zetten. Genoeg
zy het voor
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tegenwoordig ene korte proeve hier van mede te deelen, door het bybrengen zyner
ophelderinge van Eph. V. 32, aeze verborgenheid is groot, doch ik zegge [dit, ziende]
op Christus en op de Gemeente; dit voorstel, dat aen verschillende uitleggingen
onderworpen is, verklaert zyn Eerwaerde, in zamenhang met vers 30 en 31, op
deze wyze. - De Apostel den plicht der Mannen, om hunne Vrouwen lief te hebben,
aendringende, door het voorbeeld der liefde van Jezus Christus, vervolgt zyne
voorstelling van 's Heillands liefde, vers 30, 31 en 32, indezervoege.
‘Want het is een allerzekerste, zoo wel als een heuchechelyke waerheit, dat Hy
haer in dit oogpunt beschouwt, en dat wy by Hem geacht zyn als Leden van zyn
lichaem, met Hem vereenigd door éénen Geest, en daerom aengemerkt even als
(*)
Eva, toen zy pas uit Adams zyde genomen was , als een deel uitmakende van zyn
vleesch en van zyne beenderen; welke Hy daerom niet meer zal gehengen, dat van
Hem gescheiden worden, als iemand dulden zou, dat hy een levendig of gaes deel
van zyn lichaem verloor.
(†)
Overeenkomstig hier meê nu is het ontwyselbaer billyk, dat alle andere banden
(§)
voor dezen moeten onderdoen. Dus zal, volgens 't geen daer volgt , “Een man
zynen Vader en Moeder verlaten, en onscheidbaer vereenigd worden met zyne
vrouw, en zy, schoon oirspronglyk en natuurlyk, twee persoonen, zullen voor het
toekomende één vleesch zyn, en aengemerkt worden als één Persoon, en, als 't
ware, één ziel in twee lichaemen.”
(*)
Dit is waerlyk een groote verborgenheit , die lang

(*)
(†)

(§)
(*)

‘Genesis II. 23.’
‘Overeenkomstig hier meê. Dit is de juiste kracht der spreekwyze αντ⇔ τοῦτου, die ook vertaeld
kan worden (aen den anderen kant,) dat is, de zaek in een ander doch daermeê strookend
oogpunt beschouwende.’
‘Genesis II. 24.’
‘Dit is eene groote verborgenheit. DR. WHITBY denkt, dat dit ziet op eene overlevering onder
de Joden, dat het Huwelyk van Adam met Eva een voorbeduidsel was van de vereeniging
tusschen den MESSIAH en de Kerk; en 'er zyn verscheidene aenmerklyke plaetsen van dat
soort te berde gebragt. - Bisschop BURNET verklaert deze Uitdrukking, als of ze betekenen
moest, dat dit een geheimzinnig bewys was van het voornaeme stuk, 't welk de Apostel
bedoelde te bewyzen, te weten, de vereeniging der Joden en Heidenen in ééne Kerk, naardien
CHRISTUS, met beiden gehuwd zynde, anders schynen zou in eenen staet van veelwyvery te
zyn. (Zie BURNET on the Articles, pag. 264.) Maer dit denkbeeld is ver gezocht, en de Verklaring,
in de Omschryving gegeven, zoo eenvoudig en klaer, dat men zich moet verwonderen, dat
'er over een zoo duidelyk onderwerp zoo veel zwarigheit gemaekt wordt. De verborgenheit
was zekerlyk deze, dat de eeuwige ZOON van GOD, het verbasterd geslacht der menschen in
vereeniging met zich zelven aennemende, hen lief gehad heeft, met eene genegenheit, sterker
dan die, welke onder de tederste der menschlyke verbindtenissen gevonden wordt. Deze
verhevene Leer was lang verborgen geweest, en kan ook nog niet ten volle begrepen worden;
zy mogt dus met het grootste recht een verborgenheit genoemd worden, in elken zin, dien
dit woord hebben kan.’
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onbekend was, en nu, nu dezelve eenigermate is ontdekt, een stoffe is van veel
verwondering; maer gy zult ligt begrypen, dat ik, wanneer ik dus spreeke, niet doele
op de vereeniging van Man en Vrouw, maer van die van CHRISTUS en de Kerke;
want dat de ZOON VAN GOD zich vereenigt met eene Maetschappy van Stervelingen,
en deeze aenmerkt als een deel uitmakende van zichzelven, uit hoofde der naeuwe
betrekking, waerin zy met Hem vereenigd zyn in eene gemeenschap van Geest en
van belang, .... dit kan nooit genoeg bewonderd worden.’

Beschrijving der Geschiednissen van het Oude en Nieuwe
Testament, en der Apocrijse Boeken. Met koperen Plaaten, verrijkt
met bijschriften en vaerzen van J. Vollenhove, in zijn Weleerw.
leven Bedienaar des Godlijken Woords in 's Hage; Twee Deelen.
Te Utrecht, by J. Visch. In groot octavo, 754 bladz.
Een aental van 336 afbeeldingen van Bybelsche Geschiedenissen, voor etlyke jaren
uitgegeven, zo als de hooggeachte Vollenhove dezelven met gepaste vaerzen
verrykt had, heeft men anderwerf ter drukperse geleid; doch vermeerderd met ene
nevensgaende Verklaring der Asbeeldingen, die gemeenlyk van enige zedenkundige
bedenkingen vergezeld gaet. De veelvuldige Plaetjes, en de zinryke Vaersjes,
hebben dit Stuk altoos tot een aengenaem en nuttig Boek voor de Kinderen gemaekt,
en het thans
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daerby gevoegde is daedlyk geschikt om deszelfs nuttigheid te vergrooten. Ene
beknopte ontvouwing van de asgebeelde geschiedenis of voorstelling, naer de
algemene vatbaerheid ingericht, dient ter ophelderinge; en kortbondige zedekundige
bedenkingen daer uit getrokken, duidelyk voorgedragen, leiden ter betrachtinge.
Van 't een en 't ander kunnen niet alleen Kinderen, maer ook meer volwassen, vrucht
trekken; uit welken hoofde men dit Werk wel moge houden, voor een nuttig Huisboek,
dat gereed ter hand mag leggen voor 't Huisgezin; om, het zy gezet, of, als in 't
voorbygaen, 'er een stichtend denkbeeld uit te ontlenen. - Tot ene proeve zy Jonas
predikatie te Nineve; by welker afbeelding het volgende gevonden word.
‘Veel duizenden behouden door ééne predikatie.
Hoe blind, ô Jonas, zogt gij 's hemels last en hand
t'Ontvlien, voor Nineve zo nut een boetgezant!
Uw dreigen bergt de stad door haar berouw: een voorbeeld;
Dat voor Gods hoogen troon veel duizenden veroordeeld.

JONAS ontving nu andermaal, [te weten, na zyne wonderdadige behoudenis,] bevel
van GOD, om naar Nineve te gaan, en de menschen aldaar tot bekéring op te wekken.
En hij was nu niet meer weerspannig tegen den HEERE; hij begaf zig derwaard, en
ging overal, roepende overluid, dat Nineve binnen veertig dagen zou vergaan.
Nineve was de hoofdplaats van het Assijrisch Rijk, eene verbaasd groote en
wijduitgestrekte Stad, en tévens een zétel van weelde en ondeugd. Voor dat JONAS
zijnen weg door deze stad had ten einde gebragt, kwamen de Nineviten, opmerkzaam
op het geen de profeet zeide, tot nadenken, en overwegende, dat zij, door hun
gedrag, in de daad, de rampen en onheilen verdiend hadden, waarmede zij gedreigd
werden, toonden zij berouw over hetzelve. De koning en de grooten toonden door
hun voorbeeld aan de inwoners, wat zij behoorden te doen, om het dreigend kwaad
af te wenden. De koning schikte zig tot vasten, liet boetdagen uitroepen, verliet
zijnen troon, ontdeed zig van de koninglijke sieraadjen, en, zig met een treurgewaad
omhangen hebbende, wierp zig ter aarde voor den GOD des hémels. - De HEER zag
in genade op de Nineviten, verhoorde de smékingen en verzugtingen
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van zo veele duizenden, en verschoonde de stad; zo dat dezelve niet omgekeerd
wierd.
Het betaamt alle Christen-vorsten en overheden, hunne onderdaanen met allen
ernst voor te gaan, om hen dus te béter aan te zetten, om zig van hunnen pligt te
kwijten, en alzo bevrijd te zijn, dat het gedrag van een heiden in het oordeel niet
tégen hen getuige. Niet minder ligt een pligt op alle Christenen, om Ninevees
inwoners na te volgen, wanneer wij tot boete en bekéring vermaand worden; want
dan is het, dat wij, met vuurige gebéden den hemel moeten, als ware het, bestormen,
en Gods gramschap zoeken af te bidden, of het hem behagen mogt, de oordeelen
af te wenden, en zijne kastijdende hand in te trekken.’
Aen het einde van dit Werk is nog gevoegd ene Schetze der gewyde Tydrekeninge,
waerin men, met een opslag van 't oog, kan nagaen, het beloop der Bybelsche
Geschiedenissen in de orde des tyds; het welk menigwerf zyne nuttigheid kan
hebben, in 't naspooren van deze en gene voorvallen.

Kort Begrip der Bijbelsche Aardrijkskunde in vraagen en
antwoorden, met twaalf afgezette Landkaartjes. Te Utrecht, by S.
de Waal. Behalven het Voorwerk, 192 bladz. in octavo.
Al wie zich ooit op de beoesening der Bybelbladen toegeleid heeft, die ondervond
menigmael, dat een geregeld denkbeeld van de Bybelsche Aerdrykskunde, een
klaer en onderscheiden begrip van de gelegenheid, den staet, en de natuurlyke
gesteldheid der Landen en Steden, in de Heilige Schriften vermeld, hem dienst
deed. Ze kwam hem zekerlyk te stade, niet slechts in 't naspooren van de
verschillende reistochten, en 't overwegen van deze en gene voorvallen hier of daer
ter plaetze, maer ook in 't wel verstaen van vele spreekwyzen en voorstellingen, die
daertoe betrekkelyk zyn, of 'er op zinspelen. Ter dier oorzake heeft men derzelver
beoefeninge altoos den Bybellezers aenbevolen; en gemerkt velen hunner niet
geschikt zyn, om uitvoerige Geschriften over dit onderwerp te doorbladeren, (dat
ook voor weinigen inderdaed ene wezenlyke nuttigheid heeft,) zo is hun ene beknopte
handleiding, als het hier bovengenoemde Geschrift, aen te pryzen. Men heeft, 't
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is waer, verscheiden Opstellen van die natuur, van welken men zich, met vrucht,
kan bedienen; doch, zonder de anderen enigzins te na te spreken, mag men van
dit Opstel wel zeggen, dat het, van wegens de geregeldheid en volledigheid, tot het
bedoelde einde zeer dienstig is.
Het bestaet uit twaelf afdeelingen, naer het getal der twaelf afgezette Kaertjes,
die met naeuwkeurigheid uitgevoerd zyn; en in welker schikking men het beloop
der Bybelsche Geschiedenissen meerendeels in acht genomen heeft. De Autheur
begint met de beschryving der landen, welken het tooneel geweest zyn van de
geschiedenissen der Aertsvaderen, tot op den tyd hunner vreemdlingschap: en
daeraen volgt een bericht der van ouds bekende landen, zo als dezelven, na den
zondvloed, onder de nakomelingen van Noachs Zoonen verdeeld zyn. Na dit
algemene, slaet hy byzonderlyk het oog op het Land Kanaan. (1.) Zo als het zelve
door zyne eerste bezitters bewoond is, ten tyde der vreemdlingschap van Abraham,
Isaäk en Jacob in hetzelve: waeraen verknogt is, eene afzonderlyke beschouwing
van Egipte, mitsgaders van de reize der Israëlieten uit Egipte naar Kanaän. (2.) Zo
als het zich voordoet in zyne natuurlyke gesteldheid, ten aenzien der zeeën, rivieren,
beken, bergen, dalen, vlakten, woestynen, enz. (3.) Zo als het onder de twaelf
stammen verdeeld is; by welke voordragt ook nog gevoegd is ene afzonderlyke
beschryving van den afgebeelden platten grond van Jerusalem. Hier mede is de
Autheur gekomen tot den tyd der Koninglyke regeringe, 't welk hem bepaelt ter
beschouwinge van dat Gewest onder Saul, David en Salomo, benevens de Landen,
door deze Vorsten overheerd. En dan leid hem de Joodsche Geschiedenis verder
tot een bericht van de Oostersche Landen, waerin Abrahams nakomelingen,
geduurende hunne gevangenschap, verkeerd hebben. Hierby komt wyders eene
beschryving van 't Joodsche Land, zo als het aen de heerschappy der Romeinen
onderworpen was; als mede van de Landen, waerin de Christenkerk door de
Apostelen voortgeplant is; welke twee laetste afdeelingen dienen, ter ophelderinge
van 't geen ons, betreffende het Aerdrykskundige, in de Evangelien en de
Handelingen der Apostelen voorkomt. - De Autheur behandelt dit alles, by manier
van vragen en antwoorden, in ene goede orde en zeer beknopt, doch egter zo
volledig, dat het genoegzaem zy, om zich een algemeen geregeld denkbeeld te
vormen van die kundigheden, welken tot het verstaen der Bybelbladen, in dit opzicht,
gevorderd mogen worden.
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Verhandeling over de Gezwellen, waarin dezelve onder hunne
Geslagten en Soorten gebragt worden. Door J.J. Plenk, Leeraar
der Geneeskunde te Turnau. Naar den tweeden Hoogduitschen
Druk, in het Nederduitsch vertaald. Door J. Daams, Heelmeester
te Haarlem. Te Haarlem, by C. van der Aa, 1780. Behalven de
Voorrede, 206 bl. in gr. 8vo.
Om de Ziekten, gelyk de Botanie, in eene Systematike orde te brengen, zoude, (uit
hoofde van het menigvuldig getal derzelven,) niet alleen den arbeid van veele
kundige Geneesheeren vereischen, maar is nog bovendien aan verscheiden
zwarigheden onderhevig.
Het is, ondertusschen, waar, dat zulk eene Systematike orde, voor den Leerling
der Konst, veel gemak aanbrengt; vermits hy daardoor in staat is, veele gebreken,
en derzelver overeenkomst, met een enkel opslag van het oog te kunnen overzien.
- De Hoogleeraer Plenk heeft deezen arbeid, met opzigt tot de gezwellen,
ondernomen, en brengt dezelve, in het Werkje dat wy thans voor ons hebben, onder
agttien byzondere Klassen, als Ontstoken-Gezwellen, Etter-Gezwellen,
Verstervings-Gezwellen, Verharde Gezwellen, Water-Gezwellen, Bloed-Gezwellen,
Zak-Gezwellen, Vleesch-Gezwellen, Been-Gezwellen, Gewrigts-Gezwellen,
Gezwellen, die eene aardagtige Stoffe in zig bevatten, Lugt-Gezwellen,
Speekzel-Gezwellen, Gal-Gezwellen, Zog-Gezwellen, Water-Blaas-Gezwellen,
Valsche Breuk-Gezwellen, en Werktuigelyke Gezwellen, of Gezwellen der
Ingewanden. - Ieder deezer Klassen word in haar Geslagt, en elk Geslagt weder in
derzelver Soorten afgedeeld, het welk een getal van honderd en twintig uitmaakt.
De waare Breuken belooft de Schryver in het Tweede Deel te zullen verhandelen.
De Characters der Gezwellen zyn kort en duidelyk opgegeeven, en de geneeswyze
met weinig woorden aangetoond. - De Heer Plenk verzwygt ook geensints de
Schryvers, die hy geraadpleegd heeft; eene openhartigheid die altoos in een Schryver
te pryzen is.
Het Werk zelve is oorspronglyk in het Latyn geschreeven; en heeft het ongeluk
gehad meer dan eens in het Hoogduitsch slegt vertaald te worden. - De beste
derzelven, ons bekend, is die, welke in het jaar 1776, te Dres-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

220
den by Grill uitgekomen, en welke door eenige prakticaale Aanmerkingen van den
Heer Rumpel is vermeerderd. - Het schynt, dat deeze Vertaaling den vlytigen Heer
Daams onbekend geweest is.

Genees- en Heelkundige Verhandeling over eene verbazende
Beenverteering, welke voornamenlyk het Bekkeneel aangedaan
heeft, en door de Natuur en de Konst gelukkig hersteld is. Door
Adriaan van Solingen, uit het Latyn vertaald. Te Utrecht, by A. van
Paddenburg en J.M. van Vloten, 1780. In gr. 8vo, 65 bl.
De Autheur heeft den Heelmeesteren geenen geringen dienst gedaan, deeze
Verhandeling, die oorsprongelyk door hem in het Latyn is geschreven, ook in een
Nederduitsch Gewaad in het licht te geeven. - Dezelve bevat eene waarneeming
van eene verregaande Beenverteering, die, wegens de oorzaaken, verschynselen,
en geneezing, de oplettenheid der Geneesheeren en Heelmeesteren dubbel waardig
is. - Naa dat de Schryver in het eerste Hoofdstuk een geschiedkundig verhaal der
Ziekte gegeeven heeft, zo gaat hy in het tweede Hoofdstuk over, tot de kentekens
der Ziekte; deeze, zegt de Schryver, schynen te veronderstellen, als of 'er een
Venerisch, Scorbutisch, Scrophuleus, of diergelyk gift, aanwezig geweest is, waaruit
zulk eene hevige Beenverteering was voortgekomen. - Hy gaat dierhalven alle deeze
oorzaaken door, en toont zo wel uit het beloop der Ziekte als uit de gewoone
uitwerkinge der genoemde Giften, dat geene derzelven in dit geval heeft plaats
kunnen hebben. - Het gevoelen van den Autheur over de waarschynlyke oorzaaken,
('t welk hy in 't derde Hoofdstuk voordraagt,) komt hoofdzaakelyk hierop uit: - dat
namentlyk eene langzaame ontaarting der vogten, (voortkomende uit de individuelle
gesteldheid der Lyderesse,) de trapswyze verergerende Beenverteering veroorzaakt,
en dat eene belette uitwaasseming daartoe de eerste aanleiding gegeeven heeft.
- Wy laaten het voor den Leezer over, om de Bewyzen voor het eene en andere
nader door te denken.
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Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam. Vyfde Deel. Te
Rotterdam by R. Arrenberg, 1780. Behalven het Voorwerk 228
bladz. in gr. quarto.
Twee uitgewerkte Verhandelingen, ter beantwoordinge van de opgegeeven
Prysvraag, nopens de Vaste Lugt, verleenen hier nadere onderrigtingen, betreffende
derzelver aart en eigenschappen, de herkomst van haare onderscheidene soorten,
en het nut, dat de Maatschappy, uit de des aangaande verkreegen kundigheden,
trekken kan. - By deezen is gevoegd eene Scheikundige Verhandeling over den
zouten aanslag der Turfkoolen: en verder worden ons nog vyf Genees- en
Heelkundige Berigten medegedeeld; behelzende eene waarneeming van eene zeer
aanmerkelyke groote verstopte Balzaksbreuk; eene beschouwing van eene zeer
aanmerkelyke hoofdwonde; een kort vertoog, nopens de geneezing der doofheid,
ruizing en tuiting der ooren, door het inspuiten der Eustachiaansche Trompetten,
waaruit blykt, dat zulks met een goeden uitslag werkstellig gemaakt kan worden;
een berigt van een middel, om het ongemak van het oog, Chemosis genaamd, te
herstellen; en eindelyk een berigt van eene Waterzugt (Hydrops) door de tong
ontlast. - Elk deezer Stukken heeft in zyne soort zyne nuttigheid, die derzelver
leezing aanpryst; dan wy vinden ons eenigzins genoopt, om byzonderlyker staan
te blyven, op de Verhandeling van Dr. ten Haaff over den aanslag der Turfkoolen;
om reden dat dezelve min of meer inkomt, als eene soort van Byvoegzel op 's Mans
proeven over het Veen, welken Dr. van Berkhey, met deszelfs toestemming, in zyne
(*)
Natuurlyke Historie van Holland bygebragt heeft . Wy vertrouwen des veelen onzer
Leezeren dienst te zullen doen, met hun het hoofdzaaklyke hier van mede te deelen.
Gewoonlyk schryft men den witten aanslag, dien men aan 't Vaatwerk, dat eenigen
tyd over welbeglommen Turfkoolen gestaan heeft, toe aan eene zwavelagtigheid
van den Turf. Maar de zoute smaak deezer stoffe wederspreekt dit denkbeeld; en
geeft eer aanleiding, om te beweeren, dat hier waar Ammoniak-zout aanweezig is.
Ter beproevinge

(*)

Zie Nat. Hist. van Holland, H.D. 1 St. bl. 512 en volg.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

222
hier van verzamelde de Heer ten Haaff eene genoegzaame hoeveelheid dier stoffe,
te weeten omtrent het gewigt van eene once; welke hy in een olieglas deed, dat
omtrent drie oncen water houden kon. Zyn Ed. plaatste dit, naar den eisch in een
zandbad; om, door de benoodigde hitte, het Ammoniak-zout naar boven te heffen;
en bevond, na dat het glas bekoeld was, het glas van boven met eene dikke zoutkorst
bedekt; terwyl er op den bodem niet dan eene ligte zwarte stoffe, die maar weinig
greinen gewigts bedroeg, overgebleeven was. Het glas aan stukken geslaagen, en
de zoutkorst 'er uitgenomen zynde, ontdekte hy in die korst, toen hy dezelve
doorgebroken had, eene straalswyze rigting; die hem overtuigde, dat hy waar
Ammoniak-zout had, alleszins naar het Egyptische gelykende; waar in hy door
nadere proeven volkomen bevestigd werd, uitwyzens zyn verder verslag; aan 't
welke hy voorts nog eenige aanmerkingen hegt.
‘De nadere proeven, zegt hij, verklaarden duidelijk, dat ik mij in mijne meening
niet bedroogen had; want 1. Het had den volkomen smaak van Ammoniakzout. 2.
In water gesmolten zijnde vormde het vederwijze kristallen. 3. Op eene kool vuurs
gelegd zijnde vervliegt het in rook, zonder eenige kraaking of ontbranding te
ondergaan. 4. Als men 'er een vast loogzout of levendige kalk mede vermengt wordt
men den reuk van vlug loogzout gewaar. 5. Door het bijmengen van Vitrioolzuur
word het Zoutzuur 'er uitgedreeven, terwijl vorders ten 6. dit zout het Sterkwater in
Koningswater verandert. Uit deeze proeven blijkt dan ten volle, dat wij hier waar
Ammoniakzout hebben, en dit zal ons kunnen leiden om de volgende aanmerkingen
te maaken.
1. Het is dan klaar, dat het gemeene gevoelen valsch is, namenlijk, dat de
meerdere of mindere witte aanslag, welken de beglommen turfkoolen opgeeven,
eene mindere of meerdere zwavelagtigheid van den turf zoude aantoonen. Liever
kunnen wij om deeze reden den turf min of meer zout of brak noemen. Uit deezen
hoofde nu zouden wij de turfkoolen min of meer nadeelig voor de gezondheid kunnen
stellen; altans in vertrekken, waar veel turfkoolen, vooral in stooven, gebruikt worden,
moet het gebeuren, dat de lucht aldaar met ziltige dampen bezwangerd worde, die
op tedere ligt aandoenlijk gestellen wel wat uitwerking kunnen hebben. Men kan
ook ligtelijk begrijpen, waarom ijzeren en koperen vaten van zulken turf, die veel
van dee-
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zen zouten aanslag opgeeft, sterk invreeten, terwijl toch deeze metaalen voor de
werking van Ammoniakzout zeer aandoenlijk zijn.
2. Wat den oorsprong van dit Ammoniakzout betreft, wij kunnen met recht stellen,
dat het niet geduurende de verbranding gebooren, maar voor de verbranding in den
turf reeds als zoodaanig aanweezig geweest is; want men kan, door den turf enkel
met water te kooken, 'er eenig Ammoniakzout uit verkrijgen, zoo als uit mijne voorige
(*)
proeven kenbaar is . Met den verderen oorsprong van dit zout in den turf na te
vorschen, zullen wij ons hier in geene bespiegelingen inlaaten.
3. Terwijl nu de gevonkte turfkoolen zoo klaarhlijkelijk een waar Ammoniakzout
opleveren, zal men ligtelijk kunnen vermoeden, dat 'er met den rook, welken de
turfkoolen voor haare bevonking op onze haardsteden opleveren, nog meerder zal
moeten worden naar boven gevoerd, en dat diensvolgens ons Schoorsteenroet een
goed gedeelte Ammoniakzout in zich moet bevatten. Dit is ook zeker waar, en zelfs
(†)
niet nieuw; immers de groote Boerhave heeft in zijne voortreffelijke Scheikunde
reeds met de proef getoond, dat 'er, behalven het vlugge Loogzout, ook
Ammoniakzout door een sterk vuur uit het roet opgeheeven wierd. Op het voetspoor
van den Heer Boerhave heeft ook mijn hooggeachte Meester, de Hoogleeraar
(§)
Gaubius, dit ook proefkundig ondervonden . Verwonderlijk dat men dit stuk nog
niet nader heeft nagedagt.
4. Het een en ander kan ons dan leiden om te denken, of 'er geen bijzonder
gebruik van ons Schoorsteenroet, 't geen, zoo ver ik weet, tot geene bijzondere
gebruiken van eenig aanbelang gebezigd word, te maaken zij, vooral met betrekking,
om 'er met voordeel Ammoniakzout uit te bereiden. Het spijt mij, dat ik hier niet
genoeg proefkundig op kan autwoorden, schoon mij anderzints de mogelijkheid niet
twijfelagtig voorkomt. Zelfs moet ik melden, dat ik in een sublimeerglas het
schoorsteenroet van turf in een zandbad aan de werking van een sterk vuur heb
blootgesteld, en waar Ammoniakzout heb bekomen; dan egter in geen genoegzaame
hoeveelheid, om te

(*)
(†)
(§)

Nat. Hist. als boven, bl. 524, enz.
Elem. Chem. Tom. II. p. 285. Ed. Leid.
Advers. varii Argum. p. 144.
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stellen, dat men op deeze wijze met voordeel kunne werken; terwijl ik ook van den
anderen kant konde stellen, dat ik op deeze wijze op verre na niet al het
Ammoniakzout, 't geen natuurlijk in het roet is, verkreegen hadde. Waarschijnelijk
komt dit hier van daan, dat in deeze bewerking het grootste gedeelte van het
Ammoniakzout, 't geen in het roet natuurlijk gevonden word, gedecomponeerd of
in zijne deelen gescheiden word, gelijk het vlugge loogzout, 't geen in eenen zeer
grooten overvloed bij de destigatie van het roet overkomt, en in ons geval uit het
Sublimeerglas vervlogen is, ons kan leeren; immers dit vlugge loogzout is in het
roet met eene andere Stoffe, en zonder twijfel met zoutzuur, tot Ammoniakzout
verbonden geweest.
5. Het zoude 'er op aankomen, om te weeten, hoe het bijkome, dat het
Ammoniakzout, bij deeze bewerking van het roet gedecomponeerd worde. Mij dunkt
'er is hier wel reden van te geeven, als men in aanmerkinge neemt, dat het roet
altijd eene menigte aardstoffe in zich bevat, vooral asch, waarvan de rook altijd iets
(*)
mede naar boven neemt. Deeze van eene kalkaartige natuur zijnde , zoo kan men
ligt bezeffen, dat dezelve, op het Ammoniakzout werkende, het vlugge loogzout uit
zal drijven, met het zoutzuur zig vereenigen, en dus de gezegde scheiding te weeg
brengen. Mogelijk zijn 'er nog andere redenen, die hier toe medewerken; maar die
minder blijkbaar zijn. Het zoude dan, zoo mij voorkomt, eene zaak van geen gering
belang zijn, om te beproeven, in hoe verre men in staat ware om eenen grooteren
overvloed van Ammoniakzout uit het roet te bekomen; 't zij door eene bijzondere
behandeling, 't zij door 't bijmengen van andere stoffen, de voornoemde scheiding
voor te komen, of door, aan afgescheiden vlug loogzout, nieuw zoutzuur aan te
bieden. Bij aldien zich eene nadere gelegenheid en tijd, om op dit stuk verdere
proeven te neemen, moge opdoen, zal ik niet nalaaten dezelve mede te deelen; ten
ware misschien andere Scheikundigen, op dit voetspoor geleid, mij mogen
voorkomen; 't geen ik van harte wensch, alzo het eene nuttige zaak zoude zijn, om
uit eene stoffe, die wij anderzints maar wegwerpen, het nuttig Ammoniakzout, 't
geen wij anders van buiten 's lands moeten krijgen, alhier te bereiden.’

(*)

Nat. Hist. als boven, bl. 518.
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Proeve eener nieuwe beschouwing van het Elementaire Vuur, ende warmte der Ligchaamen, benevens eene beschryving van
nieuwe Thermometers, voornaamlyk ten deezen einde geschikt.
Door J.H. Magellan, Portugeesch Edelman, Lid van de Koninglyke
Societeit te Londen, enz. enz. Uit het Fransch vertaald. Te Utrecht,
by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1780. In gr. octavo, 52 bladz.
In deeze Proeve verleent ons de kundige Magellan eene beknopte opheldering, van
het gevoelen van den schranderen natuuronderzoeker Crawford, over de dierlyke
warmte, en over de gloeijing of ontbrandbaarheid der lichaamen. De kortbondigheid
en duidelykheid zyner verklaaringe, met een nevensgaand berigt van nadere
onderzoekingen over dit onderwerp, maaken dit Stukje gevallig en nuttig. Het
hoofdzaaklyke komt hierop uit.
Vooraf gaan drie Bepaalingen. ‘I. De volstrekte warmte is het Elementaire Vuur,
dat in alle natuurlyke ligchaamen gevonden word. II. De zoortelyke warmte is de
hoeveelheid der volstrekte warmte, die aan yder deel van een Ligchaam in eenen
zekeren staat behoord; of met andere woorden, het is een tallige evenredigheid van
de vuurdeeltjes, die aan yder zoortelyk deel van een Ligchaam, welke het ook zy,
onder een bepaalde gedaante, behooren. En III. De voelbaare of merkelyke warmte
is het evenredig exces van de hoeveelheid der volstrekte warmte; die zich, (door
welk eene oorzaak of omstandigheid het ook zy,) ophoopt op de hoeveelheid der
zoortelyke warmte van yder Ligchaam, of die merkelyke uitwerkingen doet op de
Ligchaamen, gelyk op de Thermometer, enz.
Hier mede verknogten zig drie Data, of gegeeven zaaken. ‘I. De volstrekte warmte
kan in de lichaamen vergaderd worden, boven de hoeveelheid der zoortelyke warmte.
[Dat is met andere woorden, men kan een Ligchaam zo warm maaken als men wil,
en deszelfs zamenhang van deelen toelaat. Vertaaler.] II. De gevoelige warmte
strekt zich gelyk uit in alle de ligchaamen, in welke zy gevonden word; mits zy in
dezelve omstandigheden zyn, en hen tyd gegeeven worde, om tot dat evenwigt te
komen. En III. De Kwik-Thermometer geeft door zyne graden de hoeveelheid der
gevoelige warmte van de Ligchaamen.’
Wyders verleent ons de Heer Magellan desaangaande de vier volgende
Voorstellen.
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‘I. De zoortelyke warmte van Ligchaamen, die uit gelyke deelen bestaan, is evenredig
aan hunne massa's.
II. De zoortelyke warmte van twee Lichaamen is in eene omgekeerde reden van
het verschil der gevoelige warmte van hun mengzel, tot dien van yder byzonder
voor de menging.
III. Het verschil tusschen de zoortelyke warmte van een vloeybaar Ligchaam, en
dat van een vast, dat is in een staat van crystallische vastheid of hardheid, is
aanmerkelyk; 't welk alleen door Proeven betoogd kan worden.
IV. De volstrekte hoeveelheid der zoortelyke warmte te bepaalen van een
Ligchaam, dat vast en vloeibaar kan zyn, volgens de maat van den gemeenen
Thermometer.’
Op de verklaaring en betooging hiervan laat de Autheur wyders volgen, een kort
verslag van eenige gewigtige stappen die men reeds in de beoefening van dit
onderwerp gedaan heeft, schoon men nog maar kortlings deezen weg ingeslaagen
zy. En ten laatste deelt hy ons nog mede eene beschryving der Thermometers,
welken hy, ter verdere naspooring van dit Stuk, uitgevonden heeft; met genoegzaame
onderrigting van 't geen men, by derzelver t'zamenstelling, in agt behoort te neemen.

J. Anderson, Verhandeling over den leevendigen Kalk, en eene
beschryving van de verschillende zoorten van Mergelaardens,
benevens derzelver gebruik. Uit het Engelsch vertaald. Te Campen,
ter Drukkerye van J.A. de Chalmot, 1781. Behalven het Voorberigt,
235 bladz. in gr. octavo.
Nuttig te zyn voor het Metzelwerk en voor den Landbouw is het groote bedoelde
van den Heer Andersen in deeze Verhandelinge; en men heeft dezelve ook met dat
oogmerk in 't Nederduitsch gemeen gemaakt. - Het eerste gedeelte behelst eene
naauwkeurige beschryving van de Kalk in 't algemeen, en van verscheiden
Kalkstoffen in 't byzonder; met aanwyzing van 't geen men omtrent dezelve in agt
heeft te neemen, om ze tot een voldoenend Ciment, dat den vereischten wederstand
aan de Lugt en het Water kan bieden, te bereiden. Onze Autheur hier mede den
Metzelaar de behulpzaame hand, op eene leerzaame wyze, gebooden hebbende,
doet zulks
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voorts, in de tweede afdeeling, desgelyks aan den Landman, met hem onder 't oog
te brengen, hoe de Kalk op veelerleie wyzen zeer nuttig is, tot het bemesten van
Landeryen; en hoe men zig, ten meesten voordeele, naar den onderscheiden aart
der Landen, van de Kalkstoffen, als een heilzaamen Mest kan bedienen. Ter
duidelyker onderrigtinge in deezen handelt hy eerst enkel van de Kalk, als eene
geschikte stof ter bemestiginge; en vervolgens ook van andere Kalkstoffen, welken
met nut gebruikt kunnen worden; als daar is het Kryt en de Mergel, zo Aardals
Schulpmergel, benevens het Schulpzand en het Gruis van Kalksteen. Met betrekking
tot dit alles geeft hy den Landman de noodige regels aan de hand, volgens welken
hy, met deeze verschillende Kalkstoffen, naar den onderscheiden aart der Landen,
zyne Akkers ter meerdere vrugtbaarheid heeft te bemesten. De naauwkeurigheid
der behandelinge, ter ontvonwinge van den aart en de werking der Kalkstoffen, zo
ver men dezelve kan nagaan, bevestigd door duidelyke proefneemingen, maakt dit
Stukje, buiten den dienst, welken het den Metzelaar en den Landman kan doen,
ook gevallig voor de Natuuronderzoekers in 't algemeen, welken het ter verdere
navorschinge van dit onderwerp kan strekken.

Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde afbeeldingen
en beschryvingen der Cicaden en Wantzen, in alle de vier
Waereldsdeelen huishoudende, byeen verzameld en beschreven
door C. Stoll. In 't Fransch en Nederduitsch. Te Amsterdam, by
J.Ch. Sepp, 1780. In gr. quarto.
De agtervolgende uitvoering deezer Verzamelinge beantwoordt volkomen, aan 't
(*)
verslag dat wy van de eerste afgifte gegeeven hebben ; 't welk de Liefhebbers
aanmoedigt, om den verderen voortgang van deezen arbeid te begunstigen; op dat
ook dit gedeelte der Natuurlyke Historie, trapswyze, in een meerder daglicht gesteld
worde.

(*)

Zie Algem. Vad. Letteroef. II D. bl. 471.
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Geschiedenis van Oud Griekenland, van de vroegste tyden of, tot
dat het een Romeinsch Wingewest werd. Door W. Robertson.
Eerste Deel. Naar den tweeden druk uit het Engesch vertaald. Te
Utrecht, by v. Paddenburg, te Amsterdam Holtrop, en te Haarlem
v.d. Aa, 1780. Behalven het Voorwerk, 345 bladz. in gr. octavo.
Dit Werk behelst eene met oordeel opgestelde ontvouwing van 't beloop der
Grieksche Geschiedenissen, welke buiten alle tegenspraak, van eene uitgestrekte
nuttigheid kan zyn, gemerkt de Geschiedenis van dat Volk, boven die van alle andere
Volken, in veelerleie opzigten, by uitsteekendheid leerryk mag heeten.
Men ontmoet hier dan vooraf eene omstandige Aardrykskundige beschryvinge
van Oud Griekenland, met nevensgaande aanmerkingen over eenige voornaame
daartoe behoorende byzonderheden; en verder de hoofdverdeeling der Grieksche
Geschiedenissen in vier Tydvakken, waarvan de twee eersten in dit Deel afgehandeld
worden. - Het eerste Tydvak strekt zig uit van de grondvesting des kleinen Koningryks
Sicyon, voor het oudste in Griekenland gehouden, tot het begin van den Oorlog
tusschen de Grieken en de Persen; volgens de algemeenerekening stelt men den
aanvang van dit Tydvak op omtrent 2084 jaaren voor Christus, en het afloopen op
het jaar 494; zynde dus deszelfs geheele lengte een tyd van 1590 jaaren.
Dit Tydvak scheidt zig natuurlyk in twee deelen, waarvan het eerste Griekenland
voorstelt onder de Koninglyke Regeering, en het laatste onder eene
Gemeenebests-bestiering. Het eerste is, gelyk het met den oorsprong aller Volkeren
gaat, vol onzekerheden en verdichtzelen; waarom de Heer Robertson zig hier in
der kortheid bevlytigt, en 'er slegts zo veel van meldt als ter geschiedkundige kennis,
en tot het wel verstaan van de Grieksche Schryvers noodig is. Zyn Ed. geeft
desaangaande een beknopt verslag van de opregting en den toestand der zeven
kleine Koningryken, Sicyon, Argos, Mycene, Thebe, Corinthe, Sparta en Athene, in
welken Griekenland, in de oudfte tyden, verdeeld was; en die, het eene voor het
andere na, zo veele afgezonderde Gemeenebesten werden; waar mede de tweede
afdeeling van dit Tydvak begint, welke meer geschiedkundige zekerheid heeft, en
door onzen Autheur breedvoeriger behandeld wordt. - Van deeze zeven
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Gemeenebesten waren Sparta en Athene de voornaamsten. Elkanderen nayverig
zynde, ontstonden 'er van tyd tot tyd heviger onlusten tusschen hen beiden; waar
in de andere Staaten, naar de verscheidenheid hunner belangen, het nu eens met
Sparta, dan eens met Athene hielden. Uit dien hoofde betreft dit gedeelte der
Grieksche Geschiedenissen inzonderheid Sparta en Athene; die het lot der andere
Staaten aan zig verbonden hielden, en waarin Sparta eerlang de overmagt verkreeg.
- By het voordraagen deezer Geschiedenissen, voegt de Heer Robertson wyders
een beknopt berigt van de uitmuntende Schryvers en Wysgeeren, welken geduurende
dat tydverloop gebloeid hebben. Tevens hegt hy daaraan eene beschryving van
zodanige byzonderheden, die tot de kennis der Grieksche Geschiedenissen noodig
zyn; en waarvan hy in 't beloop van zyn Geschiedkundig Verhaal niet wel gewag
kon maaken. Als daar is, het Spartaansche en het Atheensche Staatsbestuur;
benevens het geene de Opvoeding der Jeugd, de Stryden en Spelen, mitsgaders
de Krygs- en Godsdienst-Gebruiken der Grieken betreft.
Met eene duidelyke ophelderinge deezer Stukken besluit de Autheur zyn eerste
Boek, om het tweede met het volgende Tydvak aan te vangen; dat met den oorlog
tusschen de Grieken en Persen begint, en zig uitstrekt tot aan het einde van den
Peloponnezischen oorlog, in het jaar 404; behelzende dus een tydsverloop van 90
jaaren. De herhaalde invallen der Persen in Griekenland, waar van ze zig meester
zogten te maaken, doch waarin ze te dapperen tegenstand vonden; de verdere
bedryven der Grieken tot aan den Peloponnezischen oorlog, en, eindelyk de
Peloponnezische oorlog zelve, maaken drie afdeelingen van dit Boek; 't welk ten
besluite wederom behelst een beknopt berigt van de beroemde Grieksche Persoonen
in dit Tydvak.
Wy zullen ons voor tegenwoordig met geen byzonder voorval uit deeze
Geschiedenis ophouden; hoedanig een staal wy liever met de afgiste van 't volgende
deel te berde zullen brengen. Maar zie hier, hoe de Autheur ons deeze twee
Tydvakken over 't geheel doet beschouwen.
‘De eerste Eeuw, zegt hij, mag, met regt, de Kindsheid van Griekenland genaamd
worden. Zij doet, in 't eerst, aan ons oog op een Land, verdeeld in zeven
Vorstendommen, die men ooordeelt, dat agtereenvolgend gegrond zijn, door zo
veele onderscheidene Volkplantingen van Egyptenaaren en Pheniciers. Vervolgens
behelst de Geschiedenis de
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Heldentijden: tot deezen behooren de tocht der Argonau ten, de wreedheid der
Danaïden, de werken van Hereules, het beleg van Troye en andere oude
gebeurtenissen, onder de Verdichtzelen der Poëten grootlijks vermomd: want de
geheele Beeldspraak, en de veelvuldige Gedaanteverwisselingen, waarvan hunne
Werken overvloeien, zijn niets anders dan de gevallen der Oude Grieksche
Geschiedenisse, misvormd en herschaapen, door het buitenspoorig wonderlijke,
waarop deeze eerste Dichters zoo zeer gesteld waren. - De evengemelde
Volkplantingen bragten veel toe in de zeden der oorspronglijke Grieken te verzagten
en te beschaaven. Van de Pheniciers leerden zij de Zeevaard en den Koophandel;
van de Egyptenaaaren ontvingen zij Wetten, Godsdienstplegtigheden, de beginzels
der fraaije Weetenschappen, en Lichaamsoefeningen.
Allengskens uit de woestheid opkomende, verkreegen zij, bij trappen,
rechtmaatiger kundigheden van alle dingen. Elk begon zijn Huisgezin aan te zien
als een Lid van den Staat, en zijn Geboorteland als eene algemeene Moeder.
Hierdoor begreepen zij ras de noodzaaklijkheid en de natuur eens Staatsbestuurs.
In den aanvange hadt de Koninglyke Magt algemeen de overhand. Doch, in vervolg
van tijd, namen de meeste Staaten de Gemeenebest-Regeering aan: die, daar zij
voor het laagste Lid den weg opent, om tot Bedieningen en Waardigheden op te
klimmen, in de borst der Burgeren, eene meer dan gemeene Liefde voor het
Vaderland doet ontbranden. De Ampten van gewigt, onder zulk een Staatsbestuur,
gewoonlijk ook op den duur van een Jaar of dergelijk een kort Tijdsbestek bepaald
zijnde, konden zeer bezwaarlijk tot eenig verkeerd einde misbruikt worden; dewijl
de Bekleeders derzelven wisten, hoe schielijk zij daar van afstand zouden moeten
doen, en weder op eenen gelijken voet komen met de rest hunner Medeburgeren:
en een strikt verslag moeten geeven van hun Bewind. Bij dit alles strekte hunne
arbeidzaame Leevenswijze, voornaamlijk in het bewerken van den grond bestaande,
om hun grootendeels te behoeden voor 't geweld der schadelijkste en geweldigste
Driften, en bewaarde eene zekere gelijkenis van Rang onder alle de Leden van den
Staat. Te deezer oorzaake werden Eenvoudigheid en Maatigheid, met de Deugden
daaraan vermaagschapt, in groote eere en agting gehouden. Van deezen aart waren
de Grieken, geduurende de Eerste Eeuwe, en een gedeelte van de Tweede.
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En dit tweede Tijdperk is, in den geheelen duur van het Grieksche Volk, het zelve,
als de tijd van de vijf-entwintig tot de dertig jaaren in het leeven van den mensch:
naamlijk het tijdperk van de grootste sterkte en bloei. Het mag, daarom, niet
oneigenlijk, de Manbaarheid van Griekenland genoemd worden, bestaande in de
roemrijkste dagen, die dat Land ooit gezien heeft.
De Grieken, tot dus lang beperkt binnen de paalen van een naauw Land, hadden
weinig gelegenheids gevonden, om hun vermogen en dapperheid te doen blijken
in het oog der waereld. Maar de Persische inval, die wel ras op hun was uitgestort,
gelijk een snelstroomende rivier, was geschikt om hunne verdiensten in het duidelijkst
gezichtpunt, en hunne wijsheid, zo wel als hunne dapperheid, in den klaarsten dag
te stellen. Men ziet hier een zeer klein leger Grieken stoutelijk eene zo groote menigte
vijanden tegentrekken, dat alleen het afschieten hunner pijlen het gelaat des hemels
gezegd wordt verduisterd te hebben. Deeze weinige Grieken vallen die overgroote
hoop Persen, met een onwrikbaar besluit, aan, en doen hun de vlugt kiezen. Op
dezelve wijze bevegten zij hunne vijanden ter zee, met het zelfde nadeel in getal,
en met het zelfde voordeel in de zegen. Een spreekende proef, hoe veel de
dapperheid, door Krijgstucht geregeld, den blinden en dollen moed van eene
ongeregelde menigte overtreft.
Wijders ziet men de Spartaanen, die, door de bewonderenswaardige gesteldheid
van hun Staatsbestuur en hunne bijzondere Deugden, boven alle hunne Nabuuren
uitmuntten, van waar ook hun Staat voor 't Hoofdgemeenebest in Griekenland
gehouden werd, hunne magt oefenen, met een gestrengheid, die naar de stuursheid
hunner Zeden smaakt, en hunne Bondgenooten met trotsheid en onbescheid
behandelen. Zulks heeft ten gevolge, dat deeze Bondgenooten, bij trappen, het juk
der Spartaanen moede worden, en dus onder de magt van Athene vallen, dat zich
vlijtig bevoordeelde met zulk een gunstig tijdgewricht. De Atheners, derhalven,
kreegen, op hunne beurt, de overhand in Griekenland, en behielden die tot den
Peloponnezischen oorlog, altijd getrouw aan hunne verbintenissen, de andere
Staaten als gelijken behandelende, en hunne magt oefenende in goed te doen.
Dit zo roemrijk Tijdperk voor de Atheners duurde omtrent vijftig jaar. Ten laatsten
echter werden de Athe-
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ners op dezelve wijze onverdraagelijk voor de andere Staaten, door hunne trotsheid
en overmoed; en door de uitkomst van den Peloponnezischen Oorlog wierden de
Spartaanen, voor de tweede keer, het eerste Volk van Griekenland.’

Traité des Loix Politiques des Romains, du temps de la Republique,
par Mr. De Pilati de Tassulo. 2 Tomes. A la Haye, chez J.
Munnikhuizen et C. Plaat, 1780. In octavo, pp. 735.
De Heer Pilati levert ons in deeze bladen, eene reeks van aaneengeschakelde
geschied- en oordeelkundige aanmerkingen, over de Staatkundige Wetten der
Romeinen, geduurende den tyd van hun Gemeenebest, geschikt ten beteren
verstande veeler byzondere geschiedenissen en voorvallen van dat beroemde Volk.
Hy vangt ten dien einde aan, met eene naspooring van derzelver oorsprong;
doorloopt de veranderingen, welke de Wetgeevende magt van tyd tot tyd onderging,
met aanduiding der gevolgen, die zulks met zig sleepte; ontvouwt de staatkunde
van den Romeinschen Raad, en de daaruit voortvloeiende of daarmede gepaard
gaande schikkingen, zo binnen als buitenslands; ten aanzien van 't Roomsche Volk
zelve, en van de Wingewesten in en buiten Italie, mitsgaders van de met dat
Gemeenebest verbonden Volken. Verder slaat hy 't oog op de inkomsten van het
Gemeenebest, en gaat voorts na, de magt zo der gewoone als der buitengewoone
Overheidspersoonen. Dit leidt hem wyders ter overweeginge der magt van te
vonnissen, zo in 't burgerlyke als in 't lyfstraflyke, en dus ter ontvouwinge van het
Burgerlyke en Lyfstraflyke Regt der Romeinen; by welke gelegenheid hy ook eenige
aanmerkingen voordraagt over den invloed, dien de strafwetten op de zeden en het
lot van 't Gemeenebest gehad hebben. Na hier aan gehegt te hebben een verslag
van de Vonnisvellende magt, in de Wingewesten, bepaalt hy zig, wel inzonderheid
met betrekking tot de zeden der Natie, ter beschouwinge van de Wetten, raakende
het Huwelyk, de Vaderlyke magt en de opvoeding der Jeugd. Daarby voegt onze
Autheur nog eene overweeging van het Chararcter der Romeinen, benevens deszelfs
invloed op hunne Wetten; en ten laatste van hunnen Godsdienst, als geheelen al
ondergeschikt aan het Staatkundige.
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Uit alles, wat de Heer Pilati nopens de opgemelde byzonderheden aanmerkt, is
blykbaar, dat hy in geenen deele behoort onder dezulken, die de Romeinen, dikwils
uit eene blinde hoogagting, gemeenlyk aan de gunstigste zyde beschouwen; veeleer
helt hy meerendeels over naar de tegengestelde zyde. Ter dier oorzaake wykt hy
ook dikwils van den gewoonen weg; dat veelen ligtlyk zal mishaagen; doch, gemerkt
zyn Ed. zulks niet doet, dan met het aanvoeren van bewysstukken, die hy veelal
met een welwikkend oordeel aandringt, zo maakt zulks zyn Geschrift voor onpartydige
Leezers des te merkwaardiger; dewyl het daardoor te meerder aanleiding geeft tot
een nader onderzoek. - Zie hier, ter proeve, eenigen van 's Mans bedenkingen over
het invoeren van de Wet der twaalf tafelen, en 't gedrag der Patricien of
Raadsheerlyken, ten nadeele der Plebejen of Volkelingen, in dit opzigt.
Met de oprigting der Albaansche Volkplantinge had Romulus, gelyk onze Autheur
vooraf aanmerkt, geene gelegenheid tot het maaken van vastgestelde Burgerwetten,
dat voor het Gemeen van zeer nadeelige gevolgen was. Dit ongeval, zegt hy, zogt
Romulus af te wenden, door het invoeren van 't Patrocinium, of het Beschermregt,
ongetwyfeld reeds in Alba in gebruik. Uit kragt hier van mogten de Volkelingen zich,
uit de Raadsheerlyken, een Patroon of Voorspraak verkiezen; die geschikt was, om
hen als Clienten te beschermen, tegen het misbruik dat de Grooten zomtyds, ter
(*)
onderdrukkinge van 't Gemeen, van hun gezag maakten . Wederzydsche
verpligtingen verbonden deeze Patroonen en Clienten aan elkanderen; doch eerlang
gaf die inrigting den Raadsheerlyken dermaate de overhand over de Volkelingen,
dat de schikking, die hun scheen te begunstigen, ter hunner onderdrukkinge strekte.
De Raadsheerlyken, die overhand willende behouden, hebben waarschynlyk het
maaken van Burgerwetten verhinderd; tot dat Servius Tullius, hen minder dan de
voorige Vorsten ontziende, dezelven stand deed grypen. Maar zulks was van geen
duur, dewyl Tarquinius Superbus, op het vermoorden van dien Vorst, ten Throon
gesteegen, dezelven weder vernietigde, en den Raadsheerlyken in de hand werkte.
Toen kort hier op de Koninglyke waardigheid afgeschaft, en de
Gemeenebest-regeering ingevoerd wierd, wisten de Raadsheerlyken wel dra, terwyl
ze alles

(*)

Dion. Halic. L. I. et II. Tit. Liv. L.I.
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voor 't Gemeen verborgen hielden, een heimelyk Burgerregt te vormen, waarvan
ze zig naar hun welgevallen bedienden. Dan dit misbruik liep, na verloop van eenigen
tyd, te sterk in 't oog om stand te kunnen houden. Zulks deed de Tribuni plebis of
(*)
de Gemeensmannen der Volkelingen raadpleegen, hoe het zelve te keer te gaan;
zy deeden eerlang een voorslag om tien Mannen, deels uit de Raadsheerlyken,
deels uit de Volkelingen, te verkiezen, en deezen te gelasten een Wetboek op te
stellen. Maar de Raadsheerlyken wisten deezen voorslag, geduurende eenige
jaaren, te verydelen; en toen ze eindelyk zig genooddwangd vonden toe te geeven,
bewerkten zy egter nog de zaak indiervoege, dat het opstellen van dat Wetboek
alleen in hunne handen viel. 'Er werden des Tien Mannen uit de Raadsheerlyken
verkoozen; en deeze stelden het Romeinsche Wetboek op, zedert bekend onder
den naam van de Wetten der Twaalf Tafelen, om dat ze op twaalf koperen Tafelen
(†)
ingesneeden waren .
De Heer Pilati oordeelt gansch niet gunstig over deeze Wetten; als die in
verscheiden opzigten toonen, door welken geest van heerschzugt, dwingelandy,
ongevoeligheid en eigenbelang derzelver Opstellers gedreeven werden: van waar
ook de Romeinen, in laater tyd, de aadeelige uitwerkzels ondervindende, die Wetten
ten deele vernietigd, en ten deele hervormd, hebben. - Zyn Ed. dit, ten aanzien van
eenigen deezer Wetten, uitvoerig getoond hebbende, merkt verder aan, dat de
ongevallen, door die Wetten veroorzaakt, byna als niets te agten zyn, in vergelyking
van het kwaad, door de schurkeryen der Regtsgeleerden en de onregtvaardigheid
der Overheden, vervolgens te wege gebragt. Onze Autheur laat zig hier over breeder
uit; doch 't zy voor ons genoeg desaengaende te melden, dat de Raadsheerlyken
de zaaken des Regts zo ingewikkeld wisten te maaken, dat de Volkelingen
daaromtrent niets konden uitvoeren zonder hunlieder behulp; waardoor zy, schoon
'er nu Burgerwetten waren, nog even diezelfde overhand behielden. - Gemerkt 'er
intusschen nog heden Regtsgeleerden gevonden worden, die voor dit gedrag der
Raads-

(*)

(†)

Veelal worden ze geheeten Tribuns du Peuple of Gemeensmannen des Volks, maar beter,
gelyk onze Autheur aanmerkt, Tribuns des plebeiens of Gemeensmannen der Volkelingen.
Zulks duidt hun naam Tribuni plebis aan; ook strekte hun Ampt grootlyks ter bescherminge
van de Volkelingen tegen de Raadsheerlyken.
Dion. Halic. L.X.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

235

heerlyken pleiten, zo laat zyn Ed. zig voorts aldus hooren.
Eenige jammerhartige Regtsgeleerden onzer dagen beweeren, dat de
Raadsheerlyken in dit alles, ter goeder trouwe, handelden, en met een oprecht
oogmerk niets anders, dan het algemeene best, bedoelden. Zy weeten dan
(*)
desaangaande meer, dan de Regtsgeleerde Pomponius zelve, die ons zegt , dat
zy 't gedaan hebben om het Volk te beletten, dat zy hunne eigene zaaken, zonder
(†)
hunne hulp, konden uitvoeren: dan Cicero , die, in spyt van den Regtsgeleerden
Sulpitius, staande hield, dat dit alles niet dan bedrog en guitery was; dan alle de
Geschiedschryvers, die getuigen dat de Raadsheerlyken, enkel door eigenbelang
en heerschzugt gedreeven, die strikken uitgedagt hebben. Hoe durft men 't
onderstaan, eene uitvinding te verdeedigen, die de wetten aan een ydel speelen
met woorden onderwerpt; die het geheele Volk doet afhangen van menschen van
een zekeren rang, welken zig alleen het gebruik en de kennis dier woorden
aanmatigen: die de kennis der Wetten voor dat Volk nutloos maaken; die deszelfs
vryheid dermaate knellen, dat ze voor kragteloos hebben te houden alles, wat slegts
naar de Wetten uitgevoerd is; die, eindelyk, elk een, wil hy zelfs de minste zaak de
vereischte wettigheid doen erlangen, verbinden om zyne zaak te vertrouwen in de
handen van één dier dwingelanden, welken zig opgeworpen hebben tot uitsluitende
bezitters van geheimen, die de plaats der Wetten bekleeden? Daarenboven, zo de
Raadsheerlyken in dat alles geene andere dan goede oogmerken hadden, waarom
hebben zy zig dan zo lang, en zo hardnekkig, in de bresse gesteld, om het vaststellen
van Burgerwetten in Rome te weeren; en wel zorge te draagen, dat het Regt altoos
door Mannen van hunnen Rang geoefend zou worden? Waarom hebben zy dan,
na de invoering der vastgestelde Wetten, met zo veel omzigtigheid geheim gehouden,
de formaliteiten en de plegtigheden, met welken zy die Wetten omwonden hebben?
Waarom stonden ze niet toe, dat die formaliteiten zo openlyk bekend gemaakt
werden als de Wetten? Waarom, eindelyk, hebben ze dan hunne toevlugt genomen,
tot het uitvinden van nieuwe geheimen, toen Flavius de voorigen openlyk gemeen
gemaakt had?

(*)
(†)

L. 2. § 5 et 6. D. de O.I.
Cicero pro Murena. C. 11. Ep. ad Attic. L. 6. Ep. 1. de O. ratore. L. 1. C. 41.
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Deeze Flavius was de Griffier van Appius Claudius Caecus, één der eerste
Raadsheerlyken. Uit hoofde van dit ampt waren hem de boeken en schriften van
zynen Meester toevertrouwd; en hy kon dus die stukken overschryven, welken de
formaliteiten behelsden. Zulks verwekte in hem eene zugt om ze gemeen te maaken,
in 't jaar 449 na Romes bouwing; en dus ongeveer honderd veertig jaaren na
derzelver uitvinding. Het Volk was daar over zo wel voldaan, dat het Flavius, die
toen nog maar een slaaf was, niet alleen vry maakte, maar ook tot de waardigdigheid
(*)
van het Wykmeesters-bewind verhief .
In die omstandigheden nu lieten de Raadsheerlyken geen oogenblik te leur gaan;
ze waren terstond bedagt op het uitvinden van nieuwe formaliteiten en nieuwe
plegtigheden. Zy, die, volgens onze verstandige hedendaagsche Regtsgeleerden,
in dit alles geene dan goede oogmerken hadden, tragtten met alle zorgvuldigheid
voor te komen, dat deeze nieuwe vond niet aan dat zelfde lot onderhevig mogte
zyn: ze vermomden denzelven, ten dien einde, onder tekenmerken, welken zy
(†)
opzetlyk daartoe uitdagten . Doch, na verloop van omtrent honderd jaaren, wisten
de Volkelingen 't zo ver te brengen, dat de Raadsheerlyken hunne toestemming
moesten geeven, aan den voorslag, om de waardigheid van Opper-Priester, zo wel
voor lieden van den eenen als van den anderen Rang, gelyklyk gemeen te maaken.
Hierdoor verkreeg Tiberius Coruncanius, een Volkeling, voorts de Opperpriesterlyke
waardigheid. En deeze openbaarde eerlang alle de geheimen; zig verledigende,
om openlyk, voor alle de geenen die hem hooren wilden, lessen in de Regten te
(§)
geeven : ook bragt Sextus AElius Catus, omtrent vyftig jaaren laater, geheel en al
aan den dag, de bovenaangeduide tekenmerken, en verder alle de overige snoode
(*)
verborgenheden van de sieltery der Raadsheerlyken .
Zints dien tyd werd de kennis der Regten, gelyk onze Autheur vervolgt, algemeen;
dan men was reeds dermaate gewoon aan de formaliteiten in Regten, dat ze egter
stand

(*)
(†)
(§)
(*)

Tit. Liv. L. 9. O. 46. Cicero ut supra. Aul. Gellii Noctes Atticae, L. 6. C. 9.
L. 2. § 6. 35, 38. D. de O.I.
ibid.
ibid. § 7.
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hielden, en eer toe dan af namen: waar uit, zo als hy met voorbeelden doet zien,
ontstond, dat de Romeinsche Regtsgeleerdheid eene weetenschap werd, die geheel
vervreemd was van alle geregtigheid en billykheid; bestaande uit eene speeling met
woorden on formaliteiten, die dezelve tot eene ongerymde en willekeurige kunst
(‡)
maakte .

Redenvoering aan myne Landgenooten. Te Dordrecht, by H. de
Haas, 1781. In gr. octavo, 81 bladz.
‘Mijn weezenlijk oogmerk, waerdste Landgenooten,’ (dus verklaart de Redenaar
zyn inzigt by het voordraagen deezer Redenvoeringe,) ‘is, uwe ontstelde gemoederen
tot bedaaren te brengen, en uit allerlei bekommerlijke gedagten te rug te roepen,
tot die effenbaare geestgesteldheid, die ons bekwaam zal maaken, om de
tegenwoordige gebeurtenissen in haar eigen waar licht te plaatzen, van alle haare
gunstige en ongunstige zijden te beschouwen, en zoo te beoordeelen, dat wij, op
het einde van onze overdenkingen, met zeer veel overtuiginge zien moogen, dat
wij genoegzaame gronden hebben, om ons onder de rampen des Oorlogs gerust
te stellen, en van onze rechtvaardige wapenen wat goeds, en misschien wat groots,
te verwagten.’ - Hier toe schetst hy ons, by den aanvang, de onheilen, die ons
Vaderland van tyd tot tyd door de Engelschen berokkend zyn, bepaalende zig, om
niet te breed uit te weiden over bekende zaaken, tot het voorgevallen, onder de
regeering van Koning Karel den II, van Engeland. Vervolgens brengt hy ons onder
het oog, dat de Rede, waarom de Engelsche Natie en haare Vorsten ons doorgaans
zo veel kwaads bestookt hebben, te zoeken is, in den hoogmoed, het Volkscharacter,
dat den Engelschen afgunst inboezemt tegen den Nederlander. Hierop verledigt hy
zig, om eenige zwaarigheden, welken men van onze zyde maaken kan tegen een
oorlog met Engeland, uit den weg te ruimen. Als daar is, de bedenkelykheid over
het weigeren van den bedongen en geëischten onderstand; - de vrees, dat wy tegen
zo gedugten vyand als Groot-Brittanje niet opgewassen zyn; - en het bezef dat de
Staat, nu alle verbindtenissen

(‡)

Cicero pro Murena. C. 11, 12 et 13. de Oratore L. 1. C. 55. confer exemplum, L. 1. de Officiis.
C. 14.
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met Engeland vernietigd zyn, een Bondgenoot verlooren heeft, die ons in
ongelegenheden aanmerkelyke diensten kan bewyzen. Tusschen beiden komt ook
in, de vraag, ‘of het echter niet veel beter geweest ware, indien ons Gemeenebest
buiten een openbaaren Oorlog met een machtigen Nabuur en Bondgenoot hadt
kunnen blijven?’ Zekerlyk ja, zegt de Redenaar; dan de zwaarigheid is hier, of wy
met mogelykheid, zo als de zaaken tegenwoordig geschapen staan, ‘buiten den
eenen of anderen Oorlog blijven kunnen, langer, dan het der Engelsche kroone
behaagt?’ en zo niet, ‘of ons dan van twee kwaaden niet waarlijk het ligtste te beurt
gevallen zij?’ het welk den Redenaar niet moeilyk valt te bewyzen. - By de oplossing
der genoemde zwaarigheden, voegt de Redenaar wyders nog eene overweeging
der gronden van hoop, die ons nog overschieten op een gelukkigen Vrede; welken
hy toont dat te vinden zyn, - in den inwendig welgestelden staat der Nederlanden;
- in de geringheid van één éénigen, reeds verzwakten en zeer gemaklyken vyand;
- in de regtvaardigheid onzer wapenen; - in den krygsmoed van onzen Landaart; in de verbintenisse met de Noordsche Mogenheden; - en eindelyk in een
veelbeloovend Bondgenootschap met het Nieuw Gemeenebest van Noord-Amerika.
- Voorts besluit de Redenaar zyne Aanspraak aan zyne Landsgenooten, met hen
op te wekken tot een gedrag, het welk, in de tegenwoordige gesteldheid van zaaken,
de heilzaamste gevolgen hebben moet; zig tot verschillende standen rigtende, geeft
hy aan ieder zodanige lessen, die tot dezelven betrekkelyk zyn, en welker
inagtneeming daadlyk geschikt is, om den Lande heilzaam te weezen.
Het geheele beloop der Redenvoering beantwoordt zeer wel aan 't oogmerk; en,
schoon deeze en geene gronden van opbeuring al eens wat in een sterk licht gesteld
mogten zyn, men zal ze egter over 't geheel niet verwerpelyk vinden. Neêrlands
toestand is zekerlyk niet als hooploos te beschouwen; maar zodanig, dat het ieder
in zynen staat moet noopen, om, met een vertrouwend vooruitzigt op de Godlyke
hulp, onze regtvaardige zaak te helpen handhaaven; altoos gedagtig dat Nederland,
in vroegere dagen, wel blootgesteld is geweest aan treffender oorlogsrampen, en
zig nogtans op eene luisterryke wyze hersteld heeft.
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Zeemans Handboek, door J.F. Martinet, Predikant te Zutphen, &c.
Te Amsterdam, by J. Allart, 1781. Behalven het Voorwerk, 274
bladz. in octavo.
By manier van Zamenspraaken, tusschen eenen ouden, ervaren en wyzen Matroos,
en eenen Jongen, die een braaf en bekwaam Zeeman worden wil, ontvouwt hier
de Eerwaarde Martinet de Zeemanspligten, met inmenginge van zodanige
kundigheden, die strekken om jonge Lieden tot de Zeevaart aan te moedigen, en
hen te leeren, wat zy op te merken hebben. Zyn Eerwaarde behandelt dit Stuk op
eene zo leerzaame en tevens aanvallige wyze, dat men een vry goeden grond
hebbe, om te verwagten, dat het by Zeelieden van een nuttigen invloed zal zyn. De
eerste zamenspraak gaat over de onderscheidene beroepen, en de verschillende
neigingen der menschen tot het een of ander beroep, en dus ook tot de Zeevaart,
die by veelen te onregt in minagting is. Op dit Gesprek, dienende grootlyks om den
jongen Matroos te noopen tot volstandigheid in zyne keuze, naar zyne neiging, volgt
eene verdere aanmoediging, door een onderhoud over de nuttigheid der Zeevaart,
wel byzonder met betrekking tot ons Vaderland, welks verval met dat van de
Scheepvaart onafscheidelyk verbonden is. Hier aan verknogt zig eene Zamenspraak
over de Zee; in welke de algemeene waarneemingen, die de Natuurkundige
beschouwing der Zee aan de hand geeft, op eene bevatbaare wyze beknoptlyk
ontvouwd worden. Na deeze voorafgaande aanmerkingen met betrekking tot de
Zeevaart, loopt het onderhoud bepaald over de pligten, die een Zeeman te betragten
heeft; welken, onder 't bybrengen van deeze en geene gepaste voorbeelden uit 's
Lands Geschiedenissen, voorgedraagen en aangedrongen worden. De oude Matroos
leert den Jongeling, hoe hy zig byzonderlyk jegens den Kapitein te gedraagen hebbe;
waarschuwt hem tegens deeze en geene ondeugden, welken omtrent het
Scheepsleeven bovenal in aanmerking komen; geeft hem eenige lessen nopens
zyn gedrag in 't algemeen; spreekt voorts wel inzonderheid over de pligten, die hy
jegens zyne Medgezellen aan boord in agt behoort te neemen; het gedrag dat hy
in vreemde Landen moet houden; de wyze op welke hy zig te gedraagen heeft, als
hy, ten einde zyner Reize, weder in het
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Vaderland te rug gekeerd is; en laatstlyk over den Scheeps-Godsdienst. Het laatste
onderwerp geeft aanleiding tot het mededeelen van zes Scheepsgebeden, onlangs
opgesteld; die by uitstek wel ingerigt zyn; en verdienen dat ze ten algemeenen
gebruike in den Zeedienst geschikt worden. By dit komt wyders nog een Brief van
den ouden Matroos, die, onverwagt in Zee moetende steeken, geen gelegenheid
heeft om den Jongeling nader te onderhouden. Dit doet hem zyne gegeeven
onderrigtingen, in een kort bestek, byeen trekken, met aanbeveelinge van 'er zyn
gedrag bestendig naar te regelen; laatende hem tevens met deezen Brief nog eenige
Scheepsliederen toekomen; welken door onze Vaderlandsche Dichters, de Heeren
PATER, VAN ALPHEN, ASSCHENBERG, ROULLAUD, en anderen, ten dien einde, in een
zeer goeden smaak gedicht zyn. In de behandeling en uitvoering van 't een en 't
ander is het character en de algemeene vatbaarheid der Zeevaarenden, zonder
egter in 't laage te vallen, zo wel waargenomen, dat het den eenigzins geschikten
Vaarendsgezel tot eene herhaalde leezing uitlokke, en verder aanspoore, om 'er
alleszins een goed gebruik van te maaken.

De Lt. Admiraal M.A. de Ruiter, geschetst in eene Redevoering,
uitgesproken in het Genootschap, Concordia et Libertate. Te
Amsterdam, by P. Schouten, 1781. Behalven het Voorwerk, 107
bladz. in gr. octavo.
Het herdenken der bedryven van 's Lands roemwaardige Helden, dat door alle tyden
zyne nuttigheid heeft, komt ongetwyfeld by uitstek te stade, in zulke omstandigheden,
als waar in ons Vaderland zig tegenwoordig bevindt; weshalve deeze Redenvoering
wel gezegd moge worden rechttydig het licht te zien. - Ze schetst ons, op eene
aanmoedigende wyze, één onzer beroemdste Helden, wiens nagedagtenis Nederland
ten hoogste dierbaar is; en brengt den Ingezetenen tevens denkbeelden voor den
geest, welken thans niet sterk genoeg ingedrukt kunnen worden; 't welk de leezing
van dit Geschrift allen aanpryst.
De Redenaar vangt aan, met eene maar al te waaragtige beschryving van
Nederlands verval en toestand, zonder egter den staat der Ingezetenen als hooploos
aan te merken;
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waar uit hy dan aanleiding neemt een ieder ter betragtinge van zynen pligt te noopen;
waar toe de beschouwing van uitneemende Voorbeelden zekerlyk het haare kan
toebrengen; en onder welken dat van den voortreflyken Mishiel Adriaansz de Ruiter,
buiten tegenspraak, geen der minsten is. 's Mans geheele leevensloop, hier in
deszelfs hoofdtrekken beknoptlyk voorgedraagen, vordert de opmerking der Natie;
maar bovenal zyne bodryven als Bevelhebber van 's Lands. Vloot, tot Neerlands
beil; 't welk ook den Redenaar daarop byzonder doet stille staan; en den Held in
deezervoege naar waarheid omschryven.
‘DE RUITER, door de natuur tot een Krygsman geschaapen, en van
Lichaamsgestalte tot swaaren arbeid geschikt, was sterk, vlug en wakker. Zyne
vermogens waren ongemeen: hy was scherp van gezigt, glad ter taal, zeer
opmerkzaam, gaauw van bevatting en byzonder gelukkig van geheugen. Zulke
gunstige bedeeling der natuur moge een ander snood misbruiken. DE RUITER scheen
daar meede niet verrykt, dan om, in allerlei betrekkingen, zyn Vaderland alleen, de
voordeelen daarvan te doen genieten. Als Zeeheld en Vlootvoogd was hy ervaaren,
dapper, onvertsangd, bedaard van geest in 't midden der gevaaren, en doorkneed
zo wel in Krygskunde als in Zeemanschap. Hy was voorzigtig en standvastig,
zorgvuldig, yverig, vaardig en onvermoeid. By deeze groote voortreffelykheid van
den Zeeheld, bleef hy niet te min altoos de beste, de welmeenenste Burger, die
alles verrigtte enkel uit grootmoedige Vaderlandsliefde. Hy was gehoorzaam aan
zyne Meosters, trouwhartig voor zyne vrienden, gunstig aan verdiensten, edelmoedig
in alle zyne verrichtingen; en, wat de toestand onzer zaaken niet weinig vorderde,
Hy was de belangeloosheid zelve. Dan nog uitsteekender eindelyk waren in Hem
deeze grootsche Helden- en Burgerdeugden, om haare zagtaartige gezellinnen,
om zyne menschlievendheid, vredelievendlieid, nederigheid, heuschheid,
lankmoedigheid, gematigdheid en ingetogenheid, alle rustende op, en voortvloeiende
uit, zyne voorbeeldige, zyne ongemeene, Godsvrugt’.
Verdenkt men dit geschetste character als te sterk; men leeze verder de
Redenvoering zelve; en men zal, daar de Redenaar de voornaamste gevallen van
's Mans Leeven, zo verre zyn kort hestek zulks toelaat, doorloopt, den beroemden
DE RUITER alle de hier hovengemelde Dengden zien oefenen.
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De Schilderkunst in drie Zangen. Uitgesprooken ter gelegenheid
van het uitdeelen der Prijzen in de Academie der Tekenkunste te
Amsteldam, door G. Brender à Brandis, Honorair Lid van dozelve
Academie, enz. Te Amsteldam, by A.J. van Toll, 1780. Behalven
het Voorwerk, 99 bladz. in gr. octavo.
In deeze drie Zangen stelt ons de Heer Brender à Brandis de Schilderkunst, op
eene aangenaame wyze, voor oogen. De Schilder ontvangt 'er leerzaame lessen,
en de Liefhebber ziet met vermaak in een kort bestek byeengebragt, het geen ter
aanwyzinge van de gronden dier Kunste, en derzelver lofwaardigheid kan strekken;
terwyl de Dichtkundige Leezer teffens met genoegen het oog vestigt op de
schilderagtige dichtkundige uitvoering. Het onderwerp drieledig verdeeld zynde,
gaat de eerste Zang over den oorsprong en de astekening; de tweede over het
zamenstellen der koleuren, en de laatste over de keuze der ontwerpen, de
hartstogten en den lof der Schilderkunst. Tot een staal der uitvoeringe diene in
deezen zyne aanpryzing van Nederlandsche Schilders, als voorbeelden der
navolginge waardig. Hy wil dat men de Schilderstukken der beroemdste Schilders
zal bestudeeren, waartoe zy, die naar Italie of Frankryk trekken, by uitstek gunstige
gelegenheden hebben: dan dit is de eenige weg niet; men kan ze ook hier te Lande
gadeslaan; ons Vaderland levert eene genoegzaame menigte van schoone stukken,
door Meesters uitgevoerd, op eene wyze, dat er ons Gewest ten boogste op moge
roemen. Dit doet onzen schilderenden Dichter zeggen.
Doch weet, indien gij 't schoon van echte kleuren mind,
Dat gij geen fraaijer werk, dan binnen Neêrland vind.
Het Hollandsch kunstpenseel wijkt geen uitheemsch vermoogen,
Zoo lang dat op zijn roem van Licht en Bruin mag boogen.
De Aloudheid heeft de kunst in dit beroemd gewest,
Op Holbeen, Lucas, en haar Breugels vast gevest.
Haar wakkere van Eik heeft vaste kleur gevonden,
En 't sap der verwen met Lijnolie saam verbonden.
Dus wijkt ons Vaderland; wen 't zyn vernuften noemd,
Noch Roome, noch Parijs als 't op zijn kunstnaars roemd;
Daar 't aan Itaalje zelf de Wet heeft voorgeschreeven,
Om duurzaamheid en gloed aan elke kleur te geeven.
Dat de afgunst zelf hier spreek', maar snoode onkunde zwijg',
Als Rubens en Van Dijk hun roem ten toppunt stijgg'.
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Dat Wouwërman, Teniers, Metzu en van de Velden,
Met Bergchem en Ostade en Potter, hier vermelden
Wat lof de Vreemdling zelf aan hunne werken geeft.

By deeze gelegenheid wyst de Dichter den oefengraagen Schilder verscheiden
treffende Stukken van Nederlandsche Meesters aan; doch die allen hier op te
noemen, zou dit Artykel te uitvoerig maaken; waarom wy in deezen slegts zullen
bybrengen, 't geen de Heer Brender à Brandis wegens van Bergchems vreedzaame
Landgezigten, en Huchtenburgs woedende Oorlogstafereelen meldt.
Van Bergehem troond den Mensch uit 't weemlend Stadsgewoel:
Maald stille Velden of, en wekt een zagt gevoel
In 't hart, dat zich met vreugd aan zulk een Land wil binden,
Daar 't oog de waare rust en vrijheid meend te vinden.
Gewis stamt zijn Penseel van eene Veldgodin!
Cijbele zelf blies hem heur hartsgeheimen in.
Dus heeft hij niet vergeefs den Heuveltop verkoozen,
Daar hy 't natuurlyk schoon, al werkend, bleef verpoozen.
Zijn meesterlijk penseel spreid daar al 't liefflijkst uit.
't Verschiet, dat in den glans van roode Wolkjes stuit,
Doet ons den Avondstond en sombre rust aanschouwen;
Wijl 't wollig Vee, geleid door weelige Landsdouwen,
Met zijnen Harder blij en dartlend stalwaards keert;
Daar de eigenaarte rust van d'eersten tijd regeert.
Gij, die voor wreeder stoffe uw Heldenborst voelt blaaken,
Tracht op het schittrend spoor eens Huchtenburgs te raaken.
Dees kunstnaar, die 't geweld des Oorlogs heeft gezien,
Zal u een echt Tafreel van eenen Veldslag biên.
Hij toond op elken trek den tint der Oorlogswoeden,
En doet een Heldenhart in ieder beeld vermoeden.
't Zij hij den zwaaren Strijd bij 't bloedig Malplaquet,
Der Fransschen nederlaag in 't helderst daglicht zet;
Os 't sterk Belgrado voor des Keizers heir doet bukken:
De daaden van Eugeen, in 't Tiental Meesterstukken,
Volmaakt naar 't leven volgt: wen 't loflijk kunstpenseel
Den slag van Hochsted maald; daar 't oog op 't schoon Tafreel
De beide Legers zelfs verwoed ziet zaamenrukken.
Hier breekt de Ruiterij, om alles te onderdrukken,
Door 't strijdend Voetvolk heen, en regt een bloedbad aan,
Wiens woede en ijslijkheén geen Leger kan weêrstaan.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

244
Het slagveld rookt van 't kruid, en bloed en versche wonden.
Daar niets dan Zwaard en Vuur en Weerstand word gevonden;
De grond ligt als be zaaid met lijken, onder een;
Het donderend Canon verdooft het klaaggeween
Der half onozielde Liên, die met den dood nog martlen,
En in een stroom van bloed, met kreuple Paarden, spartlen.
Ontzachlijk Treurtoneel! dat ons op 't klaarst verbreid
Hoe 's Menschen rust, veeltijds, in Menschenoffer leid.
Gintsch zal een trotsche Stad, omringt van sterke muuren,
Den aantogt van een Heer, tot haar verderf, verduuren.
Zie daar zijn benden reeds gekoomen in 't gezicht!
En 't vreeslijk moordgeschut op Schans bij Schans gesticht!
Hier daald een graavend Rot in eenen Loopgraaf neder;
Gints springt een Tegenmijn. Waar was ooit Schouwspel wreeder?
Daar 't Bolwerk hemelhoog met zijn bewoondren vliegt,
En 't woedend Menschdom zelf in zijnen drist bedriegt.
Het gantsche Aardrijk schud: de Hemel schijnt te glimmen;
De Veldheer doet zijn Volk den stijlen wal beklimmen;
Terwijl een ander deel op Kerk en Toorens mikt,
En 't Burgerheir verbaast in 't gloeiend puin verstikt.
Men staapeld ramp op ramp: de diep gegraavne gragten
Zijn opgepropt van Lien, gewondden en geslagtten:
's Bestormers Kruid en Lood, het brandende Canon,
En woedend tegenvuur verdooven 't licht der Zon;
En doen ter naauwernood den Veldheer onderscheiden,
Die zich, door 't blinkend staal, den doortocht moet bereiden,
Gelukkig Nederland! dat zulke kunstnaars voedt,
Dat zelfs de vreemdeling hen eerd, en achten moet.
Gelukkig, dat natuur, in hunne kunsttafreelen
's Beschouwers oog en hart verrukken kan en streelen.
Maar ook, dat dit gewest, op moord noch brand belust,
De dierbre Vreê verkiest, en welvaart zoekt in rust.

Praefe van Poëtische Mengelstoffen, door het Dichtlievend
Kunstgenootschap, onder de Spreuk; Kunstliefde spaart geen
Vlyt, on Prysvaars. Zevende Deel. Te Leyden. by C.v. Hoogeveen,
Junior, 1780. In groot octavo, 288 bladz.
Het Genootschap, Kunstliefde spaart geen Vlyt, houdt de eenmaal verkreegen agting
bestendig staande, waar van dit Deel op nieuw ten getuige kan strekken. Tot eene
proeve diene de
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volgende wederlegging van den Menschenhaater, ter ontvouwinge van 't heil der
Gezelligheid.
Laat af, Alcest! het menschdom te verachten.
't Heeft zijn gebrek. Gij zelf zijt niet misdeeld.
Ach! 't is een waan, waar meê ge uw zinnen streelt,
Zoo ge op deeze aard volmaaktheid wilt verwachten.
*

Ligtzinnigheid is 't kenmerk van de weereld,
Uw aart is 't ook veranderlijk te zijn.
Hoe menigwerf verloort ge u in den schijn,
Al hadt ge een geest met weetenschap bepaerld!
*

De rede loopt in 't woest gareel der driften,
En onze geest, aan dat geweld gewoon,
Heeft kragt noch moed, om haar bedrieglyk schoon
Van 't waar geluk naauwkeurig af te schiften.
*

Maar 'k hoor u reeds: ‘Ik zal dat juk verbreeken,
'k Zeg 't al vaarwel, 'k begeef mij naar het land,
Daar huist geen zorg, die vreugd en hoop verbant,
Daar zal geen drift mijn eerlijk bloed ontsteeken.
*

Geen Vorst zal daar mijn vrijheid ondermijnen,
Geen hofgerecht mijn sluimring hinder doen,
Geen onverstand mijn geest met dampen voên,
Geen Fillis mij om haar verraad doen kwijnen.
*

Geen dankverzuim, voor heusche gunstbetooning,
Vermoeit mijn deugd, mijn zucht tot weldoen, daar,
Men ziet op 't land geen onschuld in gevaar.
De wijsgeer kent 'er, buiten zich, geen Koning.
*

Mijn vriend! zoudt gij 't gewoel op 't land ontwijken?
Is dan 't geluk alleen een vrugt van 't veld?
Begeerte, die den mensch gestaeg verzelt,
Zal op 't gezigt van roozen niet bezwijken.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

246
*

De stormwint huilt zoo wel door stille wouden,
Als door een stad, die van bewooners krielt;
En zou de drift, die ons zoo vaak bezielt,
Haar invloed steeds in de eenzaamheid weêrhouden?
*

't Genoegen is alom op aard te vinden.
De maatschappij kweekt ook vermaaken aan:
Hoe kostbaar wordt de prijs van ons bestaan,
Daar ze ons verrijkt met tederharte vrinden!
*

Gezelligheid voedt nutte weetenschappen,
Zij schept gemak, zij gunt ons overvloed,
Haar balsem heelt den wrangsten jammerspoed.
't Meedoogen volgt haar minnelijke stappen.
*

God heeft den trek tot stadig samenleeven
Om wijze reên zijn schepsel ingeplant.
Hij schiep 't heelal in 't lieffelijkst verband.
Laat ons zijn wil, zijn goedheid niet weêrstreeven.
*

Laat af, Alcest! laat af den mensch te mijden.
Verligt zijn ramp, bemin hem in zijn druk.
Dan wordt uw heil ook eerlang zyn geluk.
Dan zult ge u wis om uwen stand verblyden.

By de Dichtstukken van 't Kunstgenootschap zyn nog gevoegd eenige Mengeldichten
van de Aankweekelingen; waar onder 'er etlyken gevonden worden, die vry wat
goeds belooven. En daar by komt eindelyk een zeer wel uitgevoerd Prysvaars van
den Heer Adolf Hendrik Hagedoorn, behelzende een Tafereel van 't beste Huwelyk.
Zie hier, hoe zyn Ed. het gedrag deezer Egtgenooten afmaalt.
Hij had een vast en vroom gemoed,
Nooit opgeruid door gistend bloed,
Was liefdenrijk in zyn verkeeren,
Gelaten in des Heeren wil,
Gehoorzaam aan zijn God en wettige Overheeren,
Bedaard en vreedzaam in geschil.
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*

Hij bond den vluggewiekten tijd
Aan zijn belang, door noeste vlijt,
Gaf acht op 's aardkloots wisselingen,
En was den arbeid tot een baak,
Geregelde orde heerschte in al zijn oefeningen,
En oogenblikken van vermaak.
*

Hij was de steun van zijn gezin,
De vraagbaak van zyn halsvriendin,
Haar oogenlusten, hartverlangen,
Haar hulp en troost in wrangen druk,
Een schermheer in gevaar, waaraan heur ziel bleef hangen,
De stichter van haar huisgeluk.
*

De straulen van zijn hel gezicht
Verspreidde een alverkwikkend licht,
(*)
Die zijn vriendinne kon bekooren ,
Hij stal heur hart door heusch onthaal,
En wist haar vluggen geest en gretig luistrend ooren
Te boeien aan zijn wijze taal.
*

Zij was haar eeuw tot roem en glans,
Een parel aan 's mans glorijkrans,
Zijn ander Ik en zielvertrouwen,
De bloem en vreugd van haar geslacht,
Een keursteen in den ring der brave Christenvrouwen,
Die blonk gelijk een star bij nacht.
*

Zij, wars van ijdel tijdvertier,
Was vroed in 't wikkend huisbestier,
Ging voor in loffelijke zeden,
Gaf wieken aan den traagen geest,

(*)

Het schynt ons toe, dat hier eene wat verregaande Poëtische vryheid gebruikt is, welke
voorgekomen zou hebben kunnen worden, met te schryven:

Het straalen van zijn hel gezicht
Verspreidde een alverkwikkend licht,
Dat zijn vriendinne kan bekooren.
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En leidde haar gezin naar 't rigtsnoer van de reden,
Werd hoog geacht en min gevreesd.
*

Zij was een spoorslag voor zijn deugd,
Een troosteres in ongeneugt,
Een lieve zorg in 't wanklend leven,
Een kind der Oppermajesteit,
Nooit tuk op heerschappij en morrend tegenstreeven,
Bekoorlijk door zachtzinnigheid.
*

Zij was eenpaarig van gemoed,
(*)
Bezorgd in vetten overvloed ,
Bedagtzaam in bedrijf en spreeken,
Bevallig in liefkozerij;
Haar minnelyk gezicht bedwong de tranenbeeken,
In zijn droefgeestigst hartgetij.

A.B Boek, waaruit men, op de beste en gemakkelykste wyze, de
verscheidene soorten van Letteren, benevens het spellen en
leezen, kan leeren: inhoudende teffens eenige zedekundige
Vraagen en Antwoorden, geschikt naar de vatbaarheid van
Kinderen. Te Amsteldam by J.v. Laar Mahuet, 1781. In gr. octavo
28 bladz.
Met het nevensgaande Berigt over het gebruik van dit Kinderboekje, kunnen Ouders,
en zulken die de tedere Jeugd opvoeden, zig met vrugt van de daarin voorgestelde
manier van onderwyzing bedienen: alzo dezelve zeer wel geschikt is, om de
Kinderen, met weinig moeite, de verschillende soorten van letters te leeren kennen,
en voorts tot het spellen en leezen op te leiden. Ook zyn de Vraagen en Antwoorden,
ter onderwyzinge van Kinderen, van dien aart, dat derzelver inhoud hun met nut
ingeprent kan worden; ze gaan over onderwerpen, en zyn opgesteld in bewoordingen,
die alleszins verstäanbaar zyn, en niet dan goede indrukzels te wege kunnen
brengen.

(*)

Zou ruimen overvloed hier niet deftiger luiden dan vetten overvloed?
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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 IIde Deel. 336 bl.)
(*)

Wy hebben, omtrent het opgemelde Werkje, nog een oude schuld af te doen , en
zullen ons hier mede kwytschelding bezorgen. Onnodig is het, van den aart en
aanleg deezer Redenvoeringen te spreeken, wy hebben 'er ter aangetoogene plaats
genoeg van gezegd. Alleen moeten wy de Opschriften van de Stukken, in dit Deeltje
vervat, opgeeven. De drie eerste Redenvoeringen, van dit Deel, gaan over de
Vriendschap; de vierde over de Manmoedigheid tegen Verwyfdheid overgesteld;
de vyfde over de Manmoedigheid tegen bloohartigheid overgesteld; de zesde over
het Schoon der Nederigheid; de zevende over de Tydsgesteltenis, aangemerkt als
een drangreden tot vroegtydige Godsvrugt. Om iets bepaalders, dan wy voorheen
opgaven, uit te kippen, zou dit Deeltje ons gelegenheid schenken, en waarlyk het
doet zulks in eenen overvloed, welke ons, omtrent de keuze, verlegen maakt.
Wy bepaalen ons. - De Dertiende Redenvoering, waar in onze Vriend der jonge
Heeren handelt over de Manmoedigheid tegen de Verwyfdheid overgesteld, zal ons
eenige Stukken opleveren, geschikt om de gesteldheid der Engelsche Jeugd te
leeren kennen, en te zien welke gebreken onder dezelve heerschen. Mogten ze der
Nederlandsche ten afschrikkenden schouwspiegel dienen.
‘Dat dit Land (Engeland naamlyk),’ dus laat zich de Eerwaardige FORDYCE hooren,
‘zich in een hachlyk gevaar bevindt, door de verkwisting, de boosheid, de on-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. IIde D. 1ste St. bl. 533.
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aandoenlyke weelde haarer Inwoonderen, is eene waarheid, dat elk bedagtzaam
Mensch, op het eerste hooren, toestemt. Hebben wy de stiptheid, de strengheid en
den edelaartigen geest onzer Voorouderen in 't algemeen, daar wy roemen op onze
meerdere vorderingen, niet verwisseld voor eene zelfzoekende en ondeugende
Verwyfdheid? Hebben de dwaasheden en ongeregeldheden, die, in vroegeren dage,
zich alleen bepaalden tot lieden van de hoogste rangen, eindelyk de middelbaare
rangen des Volks niet aangezet tot eene bykans ongelooflyke maate van
buitenspoorigheid en ydeltuitinge? Heeft die zelfde dwaasheid zich van hun niet
uitgestrekt tot het gemeenste Volk, altoos zeer genegen, om die boven hun zyn te
volgen, zo verre hunne omstandigheden willen gehengen, en, wanneer zy tot
dezelfde voldoeningen niet kunnen geraaken, tot de vervaarlykste uitersten van
mismoedigheid en misdryf overslaan? Geeft zulk een algemeen en verregaand
verderf geen alzins duister vooruitzigt, met betrekking tot de Godsdienstige, Zedelyke
en Staatkundige belangen der Maatschappye? Zyn deeze by elk Volk niet op 't
nauwst aan een verbonden? En heeft men niet algemeen ontdekt, dat zy te gader
voorwaards gingen en bloeiden, of te rugge liepen en verdorven?
Te ontkennen, dat de Eeuw, welke wy beleeven, tot lof geregtigd is, wegens haare
vordering in Weetenschappen, en Kunsten, en Proefondervindelyke Natuurkennis,
in oordeelkundige Godgeleerdheid, in allerlei stoffen van Smaak en Fraaije Letteren,
in de beschaafdheden der Zamenleevinge, en, 't geen alles overtreft, in de
veelvuldige gadelooze Liefdaadige Stigtingen, zou onbillyk en ongerymd weezen.
Wy zouden, met vermaak, kunnen uitweiden over de milde giften, dagelyks, in dit
Koningryk, en byzonder in deszelfs Hoofdstad, geschonken tot het voorkomen of
daadlyk wegneemen der elenden, onder welk eene gedaante zy ook mogen
voorkomen. Wy zouden zelfs, met eene voldoende verrukking, kunnen wyzen op
een groot aantal van beiderlei Sexen en verschillende Rangen, als op zo veele
goede Engelen, hebbelyk bezig, om troost te verschaffen in de verblyfplaatzen des
druks, en op het bevalligst bezorgd, hoe zy, ten kragtdaadigste, de jammeren des
Menschdoms zullen verligten, en de Ondeugden onder 't zelve te verminderen. Het
verheugt ons, desgelyks, te weeten, dat, by lieden van allerlei Staat, veele deugden
en goede hoedanigheden van eenen anderen aart bestaan, schoon het oog des
algemeens de uitwerkzels niet onmiddelyk be-
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merkt, daar zy door verscheide oorzaaken bedekt zyn, of over 't hoofd gezien worden.
Men kan, nogthans, niet ontkennen, dat het zigtbaarst kenmerk der tegenwoordige
Eeuwe, in 't algemeen beschouwd, bestaat in een overheerschende zugt tot Vertoon,
Verkwisting en Nagtvermaaken. - Wanneer de Rykdom vernuft, kundigheid of vlyt
te werk stelt, om onschuldige vermaaken te verschaffen en te vermeerderen, kunnen
geenen dan nauwgezetten en naargeestigen dit euvel duiden; de handel en
handwerken worden bevorderd; de verstands-bekwaamheden beoefend en verbeterd;
de geneugten der Zamenleevinge vermenigvuldigd en verfraaid; de Deugden en
Bevalligheden gepaard, en de Godsdienst blyft stand houden. Maar, wanneer
bevlytiging, smaak en begaafdheden, door de zodanigen als dezelve kunnen koopen,
misbruikt worden, om, zonder regel of paal, nieuwe Modes van vermaak te verzinnen,
verderflyk door derzelver kostbaarheid, strekkende om de driften te ontvonken,
verwyfdheid, ydelheid, zinnelyken lust en overdaad te wege te brengen; om het hart
af te trekken van het gezelschap der verstandigen en braaven, van de pligten en
geneugten des huislyken leevens; en het ongeschikt te maaken voor de gevoelens
en bedryven van Godsvrugt; om een afkeer te verwekken van deugdzaame
Egtverbintenissen, in de zodanigen die nog ongehuwd zyn, en de genegenheid in
de Gehuwden uit te dooven, en dus alle grondslagen van byzonder en gevolglyk
van algemeen geluk te ondermynen, - wanneer dit het geval is, kunt gy u dan een
zorgwekkender verschynzel, of een heilloozer verkeerdheid, verbeelden?’
Naa deeze algemeene Schildery, laat FORDYCE een Tafereel volgen van
Groot-Brittanjes gesteltenisse, ten deezen opzigte, in onderscheide Tydperken, en
geeft, dit doende, rede van de thans heerschende Zedeverbastering. Wy kunnen
hem in die uitgestrektheid niet volgen; maar moeten met hem dit kwaad in den
oorsprong opdelven, of, gelyk hy zich uitdrukt, ‘van de Kinderkamer af ophaalen.’
‘Daar,’ dus luid des Predikers Taal, ‘in de daad wordt het Character der Jongens
doorgaans verkeerd en bedorven. - Hoe? - Door een beklaaglyk toegeeven aan die
begeerten, driften, verbeeldingen en grilligheden, die vroegtyds moeten bedwongen
en geregeld worden; en die, om dat men ze, in tegendeel, in derzelver wilde
weelderigheid laat opgroeien, welhaast eene sterkte krygen, die naderhand zelden,
zonder veel bezwaarlykheids, kan geknakt worden.
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Men vleit, kleedt en pronkt deeze kleine Schepzeltjes op; men lokt ze met geld; zy
hooren steeds spreeken van schoone aangezigten, kostlyke kleederen, lekker eeten,
groote rykdommen, hoogen rang, en andere stigtlyke onderwerpen, - door wie? door die zelfde Persoonen, welke men hun leert aan te zien als voorbeelden van
Wysheid. Wat is de uitslag? Hunne Lichaamen worden verzwakt, hunne Zielen
verlaagd, zy zyn geschikt om al hun leeven Kinderen te blyven, buiten staat om
vermoeienis, honger en wederspoed, zonder de onmanlykste klagten te verdraagen;
geschikt, om, door het minste toeval over staag geworpen, en door de minste
tegenspraak geheel van streek gebragt te worden; om doldriftig, trots, grilziek,
hoofdig, weeldrig, omkoopbaar en zelfzoekend te zyn, slaaven van hunne eigene
driften en dwinglanden voor allen, die zich rondsom hun bevinden: dus worden zy,
dat ik my dus uitdrukke, in de eerste beginzelen huns bestaans, onbekwaam tot
alles, wat kloekheid in uitvoeren, standvastigheid in lyden, wysbegeerte in 't leeven,
beminnelykheid in zeden, mag heeten. Hier op loopt, des ben ik ten vollen verzekerd,
het gedrag, 't welk wy afkeuren, uit: en ik kan niet nalaaten te denken, dat wy dikwyls,
in de Kinderkamer, de Vrugtbeginzels zien van de misvormde weezens, die Bollen,
Kwanten, en Ligtmissen genaamd worden: zo heeft men ze althans voorheen
geheeten; doch het is een onzer laatste verfyningen hun een Italiaanschen naam
te geeven. - Gy moogt glimplachen, indien het u behaagt. Ik spreek in goeden ernst,
wanneer ik zeg, dat de zwakke zenuwen, de belachlyke optooizels, de gemaakte
praat, de ydele waan, de hoofsche glimplach, de smaaklooze lafheid en het
ongevoelig hart van een Heer, thans genaamd een ....; doch ik wil het niet noemen,
- over 't algemeen, in de eerste plaats, moet toegeschreeven worden aan de
beginzelen, reeds in de Kinderkamer ingeboezemd, welke vorderingen zy vervolgens
daar ook in mogen maaken, op de groote School der Mode.
Naa dat hunne Minne en Moeders alles, wat in haar vermogen was, toegebragt
hebben, om hun Lieden van geen betekenis altoos te maaken: hoe zelden worden
zy dan, onder bezorging van Meesters besteld zynde, onderweezen in eenig ding
van meer gewigts, dan de middelen om tot kennis te geraaken, of het algemeen
beloop der dingen te weeten, benevens eenige weinige uitwendige en mindere
begaafdheden, welker hoofddoelwit is hun eenige bitsheid,
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en het voorkomen van een Heer te geeven! Hoe weinig Leermeesters, in vergelyking
van het groot aantal gesprooken, hebben de genegenheid of bekwaamheid, om
hun, “in 't Boek der Deugd lessen te geeven,” liefde tot waarheid, maatigheid en
Godlyke Wysbegeerte in te boezemen; hunne uitzigten in dit Leeven en voor de
Onsterslykheid te bestuuren; hunne harten te vervullen met die goeddaadige
genegenheden, en onbekrompe oogmerken, die den geheelen kring bevatten van
gemeenschaplyk goed, van 't algemeene best, van onbeperkte Menschliefde, en
die, wanneer zy vervolgens geroepen worden, om in onderscheide standen zich te
vertoonen, luister op hun bestaan verspreiden, en blyken de bronnen te weezen
van uitgebreide nutheid, en de benoodigde hoedanigheden van een voortreffelyk
Character! Om jeugdige gemoederen, verondersteld dat ze bekwaam zyn tot zulk
eene opkweeking, op die wyze te vormen, worden verscheide bekwaamheden en
edelmoedige denkbeelden vereischt: welk eene uitgestrekte geleerdheid, welk een
vermogen van overreeding, welk een kennis van het hart, welk een onvermoeid
aanhouden, welk een onbezweeke yver is daar toe noodig! Maar kan men zich
verbeelden, dat, in deeze dagen, nu Dansmeesters, Fransche Onderwyzers, Zangers
en Zangeressen, benevens alle de andere Dienaars van in zwang gaande
vermaaken, en uitspanningen, in zulk eene hoogagting zyn, nu eene braave
Opvoeding, zo ze geheel in aanmerking komt, alleen de tweede plaats bekleedt, kan men zich met rede verbeelden, dat, in deeze omstandigheden, een vry groot
aantal persoonen zal gevonden worden, zo geäart als wy hier boven vermeldden,
en genegen om zich te onderwerpen aan de moeilykheden en kwellingen,
onafscheidelyk van het werk, de Jeugd, met weezenlyk voordeel, op te voeden? Ik zeide een vry groot aantal: want dat 'er zulken zyn, erkennen wy met blydschap.
Dat de gunstryke Vader der Wereld 'er meer verwekke! Zy mogen, buiten twyfel,
onder de verdienstlykste Leden der Maatschappye geteld worden.
Dat men, in onze Schoolen, de geleerde Taalen, met een' goeden uitslag,
onderwyst, schoon niet zonder veel tyds, die zeer wel bespaard zou kunnen worden,
te verkwisten; dat in deeze, als mede op onze Hooge Schoolen Leeraars en
Opzienders zyn, die tot eere zouden strekken, aan de hoogste rangen in de Geleerde
Wereld, kan niet ontkend worden; maar is het, van den anderen kant, onregt te
beweeren, dat de Zeden der Jongelingen, op deeze plaat-
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zen, menigmaal bedorven worden, dat, te midden van eene uitwendige geregelde
gedaante en het vertoon van wetten, dikwyls schandelyke wanordes gepleegd en
weezenlyke Letteroefeningen deerlyk verwaarloosd worden; terwyl niet weinigen
der Hoogleeraaren zich vergenoegen met het weelderig genot der rykdommen, aan
de Hooge Schoolen door Vorsten en Stigters geschonken, tot het voortplanten van
Geleerdheid en Godsvrugt? Zyn deeze dan die beroemde Kweekschoolen, welke,
in vroegeren tyde, zo veele Mannen uitleverden, die in alle soorten van
Weetenschappen en Deugd uitblonken, Mannen, die, door hun eigen helderschynend
voorbeeld, toonden tot welk eene hoogte waare kundigheid, en verstandige
opvoeding, het menschlyk gemoed kunnen verheffen? Dat 'er tegenwoordig, in
onderscheide rangen, Persoonen gevonden worden, die eenen rechtmaatigen yver
betoonen tot het behaalen van zulk een roem, en, met de daad, lichten deezer
Eeuwe zyn, erkennen wy met genoegen; doch welk een deftig Man kan het oog
slaan op deeze beroemde Zetels der oude Letterkunde, zonder te zugten, als hy
ziet dat ze ontëerd en geschandvlekt worden, door de thans heerschende
beuzelagtigheid; als hy ziet dat vrygeestige Losbollen en verwyfde Jonkertjes, in
zwermen voortkomen uit die zelfde oefenplaatzen, waar vastheid van Beginzelen
en Manmoedigheid voorheen den zetel hadden? Hoe veel beter was het voor hun
en voor de Maatschappy, indien deeze Jongelingen in den schoot der eenvoudige
Natuure waren opgevoed? Hebben wy geene Knaapen gekend, die nooit eene
schoolsche Opvoeding genooten, en, in vergelyking van hun, Helden en Wysgeeren
waren.
Zonder my tot een breeder verslag van de Opvoeding, thans in zwang, in te laaten,
wil ik alleen vraagen, of dezelve, in 't algemeen, niet strekt, om onze Jeugd wellustig
in stede van maatig, trots in plaats van zedig, eer neuswyzen dan geleerden, eer
vleiers dan beschaafde lieden te maaken, of, ten besten genomen, aangenaame
beuzelaars en grappige doenieten, in stede van nutte Characters en beminnelyke
metgezellen: om Ligtmissen en Coquetten, geen agtenswaardige Mannen en
beminnelyke Vrouwen, te vormen, om hun welafgerigte Danssers, in stede van
goede Burgers, te doen worden, en eer te leeren hoe zy zich wel zullen kleeden,
dan hoe zy wyslyk moeten handelen?
Maar laat ons, op dat wy ten slot komen, in de laatste plaats, deeze fraaije
Heertjes, - want voor zulken
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willen zy aangezien worden, - volgen, als zy op het tooneel der Wereld treeden.
Wat zien en hooren zy daar, dan wedden, speelen, onderkruipen, kabaalen maaken,
eerampten, bedieningen, bezoldingen, eeretekens, gunst ten Hove, Familie-belangen,
omkoopingen; bykans het geheele Menschdom zich buigende in den Tempel van
RIMMON, of offerende in dien van den Mammon: aan welken laatstgemelden Afgod,
de schynbaare aanbidders van den eersten de hulde hunner harten toebrengen?
In de vroegere eeuwen van Griekenland en Rome, was de Eer het groot voorwerp
van der Menschen dienst. In onze dagen is 't het Geld: de eerzugt zelve met de
verwaandheid, hoogmoed, en andere driften, houden het oog op de Gierigheid
geslaagen, “even als het oog des Dienstknegts is op de hand zyns Heeren, en het
oog der Dienstmaagd op de handen haarer Vrouwe,” Geld, myne Vrienden, Geld,
wordt nu gewaardeerd en gezogt, als het middel waar door men alles kan verkrygen,
- en dit kan men - eenige weinige beuzelingen uitgezonderd, als Gezondheid,
Vergenoegdheid, een goed Geweten, en waare Agting. Wat verdiensten,
bekwaamheid, braafheid, vaderland-liefde, en de eere betreft, daar aan verknogt,
door de opregte hoogagting en ongeveinsde toejuiching der beste onder de
Menschen; deeze schranderder eeuw heeft ontdekt, dat zulke beuzelagtige
hoedanigheden en sombere begaafdheden, voortyds mogten strekken om de
zodanigen te voldoen, die besmet waren met de doolende ridderschap der Deugd,
doch dat zy, heden ten dage, luttel betekenen. - Waarom? om dat zy niets beduiden
in het gelag aan de speeltafel, in luisterryke gezelschappen, in de verblyfplaatzen
der weelde, of waar men tot verkwisting zamenkomt. Zodanig, myne waarde
Toehoorders, - “doch vertelt het niet in Frankryk, smaakt het niet bekend op de
straaten van Madrid,” - zodanig zyn de tooneelen, de loflyke, de zeer bevorderende
tooneelen, op welke de veelbeloovende Persoonen gevormd, volmaakt, worden,
die, met den tyd, de Vaders zullen weezen van een volgend Geslacht, die over onze
Vlooten, over onze Legers bevel zullen voeren, in den Britschen Raad zitten, en
Wetten aan de halve Wereld voorschryven; die de eerste Staatsbedieningen zullen
bekleeden, en de Raadslagen van hunnen Vorst ondersteunen; met één woord, zy
zyn het die voor de dierste belangen des Menschdoms, Vryheid en Godsdienst,
zullen waaken.’
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Wat dunkt u, myn Jonge Vrienden in Nederland, wat dunkt u Ouders van dit
Gemeenebest, van deeze Schets? - Verscheide niet min opmerkenswaardige trekken
zou ik hier by kunnen voegen uit de Redenvoering, ten tytel voerende de
Manmoedigheid tegen de Bloohartigheid overgesteld. Deeze leert ons waaren
Heldenmoed. Wy wyzen u tot het Werkje zelve, en boven al tot de laatste
Redenvoering over de Tydsgesteltenis, aangemerkt als een Drangrede tot
vroegtydige Godsvrugt. Welk hy dus en daar mede zyn Werkje besluit.
‘Hoort het einde van alles: hoort en neemt het ter harte. Godsvrugt, - ik zeg
Godsvrugt, zal uw sterkste Bescherm-engel, uw zekerste Leidsman, en uw
aangenaamste Medgezel weezen. Deeze zal uwe oorspronglyke gevoelens van
Verdienste en Eer opklaaren en versterken, u in staat stellen om Lof te verdienen,
zonder dien te zoeken: Heiligheid by Liefde, en Standvastigheid by Vriendschap
voegen: u met waare Dapperheid bezielen: u leeren u zelven te kennen en wys te
worden door Nederig te zyn: u met bedaardheid vervullen in de rampspoedigste
tyden en met eene schootvrye wapenrusting bekleeden tegen de gevaarlykste
aanvallen op uwe Deugd, - aan die Deugd, eindelyk, zal zy verhevenheid,
standvastigheid en aangenaamheid byzetten, zo lang gy leeft, en, als gy sterft,
dezelve met Onsterflykheid bekroonen.’

Leerredenen over eenige onderwerpen, betreffende de beoeffening
van den Christelyken Godsdienst, door R. Walker, Bedienaar van
het H. Euangelij, in de Hoosdkerk te Edenburg. Uit het Engelsch
vertaald. Eerste Deel. Te Utrecht, by J.C. ten Bosch, 1780. Behalven
het Voorwerk 474 bladz. in gr. octavo.
Voor hun die geleerdheid of scherpzinnige navorschingen, en spitsvindige bepalingen
van Godgeleerde en Zedekundige onderwerpen, met het geen meer van dien aert
is, in Leerredenen zoeken, kan men juist niet zeggen, dat de predikwyze van den
Eerwaerden Walker geschikt is. Maer hun, die, in heilige Redenvoeringen op den
Predikstoel, bovenal een ernstigen aendrang der beoefeninge van den Christelyken
Godsdienst, als van meer gewigt dan 't opgemelde, begeeren, zal zyn Eerwaerde
meerendeels wel voldoen: en 't is van deze zyde, dat zich
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's Mans Leerredenen by uitstek aenpryzen. - Ene beknopte opgave van 's Mans
bedoelde in ieder Leerreden zal genoeg zyn, om zulks den Lezer te doen bezeffen.
Met den aenvang, vestigt hy het oog op het voortreflyk character van Paulus, naer
luid van 1 Th. III. 8; en stelt zich zelven en zynen Amptgenooten, (sprekende voor
ene hooge Kerkvergadering,) de aengelegenheid voor, om naer dit character te
staen; met ene gemoedlyke ontvouwing van 't geen een Euangeliedienaar ten dezen
einde in acht hebbe te nemen. De tweede Leerreden over Spr. XV. 3. bewyst ons
de Godlyke alomtegenwoordigheid en alwetendheid, met ene nadruklyke voorstelling
van den sterken invloed, die de kennis en erkentenis dezer gewigtige waerheden,
in velerleie opzichten, op onzen handel en wandel behoort te hebben. In ene
volgende over Ps. XIX. 13. bepaelt zyn Eerwaerde ons ter beschouwinge van de
moedwillige zonden; en leid ons op, om gade te slaen, van hoe veel aengelegenheid
het zy dezelven te myden, en wat hiertoe van onze zyde vereischt word. By deze
komt ene Leerreden over 2 Tim. III. 5, in welke de Eerwaerde Walker de natuur der
ware Godzaligheid, benevens derzelver kracht, ontvouwt, en ons verder leert van
waer het zy, dat zulken, die derzelver kracht verloochenen, zich onderwerpen om
'er de gedaente van aen te nemen; met aenwyzinge van 't gebruik, dat ieder in zynen
staet van deze overweging heeft te maken. Vervolgens handelt zyn Eerwaerde,
naer aenleiding van Jes. LIII. 3, over de verachting van Jezus, niet zo zeer in
leerstellige begrippen, als wel in de daedlyke beoefening, waer van hy de oorzaken
naspoort, en welker ontzettende natuur hy voordraegt, met een nevensgaenden
aendrang ter afwendinge of verbeteringe van die verkeerdheid. 's Apostels tael Rom.
III. 19. doet hem voorts inzonderheid handelen over 's Menschen strafschuldigheid
voor God, en 't rechte gebruik dier leere. Verder ontvouwt hy 's Heillands uitnoodiging
Matth. XI. 28, met ontvouwing van 't character der genoodigden, van de uitnoodiging
zelve, en van de daeraen gehechte belofte; tevens allen aenbevelende, om 'er
gehoor aen te geven. Deze en nog vier volgende Leerredenen zyn uitgesproken by
de bediening van 't heilig Avondmael; en handelende, naer aenleiding van Zach.
IX. 12, over de verzekerde verlosslng door Jezus Christus; naer luid van 1 Pet. II.
25, over den verschillenden staet der geloovigen, waer in zy eertyds waren, en waer
in ze
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thans door de Godlyke genade zyn: overeenkomstig met de opwekkende vermaning,
Heb. IV. 16, over de vrymoedigheid der Christenen voor God, en derzelver rechtmatig
gebruik: als mede, achtervolgens den inhoud van Rom. VIII. 32, over den grond, en
de zekerheid, der hoope van een Christen. Ieder dezer onderwerpen geeft den
Leeraer een ruimen voorraed, ter aenspooringe tot een rechtschapen Christelyken
wandel: en eigenaertig verknocht zich hier aen ene Leerrede over Rom. VIII. 31; in
welke zyn Eerwaerde het groote voorrecht van een Christen ontvouwt, die, wetende
dat God voor hem is, zich op goeden grond mag verzekeren, dat niets hem van de
Godlyke gunst in Jezus Christus zal berooven; welke overdenking voorts opwekkelyk
ter bemoediginge en betrachtinge aengedrongen word. In de dertiende Leerreden
aen deze volgende handelt zyn Eerwaerde, by de ontvouwing van 's Heillands
zinnebeeldig voorstel, Luk. XII. 35-37, over de vereischte omzichtige voorbereiding
eenes Christens, voor den dood en het oordeel. Hier by komt ene Leerreden over
1 Kor. IX. 24, welke ons opleid ter beschouwinge van eens Christens Godsdienstige
loopbaen, en de drangredenen voorstelt, welken den Christen moeten noopen, om
daer in naer den prys te streven. Voorts ontvouwt ons zyn Eerwaerde, waerin die
vuurigheid van geest bestae, met welke Paulus, Rom. XII. 11, ons beveelt den Heer
te dienen; welke geestgesteldheid hy tevens ten ernstigste aenpryst. Verder stelt
hy zich, in ene Leerreden over Num. XIV. 24, voor, zynen Toehoorderen aen te
bevelen, de navolging van het voorbeeld van den Godvruchtigen Caleb, die den
HEER volkomen was nagevolgd. Ene plichtsbetrachting, welke van ons eischt; dat
wy, buiten hem, genen anderen Heer erkennen: - dat wy hem gehoorzaem zyn in
alles; en die gehoorzaemheid doen blyken in ieder omstandigheid, geen tyd noch
plaets uitgezonderd, zelfs of schoon zy eische, dat een ontydige steenhoop over
ons worde opgericht: - dat wy hem dienen met een toegenegen en vrywillig hart, en
niet zugtend of als uit bedwang: - dat wy hem openlyk volgen voor het aengezicht
der zon: - en dat wy volharden hem na te wandelen, of schoon zich niemand met
ons vereenige; ja zelfs, of schoon de aarde en de asgrond hunne verenigde
vermogens tegens ons in 't werk stelle. Deze ontvouwde plichtsbetrachting pryst de
Leeraer hun ten sterkste aen; tevens toonende, dat hy niets
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vordert, dan 't geen betaemlyk, 't geen redelyk is; niets, dat men enigzins met reden
kan weigeren. In de hieraen volgende zeventiende Leerreden van deezen bundel,
neemt zyn Eerwaerde, uit Ps. XXXIX. 13, aenleiding, om na te gaen, van waer het
kome, dat de heiligen op aarde zich zelven beschouwen, als vreemdelingen en
bywooners op aerde; mitsgaders te toonen, welk ene levenswyze allermeest dit
character uitdrukt, en best voegzaem is aeu de gesteldheid en den toestand der
zodanigen; trachtende hier door zyne Toehoorders op te leiden tot een
hemelschgezinden wandel. Eindelyk wordt dit Deel beflooten met ene Leerreden
over Josua XXIII. 11; uitgesproken op een algemenen Dankdag; waerin de
Eerwaerde Walker zyne Landgenooten opwekt, tot het betoon van dankbaerheid
aen Gode voor zyne zegeningen, door hem lief te hebben, en dat in hun gantsche
gedrag te doen doorstralen; waermede hy voorts verscheiden, naer de
tydsomstandigheden, welgepaste aenmerkingen paert. - Men kan hier uit enigermate
afnemen, werwaerds de algemene denkwyze in deze Leerredenen zich uitstrekke;
een volgend Deel zal ons nog wel gelegenheid geven, om 'er een byzonder stael
van mede te deelen.

Drie Leerredenen, uitgesproken door J. Hinlopen, Predikant te
Utrecht. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg en J.v. Vloten, 1781. In
gr. octavo, 52 bladz.
By de reeds uitgegeven Leerredenen van den Eerwaerden Hinlopen komt in dezen
wederom een drietal, niet minder opwekkelyk uitgevoerd, dan de voorigen. De eerste
gaet, naer luid van Jer. XVII. 7, 8, over het vertrouwen op den HEERE, en 't geluk
daeraen verknocht; in de tweede ontvouwt ons zyn Eerwaerde, achtervolgens de
Apostolische vermaning, Phil. IV. 5, den plicht der bescheidenheid, met den aendrang
tot de betrachting; en de derde schikt hy, naer aenleiding van Gen. XXXIX. 9, ter
beschouwinge van Jozephs geval, en ter overweginge van zyn deugdzaem bestaen
in 't gemeen, en zyn afschrik van de onkuischheid in 't byzonder; om daer uit
zodanige vermaningen af te leiden, die voor persoonen van verschillende standen
nuttig zyn. - Zie hier 's Leeraers ontvouwing van de Bescheidenheid, zo als zy, in 't
by-
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zondere leven, tusschen menschen en menschen, voornaemlyk in zeven
verschillende betrekkingen, plaets heeft.
‘1. Gebeurt het, dat een ander iets van ons vordert, het welk men, naar het
strengste recht, niet verplicht zou wezen aan hem te geven, of voor hem te doen,
en konnen wy het, zonder onze schade en tot 's naasten voordeel, inwilligen, zouden
wy in zulk een geval wenschen, dat onze naaste het ons gaf, ons deed? de
bescheidenheid eischt, dat men geve den genen, die iets van ons verzoekt. Hebben
wy naar het stiptste recht iets van iemand te vorderen, en is zulk een minder in staat
om het te geven, of zyn de omstandigheden van zaken zoo veranderd, dat het hem
schadelyker zou wezen, dan wy konden denken, toen hy het ons schuldig wierd?
de bescheidenheid vereischt, dat men het uiterste niet van hem vordert, op dat men
niet al te rechtvaardig zy. - Zouden wy, in 't een of 't ander geval, met iemands
toegevendheid ons voordeel konnen doen? de bescheidenheid gebiedt, dat wy nooit
onzen broeder vertreden, of bedriegen in onze handelingen. - Ryzen 'er, over onze
of onzes naasten eischen, rechtsgedingen? de bescheidenheid opent het oor en
hart tot billyke voorwaarden, om den twist te eindigen; terwyl zy raadt, liever ongelyk
te lyden, dan het eenen anderen aan te doen, en, gelyk Abraham aan Loth deed,
zelfs zynen minderen genoeglyke voorwaarden voor te slaan, om vrede en liefde
te bevorderen.
2. Staat men met zynen naasten naar het zelfde voordeel, zoekt men dezelfde
eer, oefent men het zelfde werk, dezelfde neering? de bescheidenheid leert ons
daarin elkander dulden, elkanders doen niet ten kwade te duiden, veel minder,
elkanderen door kwaadspreken tegen te werken, maar zelfs met den genen, welken
het gelukt zynen wensch te verkrygen, zich zoo te verblyden, hem zoo te helpen,
als men zou wenschen dat hy deed, indien men zelf hem voorgetrokken wierd.
3. Verschilt men van elkander in gevoelens of manieren, en meent men van
wederzyde gelyk te hebben? de bescheidenheid laat niet toe, dat men iets door
twistinge of iedele eere doe, maar gebiedt, dat men, uit erkentenis van zyn eigene
feilbaarheid, de redenen van een anderen geerne hoore, en bedaard overwege; en
is 't, dat men de krachteloosheid van die bespeure, zyne redenen, tot overtuiging
en verbetering van hem, voordrage; en merkt men dat een ander voor overtuiging
niet vatbaar is, of eigenzin-
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nig op zyn stuk blyft staan, zoo dat 'er twist en gekyf zou komen, wanneer men hem
van zyn stuk trachtte af te brengen, dan raadt de bescheidenheid, dat men liever
zwyge, en zoo ver men, behoudens de eer van God, de waarheid en de deugd,
vermag, dat verschil van zyn evenmensch verdrage, tot dat hy beter inzien
daaromtrent verkryge.
4. Verneemt men elkanders dwaling in den Godsdienst, gebreken in de beoefening
van heiligheid, of ergerlyke zonden in den wandel? de bescheidenheid houdt ons
niet alleen te rugge, om dit, zonder nader onderzoek, straks van elkander te geloven
en te verbreiden, maar zet ons zelfs aan, om al, wat tot verzachting en verschooning
van elkander strekken kan, omtrent het geen men zeker weet, te bedenken; en, het
geen men noch kan noch mag verschoonen, wel af te keuren en te verfoeien, maar
daarom den dwalenden, onheiligen of ergerlyken, zelfs, wanneer men zich van hem
onttrekken moet, niet verachtlyk, niet haatlyk, maar met liefde en medelyden, te
behandelen, hem op allerlei wyze zoeken te recht te brengen, gedachtig, dat het
alleen door de genade Gods, en niet door onszelven is, dat men het waare geloof,
de wedergeboorte en een zuiveren wandel boven hem heeft.
5. Ontmoet men elkanderen, houdt men eenige verkeering? de bescheidenheid
vordert, dat men elkander niet alleen de verschuldigde eer, door vriendlykheid en
beleefdheid, geve, maar ook niet zoo zeer op zyn eigen eer zie, dat men een ander
niet geerne met eer voorga, en uitnemender dan zichzelven schatte; - dat men zich
van schimp en kwaadsprekendheid omtrent tegenwoordigen of afwezenden hoede,
- ja wil zelfs, dat men zich in onverschillige dingen naar een anderen, zoo verre
zulks Gods eer en wil toelaten, voege, den Jooden als een Jood, den zwakken als
een zwakke worde, op dat men hen gewinne, naar 1 Cor. IX. 19 tot 22.
6. Tracht men in de verkeering iets van elkander te weten? de bescheidenheid
bedwingt onze nieuwsgierigheid; zoo dat men, het geen een ander niet wel kan of
mag zeggen, door geen konstenaryen of afpersingen zal trachten uit hem te hooren,
daar men niet geerne dat aan zich zou zien geschieden. - Zy gebiedt zelfs het geen
men by toeval of onvoorzichtigheid van den naasten, van zyn geheimen vernomen
heeft, nooit tot zyn nadeel te gebruiken of openbaar te maaken.
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7. Heeft ook iemand een ander, door het overtreden van deze regelen der
bescheidenheid, of andere misdragingen verongelykt? de bescheidenheid neigt den
verongelykten om dit langmoedig te verdragen, zyn rechtvaardigen toorn maat te
stellen, het ongelyk, zoo veel mogelyk, aan de zachtste zyde te beschouwen, den
verongelyker geerne te vergeven, hem niet te myden, maar geerne te hooren, en
zich gemaklyk in 't aannemen van blyken van berouw en voldoening, als de zaak
die vereischt, te betoonen. Ook wekt dezelfde bescheidenheid den verongelyker
op, om zich, hoe eerder hoe liever, met zynen naasten, welken hy verongelykt heeft,
te verzoenen, zyn schuld niet te verbloemen, maar gewillig te bekennen, en zyn
naasten voldoening te geven.
Dus houdt deze deugd voor een regel, niet alleen op het zyne te zien, maar ook
op het geen dat des anderen is; eenen anderen zoo te doen, als men wil dat ons
geschiede; en zo doet iemand, naar dien regel, van zyn recht en genoegen, waartoe
men gerechtigd is, afzien, om zyn naasten wel te doen en genoegen te geven; zo
veel billyker wyze mogelyk, en met Gods eer en 's naasten heil bestaanbaar zy.’

Het recht gebruik van de Leer van Christus en van het
Godsdienstige Gezang, voorgesteld in eene Leerrede over Kol. III.
16. Door J.H. Fortmeyer, Leeraar in de Euangelisch-Luthersche
Gemeente te Utrecht. Te Utrecht, by R. de Meyere, 1780. In groot
octavo, 77 bladz.
Ene tweeledige plechtigheid gaf aenleiding tot deze Leerreden. Op den eigensten
dag dat de Gemeente de 250 jarige gedachtenis van de overgave der Augsburgsche
Geloofsbelydenisse vierde, maekte men tevens een aenvang van het gebruik ener
verbeterde beryminge der Godsdienstige Gezangen. Ter beantwoordinge aen 't een
en 't ander, verkoos de Eerwaerde Fortmeyer zeer eigen ten tekste zyner
Redenvoeringe, des Apostels woorden, Col. III. 16, het eerste gedeelte, Laet het
woord van Christus ryklyk onder u woonen, in alle wysheid, was zeer geschikt, om
by die gelegenheid te toonen, ‘hoe men zich van deze vermaninge met groot voordeel
bij de hervorming van den
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Godsdienst bediende, en hoe wij ons, om deze voordeelen altoos te genieten, naar
dit voorschrift moeten gedragen.’ En even gepast diende het laetste lid, Leert en
vermaent uzelven met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, en zingt den
Heere in uw harte, om der Gemeente, in die omstandigheden, ‘tot het rechte gebruik
van het Godsdienstig gezang op te wekken.’ - Zyn Eerwaerde behandelt beide deze
onderwerpen, zo ten aenzien van de tydsomstandigheid, als ten opzichte van het
betrachtelyke, waer toe dezelven de Gemeente behooren op te leiden, op ene
geschied- en oordeelkundige wyze, met dien onderrichtenden aendrang, dat zyne
Leerreden hem ter eere strekke.

Ontleed en Heelkundig onderzoek der Schouder-ontwrichting, in
drie Lessen, gehouden in het Theatrum Anatomicum der Stad
Amsterdam, op den 24, 25 en 26 van Wynmaand, 178. Door A.
Bonn, M.D. Anat. et Chir. Professor aan het Athenaeum Illustre
aldaar. Te Amsterdam, by P. Hayman, 1781. In gr. octavo, behalven
de Voorreden, 107 bladz.
Dit Werkje van den Hoogleeraer Bonn kan ten bewyze strekken, van hoe veel
aanbelang en nuttigheid de Ontleedkunde is, zo wel in het onderkennen en
beoordeelen der Heelkundige Gebreken, als ook met betrekking tot derzelver
genezing.
Het onderwerp, 't welk zyn Hooggeleerde hier behandelt, is de ontwrichting van
het Schouderblad, en wel voornamentlyk die, waardoor het Armbeen onder de
Borstspier, of in de okselholte, gezegd word geplaatst te zyn. Men heeft
onderscheiden manieren voorgeslagen om den ontwrichten Schouder weder te
herstellen. Geene derzelven echter scheen den Schryver voldoende te zyn;
aangemerkt ze in zeer veele gevallen niet aan de gewenschte verwachting voldoen;
dit bragt hem op de gedachten, of men, door een Ontleedkundig onderzoek en
naspeuring van dit gebrek, en de verandering, welke daardoor, zo wel in het gewricht
zelve, als ook in de omleggende deelen, veroorzaakt word, geene betere, en met
de natuur der zaake meer overeenkomstige, methode van herstelling zoude kunnen
aan de hand geven.
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Reeds zedert eenigen tyd had de schrandere Hoogleeraar beproefd de natuur ook
in dit Stuk na te bootsen, en de Schouder in onderscheiden Lichaamen ontwricht;
in dien ontwrichten staat ontleed, en aan het oplettend oog zyner Toehoorders
vertoond, met oogmerk om hen van de standverandering des Beenkops van het
opper Armbeen, zo wel, als van de verandering, die de omliggende deelen, by eene
zodanige verplaatsing, noodzaakelyk moeten ondergaan, duidelyke begrippen by
te brengen. (Eene manier, die ter navolging, ook in andere zoortgelyke gevallen,
verdient aangepreezen te worden.) Eene gunstige gelegenheid, die zig opdeed, in
het Lyk eens Grysaarts, wiens Schouder-ontwrichting, voor vier jaaren gebeurd, de
natuur zelve te raadpleegen, en het denkbeeld, 't welk zig de Hoogleeraar van den
toestand des ontwrichten Schouderblads gevormd had, door de natuur zelve
bevestigd te zien, heeft hem doen besluiten daarvan eene nauwkeurige Beschryving,
ter opheldering van het een en ander, aan de geleerde Wereld mede te deelen. Deeze Verhandeling is in drie Lessen afgedeeld: In de eerste Les, vind de Leezer
eene Beschryving der Schouder-geleding, en van de uitwendige kentekenen der
ontwrichting. In de tweede Les, geeft ons de Autheur een volledig denkbeeld van
de waare verplaatsing van het Armbeens-hoofd: zynde namentlyk het ontwrichte
hoofd niet alleen onder de groote Borstspier, nog in het eigentlyke okselhol, maar
tegen het Schouderblad aan, en onder de Onder-schouderblads-spier, geplaatst.
De derde Les handelt over de ontaarding van het gewricht.
De Hoogleeraar trekt eindelyk, uit de Beschouwing van dit alles, eenige nuttige
gevolgen voor de beste Heelwyze. ‘Indien het waar is, (zegt hy,) gelyk men dit voor
zeker houd, dat 'er by alle herstellingen zulk eene meer of mindere schok geschied,
of een geknap word waargenomen; en dat dit niet wel anders kan veroorzaakt
worden, dan daardoor, dat de verplaatste Beenknop, naar de geledingsvlakte, door
rekking voorwaards gebragt, van onderen over den kant deezer beenvlakte heen
glipt, en dus wederom in het lid schiet, zo moet voorzeker volgen, dat, indien men,
by deeze voorwaartsbrenging van het Armbeens-hoofd, hetzelve iets van dien
beneden-rand nederwaards kan verwyderen, hierdoor de herstelling moet bevorderd
worden.’
Aan het slot van deeze Verhandeling brengt de Hoogleeraar nog twee
waarneemingen by, van ontwrichte Schoude-
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ren, in welke het hem gelukt is, de voorgestelde handgreep te beproeven. - Wy
twyfelen geen oogenblik, of deeze Ontleed- en Heelkundige naspooring der
Schouderont-wrichting zal veel licht over dit onderwerp verspreiden, en op de
Heelkundige behandeling van een zo dikwerf voorkomend gebrek, by zeer veele
Heelmeesters, eenen nuttigen en gelukkigen invloed hebben. - Met verlangen zien
wy de Afbeeldingen der ontleedde Schouder-ontwrichting te gemoet.

Nederlands verbeterde Land- en Akkerbouw. Door Mr. J. Munniks,
Rechtsgeleerde. Eerste Deel. Te Amsterdam, by I. de Jongh, 1780.
Behalven het Voorwerk, 210 bladz. in gr. octavo.
Nederlands Inwoonders aan te moedigen, en hun tevens de behulpzaame hand te
bieden, tot het verbeteren van hunnen Land- en Akkerbouw, is het hoofdbedoelde
van dit geschrift. Eene gegronde natuurkennis en eene ondervindelyke beoefening
loopen in dit opstel allerwegen zamen; waardoor het geschikt is, om daadlyk van
dienst te kunnen zyn, niet alleen voor den Land- en Akkerman zelven, maar ook
voor de vermogende Eigenaars van Landeryen in 't algemeen, en byzonder voor
dezulken, die, op hunne Buitenhoeven, het Landleeven beminnen. - Het behelst,
na eene voorafgaande Inleiding, in welke, by de beschouwing van den staat des
Landbouws, en de gevolgen van dien, in het Romeinsch Gemeenebest, de Landen Akkerbouw ook den Nederlanderen aangepreezen wordt, een drietal van
Zamenspraaken, welken nog door anderen gevolgd staan te worden. De Heer en
Mr. Munniks, die zyne zamenspraaken op eene gevallige onderhoudende wyze
inrigt, verleent ons in dezelven eene reeks van leerzaame aanmerkingen over de
verscheidenheid onzer gronden, en derzelver verschillende geschiktheid, zo tot
Teel- of Bouwals Weiland; met nevensgaande onderrigtingen over 't geen men,
omtrent ieder in zyne soort, het zy ter bewerkinge, het zy ten daadlyken gebruike,
met teelen, bouwen of beweiden, in agt heeft te neemen. Men hoore hem, ten
voorbeelde, wegens den Vlasbouw, over welks verwaarloozing, hier te Lande, veele
klagten vallen, 't welk ook onzen Autheur doet zeggen.
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‘Dus lang is deze heerlyke plant, welke den lof der nuttigheid boven al het andere
bloeiend boom- en veldgewas wegdraagt, zeer onbedagtzaam aangekweekt; de
Huisman zaait het slegts naar vereisch van eigen gebruik; en de uitheemsche
gewesten moeten aan den Koopman leveren, al wat hunne handen ten dienst der
scheepvaart spinnen, of het lyfcieraad van den Burger vragen mag. Beklagenswaardig verzuim, plaats vindende in een land, dat de Zeeën van vlottende
kielen doet weemelen, en alwaar een onbegrensde handel den hoofdrol speelt!’ Men denke niet, dat men zo weinig werks van den Vlasbouw maakt, om dat 'er ons
Gewest niet toe geschikt is; ver van daar! noch de ligging, noch het luchtgestel van
Nederland is daarvoor, zegt onze Autheur, nadeelig; men zou hier gewis akelige
uitgestrektheden tot vrugtbaare akkers kunnen herscheppen, en het volmaaken van
den Vlasbouw zou tevens veel tot de bevolking toebrengen. - Dit algemeene voorstel
van den Onderrigter, die in deeze Zamenspraaken het woord voert, maakt zynen
Vriend, met welken hy op eene Landhoeve wandelt, begeerig om dit Stuk verder
na te spooren; het welk, na eenige tusschenkomende redenwisselingen, het volgende
onderhoud te wege brengt.
‘V. Maar, myn Heer! my dunkt ik heb veelmaal opgemerkt, dat de Vlasbouw zeer
onzeeker is?
A. Het zelfde Lynzaad, in gelykzoortige aarde, slegts onderscheiden door weinige
dagen laater zaaijen, geeft een verschillend gewas; en niet minder ongelyk is dat,
het geene, op den zelfden tyd, in wat drooger of vogtiger grond wordt geworpen! Dit brengt den Boer menigmaal in verwarring, onzeker of hy de oorzaak in den tyd,
in het Land, of veelligt in eenige onzichtbaare deelen van het Zaad moet naaspooren!
V. Hoe zal hy het dan klaarder ontdekken? - op wat manier moet hy den hoek
van zyn Veldakker bezaaijen, om het beste vlas te verwagten?
(*)
A. Hy moet zig haasten, met dit aardappel-land

(*)

De Onderrigter, die hier inkomt als Antwoordende op de Vraagen van zynen Vriend, heeft
hem in t voorgaande reeds geleerd, dat men geen Vlas moet bouwen op laage Veenakkers;
en aangeduid, dat eene hooge bouwaarde, op die Landhoeve, welke zy doorwandelden, die
in den laatstafgeloopen Zomer een mild gewas van Aardappelen gegeeven had, daartoe
byzonder dienstig was.
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diep door te ploegen, droog zynde, af te eggen, en zorgvuldig in achtteneemen, dat
den grond van het nog overgebleevene kwaad gezuiverd wordt; want deeze voorzorg
is ten hoogsten noodzaakelyk:
V. En waarom moet dat met zo veel spoed geschieden? - Uit wat hoofde vermag
hy den Bouwakker niet eggen, dan by droogte?
A. Hier van is geene onzer Landlieden onkundig; - zy weeten, dat vroegtydig
ploegen het eerste ontlookene onkruid te voorschyn brengt; dat het eggen, de
noodige voedende aarddeelen, door droogte losgemaakt, van de fyne
wortelveezeltjes ontbloot, en dus doet sterven, tot heil van het goede Zaad: - Indien
zy nu maar in achtneemen, om deze doorgewerkte zuivere grond met vette Koemest
te vermengen, zal dit, onverhinderd, aan den Vlasplant alle vereischte voedzaame
kragt geeven; dit is de eerste en gewigtigste dienst, die zy daaraan kunnen
toebrengen!
V. Wat moeten zy al verder doen?
A. Zy behooren op dezelve grond nimmer weder eenig Vlas te bouwen; - zy
moeten nooit uit het oog verliezen, om, in de vroegste lentetyd, eer één éénige plant
het koesterende Zonnevuur gevoelt, dit zaad aan de mildbereide schoot der aarde
aan te beveelen; - haare drooge zelfstandigheid zal het behoeden voor geweldig
snydende voorjaars vorst, welke steeds aan het gezaaide in de natte Veenakkeren
zulk eene gevoelige schaade toebrengt: - de vette mest zal de ontbolsterde
zaadkiemen vruchtbaar drenken, weeldrig doen opgroeijen, en het geringste spruitje
een' gelukkigen wasdom schenken.
V. Zoude men dienvolgens, deeze gevreesde rampen der vorst niet veiliger en
beeter kunnen voorkomen, door in een' meergevorderden tyd te zaaijen?
A. Neen, myn Vrind! Dit denkbeeld vervalt, zo ras men gaade slaat, hoe het
voortreflyke Lynzaad, in het nabuurig Munsterland, op het laatste van de maand
Mey, in welgevoede akkeren gebragt, schraale en slegte vruchten voortbrengt; ook heeft de ondervinding ons alhier dagelyks daar van zeer veele proeven onder
het oog gebragt. - De Boer moet standvastig betragten, dat dit werk, met het
ontsluiten der Grasmaand, volbragt zy: - dan zal het vlas, op zulk een' bereiden
grond, ten spyt van guure regenvlagen, waar door het weleer in het moeras verging,
tot verrukking van elks oog, uitspruit-
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tende, scheut by scheut verwekken; zo zullen de ontluikende zonnestraalen den
vruchtbaaren akker openen!
V. Ik vertrouw derhalven, dat deze plant, op het hooge aardappelland aan mindere
plagen bloot zal leggen; - dat het Vlas fyner en langer van draad zal zyn?
A. Hoe zeer de kragt van dit goed beginsel, zich, aan den grond en Zaai-tyd
bepaalt, moet nogthans den Akkerman, met opzicht tot het Zaad, zeer veel
onderscheid inachtneemen: zonder het beste en uitgekipte Zaad, ter bekwaamer
tyd in eene welbereide aarde te brengen, is het onmogelyk zich de gewenschte
voorspoed te verschaffen.
V. Wat zoort van Zaad moet men derhalven gebruiken?
A. Het Ton Lynzaad, welke den yverigen Koopman, uit Riga en andere havens
der Oost Zee, herwaards voerd, heeft, door deszelfs zwaarte en zuiverheid, den
voorrang boven al het andere: - Het Zeeuwsche Zak Lynzaad, is in deugdzaamheid
het naaste hier aan gelyk; - maar dat Zaad, het welke van beide deze zoorten hier
te lande wordt voortgeteeld, hoe gewenscht ook den uitslag der oogst mag zyn,
vervalt steeds tot eene vermindering van waarde: geen arbeid, of naarstigheid kan
dat verwinnen, aangezien een byzonder luchtgestel en grond hun dat voordeel
schenkt, en andere landstreeken uitsluit. - Zal derhalven de Vlasbouw wel slagen
en bestendig zyn, dan moet de oplettenheid daar heen strekken, dat men, jaar op
jaar, het oorspronkelyke gebruikt. - Van het Rigaas-Zaad, zal het langste Vlas; en
van het Zeeuwsche, het fynste en zagtste voortkomen.
V. Uw onderwys leert my, meer en meer, van welk een groot belang het is, dat
den Landman de natuur der grond naukeurig leert kennen; dat hy eene onderscheide
behandeling, naar deszelfs verschillenden aart, weet te schikken, dat hy zynen
arbeid met alle oplettenheid regele, en de byzonderheden der zaaden naukeurig
beproeve. - Doch, wat dient 'er nog al verder in acht genomen, by het groeien, rypen,
plukken, en rotten van het Vlas?
A. Naa alle deze oplettenheid gebruikt te hebben, met opzicht tot den grond, den
tyd en het Zaad, mag men alles gerust overlaaten aan de kragt eener groeijinge,
welke dan niet alleen altoos werkzaam blyft, maar ook steeds bevorderd wordt, met
eene overvloedige voorjaarsregen en dauw, of de hitte des daags; die twee
gezegende hulpmiddelen der Natuur: - dan is het onnoodig, dat het van
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onkruid gezuiverd wordt; alzo dit zeldzaam opkomende, naauwlyks gebooren is, of
het legt daadelyk verstikt onder de weelig opgeschootene Vlasplanten: dan vereischt
het geene de minste oppassing; en den Landman kan daar aan geen voordeel meer
toebrengen.
V. Wy worden zeer dikwyls vervoerd, om ons oordeel te geeven over zaaken,
volgens den uitterlyken schyn, of gevoelige dingen; wat zal derhalven den Boer
moeten in acht neemen, waar door hy het tydstip weet, wanneer deeze plant, welker
voortbrengzel van zulk eene groote aangelegenheid is, uit de aarde te plukken?
Waar uit is hem deszelfs volkomene rypheid bekend?
A. Eene naukeurige waarneeming moet hem dat leeren! - Zo ras de Vlasplant
knoppen krygt, is de groeibevordering voltooid; de buitenste bast, (gewoonlyk spyt
genaamd) wordt dan veezelachtig, en wanneer gy deeze in fyne draaden af kunt
schillen, moet het uitgetrokken, en ter rottinge bereid worden!
V. Ter rottinge? - Wonderlyke plant! zeldzaame behandeling zedert onheugelyke
tyden in alle gewesten bekend en gekweekt; welker kragt en waarde, uit een
aanvangkelyk bederf moet gebooren worden, ten einde eenen ontbeerlyken dienst
te doen aan het redelyke schepzel, die zelfs eene volkomene vernietiging van zyn'
gebrekkelyken staat, van zyn ruw bekleedzel, moet ondergaan, om ter eeuwige
volmaaking te geraaken! - Hoe groot is de Alwysheid van den Schepper, die den
mensch alle deze onbekende dingen leerde, derzelver ontdekking toeliet, waar in
hy, na het vertreeden van het Goddelyk gezag, zo veel belang had!
A. De Natuur doet ons, door dit gewas, en al het geschapene, elk oogenblik, met
nieuwe kragt, zo veele Godspraaken hooren, om het wonderbaare van deszelfs
volmaakte wyze eindens te aanbidden.
V. Hoedanige orde en waakzaamheid moeten wy, by dit rotten, waarneemen?
A. Daar aan zyn weinige zorgen en bemoeijingen verknogt; - herhaalde
proefneemingen laaten geen grond over om te denken, dat het water, ten dezen
opzigte, eenige andere invloed op den Vlasplant heeft, dan het behulp ter verrotting:
- Het zoute water slegts uitgezonderd: dewyl dit het Vlas wreed en hard maakt. Men behoort zich derhalven voornaamlyk te bekommeren over den
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tyd, binnen welke het Vlas eene genoegzaame rotting verkrygt.
V. Wat zyn de waare kentekenen van dien?
A. De gesteltheid belet ons zulks met het bloote oog te beschouwen; waarom de
gemeene ondervinding niet beter kan worden te hulp gekomen, dan met een proef
te neemen, door een handvol Vlas tegens het vuur te drogen, naa dat het vyf, zes,
of zeven dagen onder water heeft gelegen.
V. En welk nut zal den Boer daar uit trekken?
A. Zo ras de gerotte plant dus gedroogd is, behoort hy naukeurig te onderzoeken,
of de buitenste bast zich met een geheel behouden draad wil laaten afschillen; dan
kan hy verzekerd zyn, dat het genoegzaam is gerot; en by twyffelende
omstandigheden leeren, bedacht te zyn, om het liever vroegtydig uit het water te
halen, als te lang te vergeeten.
V. Is het te veel rotten derhalven zo schadelyk?
A. Ja voorzeker! - Dat is een onherstelbaar bederf voor het vlas; - daar door
verliest het alle kragt, en behoudt geen de minste deugd of waarde; gelyk het, zonder
rotting, niet kan bewerkt worden.
V. Is tegens dit verzuim geen hulpmiddel te vinden?
A. Het rotten der vlasplant volbragt zynde, moet het op een fris afgemaaid grasveld
uitgespreid leggen, tot dat de lucht het uitgedampt, afgebleekt, en bereid heeft, om,
met een Braakmes, van de buitenste harde bekleedzelen gezuiverd te kunnen
worden.
V. Maar wat staat den Boer te doen, als hy de buitenste bast door dit werktuig
niet ontginnen kan?
A. Dan moet hy het op de Bleekplaats laaten, tot dat de uitwaazeming der aarde,
by beurtwisseling, met de reegenvlagen en zomerdauw, het nog ontbreekende
voltooije!
V. Wel aan, Myn Heer! aangezien deeze plant, en de voorgestelde behandeling,
een der meest vermogende hulpmiddelen is voor de Nederlandsche Landbouw, en
de daaruit voortvloeienden handel; tot welker aankweeking, alle pogingen en arbeid,
meer en meer, behooren aangezet te worden; zo zal de Landman dit aardappelveld
met vlas moeten bezaaien, en zig steeds, by derzelver opgroei, Uw lessen erinneren!
A. Wat behoeft hy sterker prikkel! - Wie slaaft, zweet en zwoegt niet onvermoeid,
als hy weet dat zyn ar-
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beid het lieve Vaderland steund? - dan bezwykt der Landlieden hart nimmer, nog
hun kragt wordt afgemat door werken! - daar het heil der Maatschappye de Ziel
ontvonkt, is elk yverig in dien pligt, welke de Godheid hem heeft ingeplant.
V. Ik sta U dit gaarne toe; doch verlang nog betoogd te zien, hoe de vlasbouw de
bevolking kan bevorderen?
A. Dit is zeer gemakkelyk te berekenen! - Ik heb U aangetoond, welk een
vereischte schaakel dit is in de keeten van Land- en Akkerbouw; - Van welk een
groot aanbelang het wordt voor onze Kooplieden en alle Ingezetenen, dat zy alhier
binnenslands dat kunnen vinden, wat vreemde gewesten leveren: - En gy zult zeer
levendig bezessen, hoe het zaaijen van deeze plant, uit zichzelven, het spinnen en
weeven verwekken: - Handwerken, waar door den armen werkman en zyn gezin,
by de barre wintertyd, het nodige levensonderhoud verkrygt, daar anderszinds, een
aantal vreemdelingen, buiten dit gemeenebest, de voortbrengzelen van duizende
morgen lands wegdragende, zich met deeze hunne verdiensten in staat stellen,
vrouw en kinderen te voeden, en 's Lands geringe lasten te voldoen.
V. Zoude evenwel de duurte der leevensmiddelen niet te weege brengen, dat
onze Boerearbeiders tot zulk een geringen prys niet kunnende werken; en des
winters, ledig lopende, het leevensonderhoud verpligt zyn te kopen voor hun
overgehouden Zomerloon?
A. Welk eene dwaaze bevatting! - Behoeft men, ter opheldering nog aan te haalen,
dat, naarmaate de arme inwoonderen van ons land, des winters, meerder dagloon
verwerven, zy, des Zomers, hunnen arbeid voor geringer prys kunnen aanwenden?
- Het eischt immers geen bewys, dat een verminderde prys, onder verzekering van
het gansche jaar door werk te vinden, veel grooter gewin doet verzaamelen, dan
het hedendaagsche hoogere loon, met tusschenkomst van werkelooze weeken:
voorwaar dit vordert even min naukeuriger betooging, dan dat de alhier gehuisveste
werklieden den Akkerbouw steeds verder zouden uitbreiden, wanneer zy, tot hunne
verrigtingen, terwyl de felle koude de aarde sluit, een aantal vreemdelingen
herwaards lokten, en deeze werkzaam hielden.
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V. Ik beken, dat deeze Uwe onderrigtingen myn vooroordeel wegnemen; en dat Gy
ons grondregelen leert, waar uit wy een meer algemeene vruchtbaarheid verwerven
zullen.’

Onderwys in de Redenkunde, door D.v.d. Wijnpersse, A.L.M. Th.
& Phil. Dr. Hoogl. in de Wysbegeerte, enz. te Leiden. Naar den
tweeden Latynschen druk in 't Nederduitsch vertaald, en met
eenige aanmerkingen uitgegeeven, door J.J. le Sage ten Broek,
A.L.M. Th. & Ph. Dr. Honorair Hoogleeraar in de Wysgeerte en
Bedienaar des Godlyken Woords te Rotterdam, enz. Eerste Stukje.
Te Rotterdam, by J. Pols, 1780. Behalven het Voorwerk, 214 bladz.
in gr. octavo.
Aangemerkt de algemeene hoogagtinge, waarmede dit Latynsche Geschrift van
den Hoogleeraar van de Wynpersse, zints deszelfs herhaalde uitgave tot heden,
bestendig ontvangen is, zo heeft men niet te twyfelen, of onze Landsgenooten zullen
het den Hoogleeraar le Sage ten Broek dank weeten, dat zyn Ed. zig wel heeft willen
verledigen, om het zelve in 't Nederduitsch gemeen te maaken. Onze Hollandsche
Leezers erlangen hierdoor een Werk, dat daadlyk dienen kan, ter beschaavinge en
uitbreidinge van hun redelyk vermogen, dat hen, op eene voortreffelyke wyze, boven
alle andere Schepzelen in dit ondermaansche verheft. De daar toe vereischte
kundigheden, en derzelver in 't werkstelling, worden, in dit Onderwys, beknopt en
geleidelyk voorgedraagen: de manier van voordragt is zeer bevatlyk; en daar het
den mingeoefenden Leezer nog al eens zoude mogen haperen, kunnen hem de by
gevoegde aanmerkingen des geëerden Vertaalers te hulpe komen.
Vooraf gaan, als ter Inleidinge, twee kortbondige Verhandelingen. De eerste is
geschikt ter ontvouwinge van de Wysgeerte in 't algemeen, ten opzigte van derzelver
aart, voortreffelykheid en uitgestrektheid; met een nevensgaand kort verslag van
de vroege opkomst en den verderen voortgang der Wysgeerte. En de tweede gaat
over de Redenkunde in 't byzonder, welker aart en nuttigheid insgelyks aangeweezen
wordt. - Vermits nu de Redenkunde, volgens des Hoogleeraars bepaaling, ‘die kunst
is, welke het verstand bestiert in de kennis der zaaken,’ zo heest men dezelve niet
alleen als eene beschouwende, maar tevens
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als eene beoefenende weetenschap aan te merken. Uit dien hoofde stelt zig de
Autheur gepastlyk voor, in de eerste plaatze, op te geeven, ‘de beschouwende
kennis van het geen tot de volkomenheid van ieder werking des verstands behoort;’
en dan verder de beoefening te verklaaren, of te toonen, ‘waarop men zich moet
toeleggen om die volmaaktheid te verkrygen, en alle onze kennis te beschaaven.’
Het eerste gedeelte wordt in dit Stukje afgehandeld, en de ontvouwing van 't
beoefenende deel zal de inhoud van een tweede Stukje zyn; waarop dan veelligt
de vertaaling van des Hoogleeraars onderwyzing in de Bovennatuurkuude zal volgen.
De inrigting der behandelinge van het beschouwende deel is veelal naar de
gewoone orde geschikt. Eerst komen de denkbeelden in hunne verschillende
omstandigheden in aanmerking. Hierop volgt het geen men omtrent de bepaaling
en onderscheiding, mitsgaders omtrent het oordeel en de verschillende soorten van
voorstellen, in agt heeft te neemen. En dit brengt den Hoogleeraar tot de redeneering
en onderscheiden manieren van sluitredenen; waaraan hy ten laatste zyne
onderrigtingen hegt over de zekerheid, en 't geen 'er vereischt wordt om tot dezelve
te komen, zo verre 't ons mogelyk is; terwyl wy ons voorts naar de waarschynlykheid
hebben te regelen. - Begeert men, buiten dit algemeene verslag, nog eene byzondere
proeve van 's Hoogleeraars wyze van voordraagen, men leeze dan 's Mans voorstel,
wegens de samen attende en afgetrokkene denkbeelden; 't welk wy te eerder
uitkiezen, om dat het, behalven zyne byzondere nuttigheid voor zommigen, ons te
gelyk gelegenheid geeft, om een en ander staal der ophelderende aantekeningen
van den Hoogleeraar ten Broek by te brengen.
Na eene verklaaring van 't geen men eenvoudige en samengestelde denkbeelden
noemt, waarvan de eersten ‘in geen meer bevattingen ontbonden kunnen worden,’
en de laatsten integendeel, ‘in meer andere ontbonden kunnen worden;’ merkt de
Hoogleeraar aan, dat men deeze samenstelling der denkbeelden ook daar uit kan
ophelderen, dat wy gewoon zyn over ééne en dezelfde zaak meerdere afgetrokken
denkbeelden te maaken, in welken de geheele zaak, als 't ware, ontbonden wordt.
En hierop geeft hy ons deeze onderrigting, raakende de samenvattende en
afgetrokken denkbeelden.
‘Een samenvattend denkbeeld (idea concreta,) of het denk-
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beeld van eene zaak in haare samenvatting, in haar geheel (idea rei in concreto,)
wordt genaamd, het welk eene zaak bevat in de geheele “samenneeming van haare
(a)
wijzen of gesteldheden.” b.v. Deeze tafel, mijn hoed . Maar een asgetrokken
denkbeeld (idea abstracta) is, het welk iets van de zaak afzonderlyk
(b)
vertegenwoordigt, als de sterkte van de tafel, de gedaante van den hoed .

(a)

(b)

‘Men begrijpe, zegt de Hoogleeraar ten Broek, als ik denk om deeze tasel, om mijn hoed, dat
ik mij dan voorstel niet slegts eene tafel, een hoed in het gemeen; maar alle die bijzondere
gesteltheden en toevalligheden, welke in deeze tafel, in mijn hoed, samenloopen.’
Hieromtrent hebbe men, met den geagten Aantekenaar op te merken, ‘dat deeze
onderscheiding van onze denkbeelden in samenvattende en afgetrokkene, niet ziet op de
voorwerpen zelve, maar op de wijze, waarop wij ons dezelve vertegenwoordigen. Wanneer
wij ons iets van eene zaak in het afgetrokken voorstellen, bestaat dit niet afzonderlijk op zig
zelve; maar alle zaaken bestaan in haar geheel, met alle haare gesteldheden te samen
genomen.’ Ter nadere ophelderinge van dit gezegde voege men hier by, 't geen zyn Ed.
alvoorens aangetekend heeft, wegens de eenvoudige en samengestelde denkbeelden, dat
hy in deezen als bekend vooronderstelt. - ‘De onderscheiding van onze denkbeelden in
eenvoudige en samengestelde volgt, zegt hy, niet altoos of blootelijk den aart der voorwerpen.
Dit zoude plaats hebben, wanneer onze ziel zig in éénen opslag de zaaken zoodanig
vertegenwoordigde als zij waarlijk zijn. Maar dewijl wy, door onze eindige en bepaalde
vermogens, in de vertegenwoording der zaaken bij deelen moeten voortgaan, en ons eerst
de ééne, dan wederom eene andere gesteldheid derzelver moeten voorstellen, zoo worden
de denkbeelden, zelfs van de eenvoudigste zaaken, in ons gebooren uit meerdere
denkbeelden, welke wij van tijd tot tijd vormen, en eindelijk samenbrengen. B.v. onze ziel is
eene eenvoudige zelfstandigheid. God is een allereenvoudigst wezen, zonder eenige
samenstelling. De denkbeelden derhalven van deeze voorwerpen zijn in een allervolmaaktst
verstand, het welk zig in éénen opslag de zaaken zoo voorstelt, als zij waarlijk zijn, eenvoudig.
Maar zoodanige zijn de denkbeelden niet, welke wy met ons menschelijk verstand van God
en onze ziel maaken. Wij moeten afzonderlijk den aart van eene zelfstandigheid, of van een
geest, derzelver verscheidene vermogens, werkingen en andere gesteldheden, door zoo
veele onderscheidene denkbeelden vertegenwoordigen; en eindelijk maaken wij uit die allen
één samengesteld denkbeeld. Derhalven hangt deeze onderscheiding van onze denkbeelden
ten grootsten deele af van de wijze, waarop wy ons de zaaken vertegenwoordigen.’
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Zodanige aftrekking heeft plaats, of ten aanzien van de onderscheiden deelen eener
zaak; gelijk, wanneer een Ontleedkundige het menschelijk lighaam beschouwt, door
alle deelen, welke het zelve uitmaaken, één voor één na te gaan: of ten aanzien
van de onderscheiden wijzen of gesteltheden eener zaak; gelijk, wanneer een
Natuurkundige in eenig metaal onderscheidenlijk waarneemt, deszelfs kleur, zwaarte,
hardheid, enz. - Ja, in het overweegen van die wijzen zelven, trekken we wederom
verscheidene gesteldheden of bepaalingen derzelver van elkanderen af: gelijk,
wanneer we in de beweeging van een lighaam afzonderlijk nagaan, de snelheid van
dezelve, de rigting, de geduurzaamheid, enz. - Maar, van den anderen kant, wordt
ook, door de afgetrokken vertegenwoordiging eener zaake, dikwijls eene
samenvatting gemaakt van eenige wijzen, met ter zijde stellinge, als het ware, van
de overigen. Dus ontstaat b.v. een algemeen denkbeeld, of de algemeene kundigheid
(idea sive notio universalis,) van eene zaak, welke niets anders is, dan “eene
samenvoeging van gesteldheden, welke aan veele zaaken gemeen zyn.” Zoo
spreeken we van een paard, van eene star; van water in het gemeen: te weeten,
wanneer we letten op die aandoeningen, welke gewoonlijk samengevoegd zijn in
alle paarden, in alle starren, met ter zijde stelling van die, welke aan dit of dat paard,
aan die of deeze star, eigen zijn.
Of schoon wij door een afgetrokken denkbeeld de zaak niet bevatten, gelijk ze
waarlijk is, in haare geheele ruimte; moet men daarom evenwel niet meenen, dat
zulk een denkbeeld valsch is, of dwaaling veroorzaakt. Want door het zelve wordt
zoodanig iets vertegenwoordigd, het welk waarlijk in het voorwerp plaats heeft: en
terwijl de overige gesteldheden van hetzelve voor een tijd ter zijde gesteld worden,
worden evenwel deeze niet ontkend, noch op haar zelve, noch in haaren samenhang
met de overige. b.v. Die op iemands deugd agt geeft, ontkent daarom zijne gedaante,
of zijne weetenschap niet. - Zelfs hebben wij, om eigentlijk te spreeken, geen
denkbeeld van wijzen, zonder eenige vertegenwoordiging van een zeker onderwerp,
waarin zij plaats hebben. Want van eene zaak, welke in haar zelve onmogelijk is,
gelijk een wijze zonder zelfstandigheid zijn zoude, kunnen wij zelfs geheel geen
denkbeeld maaken. Maar de aftrekking bestaat alleenlijk daar in, dat wij, in de
beschouwing van het voor-
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werp, meer op de eene of andere gesteldheid van het zelve, dan op de overige, agt
(a)
geeven .
Vervolgends is het voor ons ten hoogsten nuttig en noodig, dat wij afgetrokkene
denkbeelden maaken. Want dewijl wij gewoon zijn de zaaken niet volledig en zonder
eenig gebrek te kennen; zouden wij derhalven geheel geene denkbeelden van
dezelve hebben, zo het ons niet geoorlofd ware een gedeelte van haare gesteldheden
ons te vertegenwoordigen, terwijl de overige nog buiten het bereik van onze kennis
bleeven. Ook verkrijgen wij de kennis van zaaken niet anders, dan door haare
verschillende uitwerkselen of verschijnselen na te gaan, en daaruit haare
onderscheidene hoedanigheden en gesteldheden te leeren: en wij kunnen onze
verkreegene kennis van zaaken aan anderen niet mede deelen, dan door
onderscheidenlijk alle de deelen of gesteldheden, welke de zaak bezit, één voor
één, door te loo-

(a)

Zo is 'er, gelyk, de Hoogleeraar ten Broek voorheen, ten opzigte van de eenvoudige en
samengestelde denkbeelden, opgemerkt heeft, dat men ook hier kan overbrengen, ‘b.v. geen
kleur, dan in een lighaam, en wanneer wij ons eene kleur vertegenwoordigen, dan
vertegenwoordigen we ons eigenlijk eene lighaamelyke oppervlakte, welke met die kleur
bedekt is. Deeze oppervlakte nu is samengesteld, en heeft haare deelen; welke
onderscheidenlijk zigtbaar zijn. Ondertusschen ziet elk, die behoorlijk oplet, terstond, dat die
samenstelling niet in de kleur, maar in het gekleurde lighaam is. Wanneer wij derhalven de
kleur in haare samenvatting, dat is, te gelijk met het lighaam, waarin zij gevonden wordt, ons
vertegenwoordigen, dan maaken we ons een samengesteld denkbeeld: maar wanneer we
ons de kleur in het afgetrokken voorstellen, zonder te gelijk te letten op dé lighaamelijke
oppervlakte, welke daarmede bedekt is, dan verdwijnt alle die samenstelling. Het denkbeeld
van geel heeft niets van die samenstelling welke in een geel lichaam plaats heeft. Op gelijke
wijze wordt tot het vertegenwoordigen van eene kleur aan onze ziel vereischt, dat de
lichtstraalen, welke van het gekleurde voorwerp te rug gekaatst worden, in onze oogen vallen;
daar gebroken worden; de kleur zelve in het agterste gedeelte van onze oogen schilderen,
en zoo, door middel van de gezigtzenuwen, die aandoening in onze hersenen te weeg brengen,
waardoor het denkbeeld van die kleur in onze ziel geboren wordt. Dan alle de samenstelling
van deeze beweegingen heeft wederom alleen plaats in ons lighaam, voor zo ver dat aan de
ziel tot het verkrygen van denkbeelden behulpzaam is, maar niet in de denkbeelden zelve,
welke daardoor verkreegen worden. In het denkbeeld van eene kleur, op haar zelve
beschouwd, is niets van dit alles te ontdekken.’
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pen. Daarenboven zouden wij de onderlinge verbintenissen van zaaken, haare
overeenkomst, en verschil, nooit bevatten; indien wij niet afzonderlijk agt gaven op
(a)
die gesteldheden, waar door zij onderling betrekking tot elkander hebben . Eindelijk
zouden wij van onze spraak, welke wij tot de beoeffening en beschaaving van ons
verstand zoo zeer noodig hebben, buiten dat geheel geen gebruik kunnen maaken:
terwijl de meeste woorden afgetrokkene en algemeene kundigheden zijn, en ook
zijn moeten. - Derhalven moeten wij, om ons denkbeelden van zaaken in haare
geheele samenvoeging te vormen, en dezelve te volmaaken, in eene nauwkeurige
beschouwing der voorwerpen afklimmen tot meerdere en verscheidene afgetrokken
denkbeelden.’

(a)

‘Het is, zegt de geëerde Vertaaler, voor ons van het uiterste belang, dat wij de onderlinge
verbintenissen en betrekkingen, en de overeenkomst of het verschil der dingen kennen.
Niemant b.v. kan gezegd worden den aart van onze ziel te kennen, die slegts alle haare
werkingen en gesteldheden weet, zoo hij niet te gelijk derzelver onderlinge verbintenis, en
haar verschil van het stoflyk lighaam doorziet. Die alle de Hemelsche lighaamen, en hunne
verschillende soorten, weet op te tellen, kent daarom nog het waereldgestel niet, zoo hij niet
te gelijk weet, in welke orde zij geplaatst, en onderling met elkanderen verbonden zijn. In het
vertegenwoordigen van deeze onderlinge verbintenissen en betrekkingen wordt voornaamelijk
de werkzaamheid der menschelyke reden uitgeoeffend. Maar nu zijn deeze verbintenissen
en betrekkingen, en de overeenkomst of het onderscheid der dingen niet gelegen in alle haare
gesteldheden te samen genomen, maar alleen in sommige. De dingen, welke in het ééne
overeenkomen, verschillen weder in het andere; die, welke op ééne wyze, of in één opzigt
aan elkander verbonden zijn, zijn het daarom niet op alle wijzen of in alle opzigten. Derhalven
moeten die gesteldheden, waar door de dingen eenige betrekking tot malkanderen hebben,
waarin zij overeenkomen, of verschillen, in het afgetrokken van ons gekend en duidelijk bevat
worden.’
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Geschiedenis van Deenemarken, geduurende de Regeering van
het Oldenburgsch Huis. In het Hoogduitsch geschreeven door J.H.
Schlegel. Eerste Deel. Te Utrecht, by de Wed. J. Terveen en Zoon
en G.v.d. Brink Jansz. 1780. Behalven het Voorwerk, 302 bladz. in
gr. octavo.
Een opmerkzaam Historieschryver, die met onvermoeiden arbeid alles nagespoord
heeft, wat ter ophelderinge der Deensche geschiedenissen, zedert de verheffing
van het Oldenburgsche Huis, ter bestieringe van dat Ryk, kan strekken, vertoont
zig alomme in deeze Gedenkschriften. De Heer Schlegel behandelt dit onderwerp,
van alle zyden, met zulk eene oordeelkundige juistheid, dat hy niet alleen zyne
Landgenooten verpligte, maar tevens dank behaale by allen, die reeds voorlange
gewenscht hebben, na een naauwkeurig verslag der Geschiedenissen van dat Ryk,
zints die dagen. En de uitvoering hiervan is over 't geheel zo wel ingerigt, dat alle
Liefhebbers van Geschiedschriften, 't zy ze daadlyk ter leeringe, of slegts ter
voldoeninge hunner nieuwsgierigheid, leezen, 's Mans Werk met vermaak kunnen
doorbladeren. - Het thans in 't Nederduitsch afgegeeven gedeelte behelst de
lotgevallen van Deenemarken, onder de drie eerste Vorsten uit het Oldenburgsche
Huis. Christiaan de I, zints het jaar 1448 tot 1481: deszelfs oudste Zoon Joannes
tot het jaar 1513: en Christiaan de II, die zynen Vader opvolgde, maar eerlang in
den haat zyner Onderdaanen viel; na veel tegenstribbelens in gevangenis geraakte;
in 't jaar 1546 afstand deed van zyn regt op den Throon, en in den jaare 1559
overleed. Geduurende dien tyd hadden de Deenen tot hunnen Koning verkooren,
eerst Frederik, zyns Vaders Broeder, die van 't jaar 1523 tot 1533 regeerde;
vervolgens deszelfs Zoon, Christiaan de III, die in 't jaar 1559 overleed, en op wiens
dood zyn Zoon Frederik de II het Ryksbestier erlangde. - Voor de ontvouwing der
Ryksgeschiedenissen, onder de drie eerst opgenoemde Vorsten, gaat in dit. Deel,
by manier van Inleiding, een geschiedkundig berigt van de afkomst en uitbreiding
van het Oldenburgsche Huis, dat op zigzelve een leerzaam verslag van verscheiden
byzonderheden behelst. - Wy zullen het zelve, tot op den eersten Deenschen Vorst
uit dat Huis beknoptlyk nagaan;
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en voorts nog, tot eene nadere proeve van des Autheurs schryfwyze, melden, hoe
zyn Ed. ons de verheffing van dit Huis, tot de Koninglyke waardigheid beschryft.
Na een herhaald streng onderzoek is men versterkt in 't oude algemeene gevoelen,
dat dit Huis afstamt van den ouden Saxischen Wittikind, die in 't jaar 785 het
Christendom aannam. En 't komt als onloochenbaar voor, dat deszelfs nakomelingen,
in dien eigensten oord, welken men naderhand het Graafschap Oldenburg genoemd
heeft, als aanzienlyke Saxische Graaven, hunnen zetel gehad hebben. Men schynt
daarbenevens op goeden grond te mogen beweeren, dat dit Geslacht eerlang, onder
andere verbintenissen, ook verzwagerd is, met Harald, een Deensch Prins, die, in
't jaar 826, zyn Vaderland verlaaten, en zig naar 't Keizerlyke Hof van Lodewyk den
Vroomen begeeven had, om 't Christendom openlyk te omhelzen. Deeze Prins,
aldaar gunstig ontvangen, verkreeg van den Keizer een Graafschap in Vriesland,
beslaande het noordlyke gedeelte van het thans genoemde Oldenburg; dat voorts,
met het zuidlyke vereenigd, dit Graafschap uitgemaakt heeft; het welk dus oudtyds,
ten deele uit Saxische, ten deele uit Vriesche Landen, bestond. Vermoedelyk heeft
die vereeniging stand gegreepen, onder Graaf Diederik, een afstammeling van
Wittikind, gehuwd met Reinhildis, eene kleindogter van Harald; en van deezen
Diederik heeft men, naar alle waarschynlykheid, de volgende Oldenburgsche
Graaven af te leiden. De Heer Schlegel, de verdere duisterheden dier afleidinge
naspoorende, en tusschen beiden zyne oordeelkundige aanmerkingen, over die
omstandigheden der tyden en zaaken, in zyn onderzoek invlegtende, brengt ons
voorts, in de vyftiende Eeuw, op eenen Graaf Diederik, gehuwd met Hedwig, Zuster
der laatste Schauwenburgsche Hertogen van Sleeswyk en Graaven van Holsteyn,
Hendrik, Gerard en Adolf; welke laatste vervolgens nader in aanmerking zal komen.
Uit dit Huwelyk nu is gebooren, in 't jaar, 1426, Christiaan; in welken het
Oldenburgsche Huis, in 't jaar 1448, eerst aan de Deensche, kort daarna mede aan
de Noorweegsche, en vervolgens ook aan de Zweedsche, Kroon geraakt is. Eene
verheffing, welks begin Christiaan grootlyks verschuldigd was, aan den
bovengenoemden Hertog Adolf, gelyk ons de Heer Schlegel, in de beschryving van
's Vorsten komst tot den Throon, breeder meldt.
De Deensche Natie, in de verkiezing van een nieuwen
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Vorst, het Koninglyke bloed ten hoogste eerende, vond zig eenigermaate verlegen
op het kinderlooze overlyden van Koning Christoffel; te meer, daar 'er van de voorige
Koningen, de broeders, Erich Mendved en Christoffel de II, insgelyks geen
nakomeling ware. Zulks noodzaakte hen te rug te zien, tot op de afstamlingen van
Koning Erich Glipping, die in den jaare 1286 omgekomen was; onder welken zig de
bovengenoemde Hertog Adolf, zynde een agterkleinzoon van de kleindogter deezes
Konings, de naaste bevond. Hy was bekend voor een Man, welke zyn aanzienlyk
Vorstendom, met uitneemend verstand en zagtzinnigheid, bestierde; 't welk de
Grooten van Deenemarken deed overhellen, om hem tot Koning te verkiezen; doch
de Hertog, deswegens door hen geraadpleegd zynde, wees deeze aanbieding
heuschlyk van de hand.
‘Hertog Adolf had, vervolgt onze Autheur, geduurende zijne jeugd, onder de
grootste zwarigheden, voor zyn vaderlijk hertogdom gestreden. Maar de aanbieding
eener onverwagte kroon verblindde hem daarom niet. In de toenmalige gesteldheid
van alle staaten was de eer van te heerschen met oneindige moeilykheden verknogt.
Een regent moest gestadig reizen; over elke zaak van eenig gewigt vergaderingen
beleggen; nu de tegenkantingen der geestlijken en dan die des adels dulden; de
burgerij, die, hier en daar, door den koophandel ryk en trots werd, aanmoedigen en
ontzien; onstuimige klagten van het gemeen gelaten aanhoren, en, als hij dezelven
meende weggenomen te hebben, wederom nieuwen verwagten. Met de grootheid
der rijken vermeerderden de gevaaren en moeilijkheden. Zig denzelven te
onderwerpen, daar toe kon een Vorst, dien ondervinding en jaaren den luister der
magt en grootheid in de regte gedaante reeds getoond hadden, bezwaarlijk lust
hebben, ten ware misschien de vaderliefde te hulp kwam, en hem deed hopen, aan
kinderen en kindskinderen zijne regten in betere tyden na te laaten. In eenen reeds
vyftienjarigen egt met MARGARETA VAN HOHENSTEIN was de Hertog ADOLF nog zonder
erven. Hij had geen naastbestaanden, [zijnde zijne twee bovengenoemde broeders
reeds overleeden,] dan de zoons zyner eenige Zuster Hedwig, de drie Graaven van
Oldenburg CHRISTIAAN, MAURITS en GERARD, die hij, [na 't overlijden der Ouders
omtrent het jaar 1440,] met bijzondere tederheid, aan zijn hof had opgevoed. Hierbij
werd zijn gemoed nog door eene edele
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overweeging bestierd. In Deenemarken was eene jonge en beminnenswaardige
koninglijke weduwe, aan welke, volgens het gebruik dier tijden, geheele
landschappen tot eene lijftogt moesten toegelegd worden, indien zij weduwe bleef,
of ook elders in huwlijk trad. De Deenen hadden reeds gewenscht, eer dat nog allen
aan den Hertog ADOLF dagten, haar als regerende Koningin te behouden; en ADOLF
was een vertrouwd Vriend van haar Vader, en van het gantsche huis van
Brandenburg; en hij was overtuigd, dat de verbindtenis met haar een uitsteekend
geluk voor den toekomenden Koning zou zijn. Deze redenen vermogren zo veel op
hem, dat hij verzogt, om voor zijn persoon van de aangeboden kroon verschoond
te zijn. Hij verontschuldigde zig met zijnen ouderdom, schoon hij eerst in zijn 47ste
jaar was, en bevool daarentegen den gezanten den oudsten der zoonen van zijne
zuster aan, CHRISTIAAN, Graave van Oldenburg: - Deeze, toen 22 jaaren oud, als
oudste van de broeders, de graafschappen Oldenburg en Delmenhorst alleen
regeerende, was een jongeling van eene uitstekende verwagting; en ADOLF was
yverig werkzaam tot de verheffing van zijn Neef.
Door den Bisschop van Sleeswijk en andere Deensche Raaden verzeld, begaf
hij zig, zonder uitstel, naar Koppenhage, en nam aldaar, in zomermaand, als Hertog
van Sleeswijk, zitting onder de Deensche Rijksraaden. De keurvergadering duurde
tot in Oogstmaand; en onderwijlen had de Hertog ADOLF de voorzigtigheid gebruikt
van den vermoedelijken kroonverwagteling in zijn Hertogdom Sleeswijk, tot aan de
grenzen des Rijks, te laten komen; en zelfs bragt hy deszelfs zegel met zig naar
Koppenhage, om, in zijnen naam, het geen hem zou goed dunken, en het geen de
gemoederen kou winnen, des te zekerer te belooven. Zo beloofde, onder anderen,
de Bissschop JOANNES van Roschild, dat hij tot de verkiezing van CHRISTIAAN
behulpzaam zoude zijn, en bedong daarentegen voor zig, dat dezelve de wettige
aanspraak op de voormalige Bisschopsstad Koppenhage voor hem zoude openlaten.
Bij de Rijksraaden in het algemeen, stelde de Hertog zig als borg, wegens zekere
voorwaarden, die de nieuw verkozene moest vervullen; waartegen deze, in eene
bijzondere akte, zijnen Oom verzekerde, hem voor zijne borgschap ten allen tijde
schadeloos te houden.
Na dat 'er een eenparig besluit genomen was, keerde de Hertog, door eenige
Deensche Ryksraaden verzeld, weêr
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naar zijn Vorstendom. De laatsten vonden hunnen toekomenden Heer te
Hardersleben, en bragten, met hem, de gewigtigste zaak, tot stand. CHRISTIAAN
ondertekende aldaar, den eersten van Herfstmaand, de Handvest, welke hem
voorgelegd werd. De Rijksraaden hadden de voorwaarden derzelve op de wijze,
gelijk het in de volgende tijden, met de Keizerlijke verdragen, in Duitschland geschied
is, naar de tegenwoordige vereischten des Rijks geschikt. - Onmiddelijk na deze
verrigting, bezogt CHRISTIAAN zijn nieuw Rijk, om op de landgerigten, en inzonderheid
te Wiburg, in Jutland, en te Lund, in Schonen, de hulde te ontvangen, en zijnen
koninglijken eed af te leggen. Men vind reeds van het begin van wijnmaand
gunstbewijzen, door hem midden in Deenemarken als Koning toegestaan. Een
gewigtig voordeel, dat hij, ook volgens de grondwetten der Calmatsche vereeniging,
door deeze verkiezing verkreeg, was een zelfs in het Keurrijk plaatshebbend erfregt
voor zijne toekomende manlijke, ja zelfs vrouwlijke nakomelingschap. Men verbond
zig, om zijnen zoon, na hem, of, indien hij 'er meer had, éénen van dezelven, als
Koning te erkennen, en de overigen, gelijk ook de dogters, op Rijkskosten, behoorlijk
te verzorgen. - Op deeze wijze werd CHRISTIAAN eenpaarig door de geestlijke en
waereldlijke Raaden op den troon geroepen, en door alle de inwoners van
Deenemarken met vreugde ontvangen.’
En 'er verliepen, gelyk onze Schryver verder aantekent, maar weinige maanden,
of hy werd ook Koning van Noorwegen. In de vasten van 1449 werd hy aldaar
verkoozen, en den 28sten van wynmaand in dat zelfde jaar staatlyk gekroond. De
Zweeden waren insgelyks deezen Vorst eerlang toegedaan, en wel met dien uitslag,
dat zy hem op den 24sten van zomermaand des jaars 1457 voor hunnen Koning
uitriepen, en den 29sten daar aan volgenden plegtig kroonden. CHRISTIAAN zag dus
de drie Noordsche Kroonen weder vereenigd, en zig in 't bezit van het vereenigde
Koningryk; dan in 't jaar 1467 viel Zweeden hem weder af; en 't was hem niet mogelyk
zyn regt tot dien Throon te handhaaven, of zig in 't bezit van denzelven te herstellen.
De hereeniging deezer drie Ryken greep eerst stand onder zynen Zoon en Opvolger
JOANNES, in het jaar 1497; zedert welken tyd dezelve, hoewel onder veele onlusten,
stand hield, tot op het jaar 1523, toen CHRISTIAAN de II afgezet, en Frederik in deszelfs
plaats verkoozen werd tot Koning over Deenemarken

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

283
en Noorwegen; terwyl de Zweeden, zig van de Deensche heerschappy ontslaande,
vervolgens GUSTAVUS WASA tot hunnen Koning verkoozen; zedert welken tyd het
Zweedsche Ryk, tot heden, op zigzelven een afzonderlyk Ryk gebleeven is.

Cato of Zamenspraeken over de Vryheid en Burgerlyke Deugden.
Uit het Latyn in 't Fransch vertaeld, door M. Saige, Advocaet van
't Parlement, met aentekeningen, en nu in 't Nederduitsch vertaeld.
Te Utrecht, by B. Wild. In octavo, 74 bladz.
Aan 't hoofd van dit Geschrift heeft men een weluitgevoerd hedendaagsch Latynsch
Dichtstuk, tot lof der Vryheid, geplaatst; maar voorts is het zelve in dien smaak
geschreven, als ware het opgesteld in die dagen, toen 't Romeinsch Gemeenebest,
met het verliezen der Vryheid, ten ondergang neigde. Cato stelt hier aan Cicero en
Favonius voor, de brouwellen uit welken Romes onheilen voortvloeiden, die de
Dwingelandy met zig sleepten; en laat zig voorts daarop uit, over het naauwe
verbond, dat 'er is, tusschen de burgerlyke Deugden en de Vryheid, mitsgaders over
de middelen om derzelver invloed op de harten der Burgeren bestendig te maaken;
welk alles wyders door eenige nevensgaande aantekeningen opgehelderd wordt.
- Men heeft dit Stukje toegewyd aan de Verdedigers der Rechten hunner
Medeburgeren, den Liefhebberen der Vryheid en Onafhangelykheid, den
Beminnaeren van hun Vaderland en den Voorstanders der Republikeinsche
Regeeringen, die 'er een nuttig gebruik van kunnen maaken, behoudens eene
oordeelkundige inagtneeming van den vastgestelden Regeeringsvorm der Republiek,
welker heil zy bedoelen. De hier voorgedraagen lessen van Cato zyn toch gemeenlyk
juist, en kunnen in eene mindere of meerdere maate, onder verschillende
Regeeringsvormen, werkstellig gemaakt worden, door zulken, die, eenigen invloed
op het bestier hebbende, door waare Liefde voor het Vaderland gedreeven worden;
welker character hy ons dus treffende schetst.
‘'Er is in de geheele natuur geen voortreffelyker wezen, dan een mensch die zyn
Vaderland bemint, - dit is 't volkomenst werkstuk der Godheid, 't welk zy met het
gunstigst ooge bezichtigt. Aen die weldadige gestarnten ge-
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lyk, welke in den kring hunner werkzaemheid het licht en 't leven verspreiden,
boezemt de waere Burger zyne Landgenooten dien blaekenden iever in, welke
zynen boezem doet gloeien; 't is een brandend vuur, 't welk aen alles 't geen 't
omringt, een levenbaerende warmte mededeelt: zyne gesprekken vervullen aller
harten met een heilige liefde voor de deugd. Zyne bedryven, met het merk der
vaderlandsliefde bestempeld, verwekken een edele drift in de flaeuwhartigste zielen:
hy bestaet en leeft alleen door 't leven van 't Gemeenebest, deszelfs roem maekt
de zyne, en deszelfs geluk zyne gelukzaligheid
In welken rang hy door de keuze zyner Medeburgeren geplaetst is, met welke
bedieningen zy hem willen bekleeden, 't welzyn van 't Vaderland is en blyft altyd
zyn eerste, of liever, zyn eenige beweegreden. Als Overheid zwoegt en waekt hy
voor de rust van den staet; gestreng en oprecht waekt hy voor de handhaving en
bewaering der wetten: aen 't hoofd des Legers zoekt hy, indien de overwinning zyne
vaenen volgt, niet anders dan eene roemryke vreede voor zyn Vaderland; en in den
tegenspoed draelt hy geen oogenblik, om liever zyn leven voor 't Vaderland op te
offeren, dan 't zelve door eenige schande onteerd te zien.
Gebeurt het dat de zedigheid, des deugds natuurlyke gezellinne, of de
onachtzaemheid zyner Medeburgers, hem vergeten doen leeven, dan zal die zelfde
liefde voor 't Vaderland de duisterheid van zyn afgezonderd leeven eere byzetten;
de billyke wetten en de waere verdiensten zullen in 't openbaer alleen zyne
goedkeuring wegdragen. Als gemeen Soldaet zal hy zyne Spitsbroeders een
voorbeeld van dapperheid en krygstugt geven; en in de verwarring der nederlaeg
den vyand een onverzaegd wezen, en eene onwankelbaere kloekmoedigheid
aenbieden. Wordt hy ongelukkig in de moeilyke en door verdeeldheden beroerde
tyden geboren, dan kan alleen de rechtvaerdige zaek hem onder hare verdedigers
tellen. Hebben de losbandigheid in 't zeedelyke en onverschilligheid voor 't gemeen
(*)
welzyn de staetsgesteldheid doen waggelen , toeft hy geen oogen(*)

Dit was het geval der Romeinen in de dagen van Cato, waarover hy hier op deeze wyze
spreekende wordt ingevoerd. - ‘Die deugden, myne waerde vrienden, welke voorheen onzer
voorouderen roem uitmaekten, en ruim zoo veel als hunne wapenen toebragten, om hun den
eerbied der vreemde volken te verwerven, zyn thans by derzelver nakomelingen in vergetelheid
geraekt. Alle die wonderen van rechtvaerdigheid en liefde voor 't Vaderland, welke hun door
hunne vyanden als wezens boven den gewoonen peil der menschelykheid verheven, deeden
beschouwen, worden by ons onder die harssenschimmen geteld, met welke men gewoon is
de kinderen te verschrikken, zedert eene talryke zwerm van drogredenaers uit het school van
Democritus en Epicurns onze harten met hunne bedrieglyke leer vergiftigd hebben. Die edele
praeters leeren, dat de eigenliefde de eenige dryfveer is van alle onze bedryven; de liefde tot
dat schoone, welke Socrates en Plato als het kenmerk van onzen hemelschen oorsprong
beschouwden, en welke zy met zoo veel iever hunne Leerlingen trachtten in te scherpen,
wordt door die nieuwe wysgeeren in een bespottelyk licht geplaetst, door te beweeren, dat
dezelve alleen in de beschouwing bestaen heeft, en haeren oorsprong aen onze trotsheid is
verschuldigd. Volgens dezen is ons hoogste goed in de wellust gelegen, alle onze wenschen
moeten zich hier bepalen, - elk mensch moet zichzelven tot het middelpunt der gantsche
zamenleving stellen, en zich om 't welzyn van zyn Vaderland of Vrienden niet bekommeren,
dan in zo verre by hier uit voordeel kan trekken. Die gevaerlyke leer is met reuseschreeden
tot in 't midden van ons doorgedrongen. - De driften, welke zy begunstigde, maekten haer
binnen kort veele aenhangelingen, en de laege gevoelens, welke een natuurlyk gevolg van
die drogredenen waren, hebben de plaetsen der deugden ingenomen, welke de dude
Romeinen zo beroemd gemaekt hebben.’ - Wel ter snede voegt de Heer Saige, by dit Catonisch
voorstel, de volgende aantekening.
't Schynt, dat de leere, van welke Cato spreekt, 't deel is dier eeuwen, in welke men de
fraeiheid en kieschheid ten top gevoerd heeft. Wy hebben die verachtelyke wysgeerte in onze
dagen zien herleven, welke den mensch onderwyst, hoe hy, door zich tot het middelpunt van
alles, 't geen hem omringt, te stellen, de orde der maerschappy 't onderste boven kan keeren.
Uit deze worden eene menigte tegenovergestelde belangens, welke geduurig tegen elkanderen
zyn aengekant, geboren. Uit deze ontspruit eene vreezelyke verwarring in de handelingen,
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blik, om beide door zyn onopspraekelyk gedrag en de beoefening der gestrengste
deugden openlyk te veroordeelen.

en eene ongestadige beweging, welke even dikwerf verandert, als de driften, welke ze in
beweging bragten. En aen deze moet het worden toegeschreven, dat men den spot dryft met
die heldhaftige deugden, welke in de Grieken en Romeinen met zo veel luister blonken.
Tegenwoordig beschouwt men de liefde voor 't Vaderland, de opoffering van zichzelven voor
't welzyn van den Staet, de belangeloosheid en verzaeking zyner byzondere belangens, als
buitenspoorigheden, weinig van die der doolende Ridderschap verschillende, en weinig scheelt
het, dat men de meeste van zoortgelyke bedryven niet in den rang stelle der verdichtzelen
onzer Oude Romanschryveren.
Wanneer de eenpaerigheid der geschiedkundigen de twyfeling onmogelyk maekt, welke
pogingen wenden dan onze sterke geesten niet aen, om eenig verborgen beginsel, eenig
bedekt byzonder belang te verzinnen, 't welk voor de geheime oorsprong dier
verwonderenswaerdige bedryven kan worden gehouden. Armbartige redenkavelingen, welke
's menschen waerdigheid verkleinen, en hem met de beesten gelyk stellen, door hem een
blind ingeven, en ziedende dristen, tot leidslieden te geven!’
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Wanneer het drukkend geworden bewind hem 't schouwspel van zyn Vaderland in
slaverny zugtende, en der dwinglandye op de puinhoopen der wetten verkeerende,
vertoont, dan beproeft hy, te groothartig om in de schande zyner Landgenooten te
deelen, om een vonkje der liefde voor de vryheid in hunne harten te ontsteeken.
Gelukt het hem, om hen uit die slaep der zorgloosheid te doen ontwaken, is hy flux
de eerste gereed, om de woede der dwinglandye te trotseeren. Doch indien de
verlaeging hunner ziele, met de schande gemeen geworden, hem geene hoop
overlaet, om hun 't bezef hunner eigene waerdigheid weder te schenken, zal hy
dien verachtelyken hoop verlaten, en 't geheelal doorlopen, tot dat hy eene
maetschappy aentreffe, welke nog in 't genot is van haere aengeboorene rechten.
Liever zal hy zich in de verschrikkelykste woesteny verbergen, dan aen den waeren
wysgeer 't zo vernederend schouwspel te verleenen, van een mensch, die den
adeldom van zyn wezen kent, en echter toestemt om denzelven te verlagen, door
zich aen een schandelyk juk te onderwerpen. ô Vaderland! voorwerp der aenbiddinge
van alle waere helden! hoe aengenaem, hoe roemryk is 't zyn leven op uwe altaeren
te offeren! ô Vryheid! edele drift van groote zielen! ongelukkig, die nimmer uwe
onuitspreekelyke vermaeken smaekte!’
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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 Historiender Achttiende Eeuwe. Door J A.C. van
Einem, Predikant te Genthin en Rotzdorf. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Derde Deels 1ste Stuk. Te Utrecht by A.v. Paddenburg,
en te Amsterdam by W. Holtrop. In gr. 8vo. 472 bladz.
Wanneer men een Aardrykskundig Werk in handen krygt, zal het zelden missen, of
men zal, zonder den Tytel in te zien, of te weeten waar de Schryver t'huis hoore,
kunnen ontdekken, waar men hem te plaatzen hebbe. Geen Land krygt grooter
beurt dan 's Schryvers Vaderland; het beslaat meest altoos, naar evenredigheid,
verre het grootste gedeelte des Boeks. Hy weet 'er alles nauwkeuriger; hy stelt in
alles meer belangs; en denkt dat anderen even zo bestaan als hy: dit moge doorgaan,
by zyne Landgenooten; doch zal niet zelden missen by den Buitenlander; 't geen
ook de rede is dat Aardrykskundige Werken, uit eene andere taal vertolkt, met dit
gebrek behebt, of in dat gedeelte bekort of in andere verbeterd moeten worden. Ik zal 'er geen voorbeelden van ophaalen. - Iets dergelyks komt den
Geschiedboekeren mede over; en schynt het geval te weezen des Kerkelyken
Geschiedschryvers VAN EINEM, wiens IIIde Deels 1ste Stuk wy hier voor ons hebben.
Een Deel alleen van de Luthersche Kerk handelende; met een breedspraakigheid,
(*)
op zommige plaatzen ruim zo verdrietig dan de voorgaande Deelen .
Het Eene Hoofdstuk, waar uit dit geheele Boekdeel bestaat, wordt in twee
Hoofdafdeelingen gesplist, waarin de eerste de Gelukkige Lotgevallen en den
inwendigen toestand der Luthersche Kerke vervat; en welke tweede de Ongelukkige
Lotgevallen dier Kerke behelst.
De Eerw. VAN EINEM vangt aan met eene Algemeene Afbeelding der Luthersche
Kerke, die in den eersten opslage bekoorelykheids genoeg heeft; doch welker
bevallige trekken droevig verdonkerd worden door de Nieuwe
Godsdienstverbeteringen, gelyk by ze noemt, eeniger hedendaagsche Leeraaren,
van welken onze VAN EINEM allerwegen betuigt en betoont eenen afschrik te hebben.
Van de Luthersche Leer spreekende, merkt hy op, dat de Heilige Schrift haar bron
is, en maakt dus een aanvang zyns Verhaals met de Uitgaave en Overzettingen
derzelve. ‘Doch,’ zegt hy, (en dit deedt ons eene hoope scheppen, welke wy by het
openen des Werks niet hadden opgevat,) ‘men zal ons vergunnen, dat wy ons niet
bepaalen tot de geene,

(*)

Zie onze Aankondiging en Beoordeeling in de Algem. Vaderl. Letteroef. IIde Deels 1ste Stuk,
bl. 298 en 565.
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die eigenlyk in onze Kerk verscheenen, en van Euangelisch-Luthersche Leeraaren
zyn bezorgd; maar te gelyk ook op de poogingen van andere Gezindheden in dit
stuk letten. Want de Lutherschen maaken tog ook gebruik van deeze poogingen;
en wy wilden om niet te wydloopig te worden, by elke Gezindheid, daar van ongaarne,
afzonderlyk spreeken. Om deze reden zullen wy mede, by de Crityke Philologie en
Exegetische Godgeleerdheid, ons verhaal tot andere Gezindheden uitstrekken.’ Eene hoop niet geheel voldaan; wat de Uitgaven en Overzettingen des Bybels en
't geen hy de Crityk noemt, betreft, kan nog aankomen; doch het vorige is zeer kort,
ten bewyze dat hem veele uitmuntende Schriftverklaarders, inzonderheid Engelschen,
onbekend zyn. Dit zal, hoe ongaarn hy ook ten deezen opzigte, van andere
Gezindheden afzonderlyk spreeke. het nogthans noodig maaken, indien het Werk
aan den Tytel van Proeve eener volledige Kerk Historie eenigzins zal beantwoorden.
Alles wat tot de opgemelde stukken behoort, is begrepen in vyf- en twintig bladzyden.
Waarop hy voortvaart om een zeer breed verslag te geeven van de Leerstellige
Godgeleerdheid der Luthersche Kerke met haare veranderingen. ‘Geduurende meer
dan de helft onzer Eeuwe schryft VAN EINEM, heeft men in de bepaaling der
Leerstellingen, die fundamenteele en geene fundamenteele stukken zyn, weinig
verandering gemaakt; maar na dien tyd des te meer. Het allergrootste gedeelte
onzer Godgeleerden heeft wel geene merkelyke Veranderingen noodig geoordeeld;
eene andere party integendeel heeft zich, volgens een vryer onderzoek der waarheid,
verpligt 't getal van de fundamenteele stukken te verminderen, en de niet
fundamenteele stukken te vermeerderen; doch aan beiden schriften redenmaatige
bepaalingen te geeven, een grooter licht over dezelve te verspreiden, van
menschlyke byvoegzels te zuiveren; en het geen by de verbeteringen onzer eerste
Hervormers overgebleeven was, nog daar by te doen, waar over menig geschil
ontstaan is. Deeze aanmerkelyke nieuwigheden laat hy niet onaangeroerd; maar
stelt ze voor met de geopperde tegenkantingen en gemaakte tegen erpingen; om,
gelyk hy zich uitdrukt, de onzydigheid van een Historieschryver niet uit het oog te
verliezen. Dan wy twyfelen zeer of de nieuwerwetsche Godgeleerden in Duitschland
hem onzydig in dit stuk zullen aanmerken. Het straalt alzins door dat onze Schryver
de Oude Symbolische Boeken, by die Nieuwe Hervormers gansch op geen hoogen
prys gesteld, vry sterk aankleeft. Wy kunnen dit stuk, van te veel ommeslags, niet
overneemen. Dan om egter, iets te plaatzen, 't welk van verre 's Geschiedschryvers
denkwyze hier omtrent vertoont, en tevens voor onze Leezers minst verveelend zal
weezen, kiezen wy daartoe 't geen hy verhaalt van de Welspreekendheid op den
Predikstoel.
Is 'er in eenig stuk eene voordeelige verandering, in deze Eeuw, voorgevallen,
dan is het zekerlyk omtrent de openbaare
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voordragt van stukken van Godsdienst voor Godsdienstige Vergaderingen, of de
Welspreekendheid op den Predikstoel. Men kan het pas van zig verkrygen, om de
slegte aanleidingen tot preeken, de kunstig bewerkte, gedrongene, zinryk zullende
zyn, met zo veel onnutte geleerdheid zo wel als betwisting der partyen opgevulde,
en daarby slegt geschreeven, preeken en ontwerpen tot dezelve, uit voorige tyden,
eenige uitgezonderd, thans nog te leezen. Waren 'er deze misgeboorten van 's
menschen verstand werklyk niet; men zou byna aan hunne mogelykheid twyfelen.
Geloofd zy Gods Voorzienigheid, dat ze de Kerk van dit Kaf heeft gezuiverd. - In
het begin dezer eeuwe nam de zogenoemde Pietismus ongemeen toe. SPENER,
FRANKE met huns gelyken, leerden de Predikanten, alle onnutté geleerdheid uit
hunne voordraagen uitlaaten, en de Euangelische Zedekunde preeken. De laatste
lag tot een byzonder grondbeginzel: elke preek moest ten minsten zo veel van den
weg der Zaligheid bevatten, dat de Toehoorder hem vinden, bewandelen en zalig
konde worden, al hadt hy, in zyn leeven, slegts maar ééne preek gehoord. - Een
groot getal Kerkleeraaren vond niet alleen op deeze nieuwe preekmethode veel te
zeggen, maar bleef ook trouw by de oude, of uit gemak, of uit gebrek aan
kundigheden, weeten wy niet, maar tot groot nadeel der Gemeenten. Wat GOTTSCHED
in de verbetering der Duitsche taal, welke zo veel tot eene verbeterde voordragt
toebragt, gedaan heeft, dat deedt MOSHEIM, die klaar- en fraaiheid onzer Moedertaale
zo zeer als vernuft en schranderheid in zyne magt hadt, omtrent de geestlyke
welspreekendheid. Met hem begon, sedert 1725, een nieuw groet tydperk derzelve.
Hy verklaarde, in zyne Heilige Leerredenen, de Schrift. Hy philosopheerde, hy
schilderde, hy roerde. Jammer alleen, dat zyn voorstel meer woordenryk dan zaaklyk
was. De goedkeuring, welke hy wegdroeg, ging ongemeen verre, en, (wy zeggen
wel niet te veel,) was dikwyls overmaatig. Veele voorrechten hadt by, ongetwyfeld,
boven zyne tydgenooten; maar de slaafsche navolging zyner Leerredenen was zo
buitenspoorig, als nadeelig en onmogelyk. - De mathematische en philosophische
Leeraaren kwamen, byna in dat zelfde tydperk, op de baan, en maakten bykans
geen onderscheid, of ze op den Kanzel dan op den philosophischen Leerstoel
stonden. J.J. RAMBACH, die verlichten wilde en stigten, bleef, onder de toenmaalige
Leeraaren, op den middenweg. Hy sprak eene zuivere Duitsche taal, zyn voorstel
was bevindingryk en practikaal. En hy hadt toen, naa MOSHEIM, de grootste
goedkeuring. Vervolgens wilde alles verheven zyn. Men kwam tot een hoogdraavend,
en met de vatbaarheden van een gemeen Christen gansch en gaar niet strookend
voorstel. Hierby kwam de Messiade. Alles wemelde van Seraphynen. Euthusiasmus
(Geestdrift) kwam in de plaats eener bedaarde overtuiging, en eene grondige kennis
en verbetering verviel. Inmiddels zal men ligt begrypen, dat ik, hier, slegts van den
heerschenden toon
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spreeke. De veele uitzonderingen en afkeuringen van dien, welke men, in die dagen
met vermaak bespeurde, zyn bekend. In de nieuwste tyden zyn veele deezer fouten
gelukkig en juist gemyd. Men kan, over 't algemeen genomen, met de verbeteringen
onzer tyden, te vrede zyn. Men brengt, ten minsten grootendeels, niet meer onnutte
zaaken, en met het doelwit niet instemmende Geleerdheid op de heilige Leerstoelen,
maar predikt wat onderregten, stigten en verbeteren kan, alhoewel men het, ten
opzigte van den inhoud der Godsdienst-waarheden, die voorgedraagen moeten
worden, en ten aanziene van het denkbeeld nopens de stigtinge nog niet eens is,
ja eenigen meer voor eene enkele bedaarde overtuiging des verstands en grondige
aandoening des wils, anderen, integendeel, meer voor de verwekkinge der
hartstogten, en nog anderen voor beide te gelyk zyn ingenomen. In de uitdrukking
heerscht duidlykheid, gemaklykheid en juistheid. Men spreekt niet te hoogdravend,
maar vervalt mede niet tot het laage. Doch even als het menigmaal gebeurt, dat
men, ten zelfden tyde, wanneer men oude fouten uitroeit, nieuwe begaat, zo
ontbreekt het ook niet aan nieuwe fouten by de heilige voorstellen. De al te zeer
vermenigvuldigde en overbodige zedekundige preeken, waarby bykans alle voordragt
der Geloofsstukken verbannen, en de beweegreden tot deugd, die 't Euangelie
aanbiedt, aan een kant gezet worden, telt, en onzes oordeels niet ten onrechte, een
groot gedeelte onzer schrandere Godgeleerden onder de gebreken onzer nieuwe
preek-methode. Want veele preeken zyn tog, wanneer men geheel naar waarheid
wil oordeelen, 't fatsoen en de bekleeding niet gerekend, werklyk niets dan schraale
zedekundige verhandelingen. Dikwerf leeraart men byna eeniglyk, een
Philosophische Zedeleer, daar men, nogthans, als Predikers des Christendoms,
eigenlyk de Bybelsche moest prediken, en de bewyzen, den Bybel eigen, niet
verzwygen. En mogt men zo voortgaan, als eenigen begonnen hebben, dat men
zelfs de byzondere betrekkingen van 's menschen leeven afhandelt, zo dat de
rechtskunde, huishoudkunde, handel, regelen, en dergelyke dingen meer, tot
onderwerpen op den Predikstoel gemaakt worden; dan weete ik niet, of men daar
by op den naam van een Euangeliedienaar eenen gegronden eisch doen moge, en
of men by zyne Toehoorders meer voor de aarde dan voor den hemel zorge.
Uitmuntend is de Zedekunde; zy is een fraay gedeelte van Jesus Heilige Leer; maar
Jesus heeft de Zedeleer en 't Euangelium vereenigd. Die zig zyne knegten noemen,
zullen zich, hoope ik, voor niet wyzer houden, dan Hy is. De pligten der Christenen
met de redenen voor dezelve duidelyker te ontvouwen, en vatbaarer te maaken, ja
zomwylen, naar gelange de toestand der Gemeenten en byzondere gelegentheden,
zelfs eene eenvoudige verklaaring te geeven, en zig op eene klaare voordragt van
geheel byzondere
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pligten toe te leggen, is met de kloekheid en rechtschapen waarneeming van den
amptspligt juist instemmend, en voegt denzulken, die Vaderen hunner Toehoorders
willen wezen. Maar 't Euangelie en den weg ten Hemel daar by uit het oog te stellen,
is strydig met den pligt en onverantwoordelyk; dit is niet Christus Kudde weiden,
maar van de weide af, en op zydwegen en na dorre plaatzen leiden, daar 't den
onsterflyken geest aan een verzadlgend voedzel ontbreekt. Ik wenschte wel, ware
het mogelyk, de rekening te zien, of meerder menschen, door Euangelisch-moreele
dan enkel zedekundige preeken, grondig verbeterd waren geworden. By de
Zendingen heeft men reeds door ondervinding gezien, dat veel meerderen door 't
Euangelium van Christus zyn gewonnen dan door andere leeringen en voorstellen.
En ik heb my, daar ik voorlang, hier op myne aandagt, naar verpligting, veste, door
eigen zo wel als met voordagt gezogte en ontvange berichten, overtuigd, dat de
beste moreele voordragt, al wierdt ze nog zo hoog gepreezen en bewonderd, die
werking nogthans in de gemoederen der menschen niet voortbragt, die evenwel het
doel onzer predikatien zyn moet. - Daarenboven zal men het, niet minder, voor eene
schadelyke mode onzer tyden moeten houden, dat, by veele Leerredenen, de text
alleen voor parade afgeleezen, maar 'er niet verder aangedagt worde. Het is waar,
dat by de jaarlyksche Texten der Euangelien en Epistels, waarby men niet altoos
het zelfde zeggen, of zekere waarheden, die evenwel de toestand der Toehoorders
vordert, ongezegd wil laaten, eene nauwkeurige verklaaring van den text niet altoos
mogelyk is; maar nogthans moet de voordragt uit denzelven worden afgeleid, en
hy niet te enemaal ongebruikt blyven. Doch ook deze mode volgt men niet slegts
by de Zondags, maar ook by de andere Texten. Wordt nu daardoor, niet de eerbied
gekrenkt; die wy Gods Woord verschuldigd zyn, 't Volk van den Bybel afgeleid,
waaruit, gelyk men niet ontkent en niet ontkennen kan, tog alle Godsdienstleeringen
moeten afgeleid worden? En hoe zal het den Bybel leeren verstaan, wanneer het
niet, door openbaare voorstellen, eene opheldering van dien ontvangt? Doch genoeg
hiervan!’
In dien eigensten trant handelt onze Geschiedschryver over de Zedeleer, de
Symbolische en Wederleggende Godgeleerdheid, het Kerkenrecht, de Kerkhistorie,
de Pastoraal Theologie, de geleerdheid en bevordering derzelve, Philosophie,
Natuurkunde, Historie, Fraaije Weetenschappen, Schoolen, Universiteiten en
Genootschappen, Schryvers en voornaame Kerkleeraaren; welker naamlyst
vergezeld gaat van een kort Leevensberigt deezer Mannen aan den voet der
bladzyden geplaatst; 't welk ons kennis doet krygen aan veelen, wier naamen
naauwlyks in onze Gewesten waren doorgedrongen.
Onder de Smaldeeling, betyteld de Uitwendige toestand der
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Euangelisch Luthersche Kerke, handelt onze Geschiedboeker, van de Kerkgebruiken,
de byzondere veranderingen van eenige Kerkplegtigheden, Jubelfeesten, Kerklyke
Regeering en Kerktugt.
De tweede Hoofdafdeeling stelt ons voor oogen de Ongelukkige Lotgevallen der
Euangelisch-Luthersche Kerke. Als de Dwaalingen en misslagen der Leeraaren,
de Aanvallen en Verdrukkingen der Roomsche Kerke, de Geschillen met de
Gereformeerden, de Toeleggen ter Vereeniging en voorslagen van Vrede, de
Geschillen met de Indifferentisten, de Inwendige Geschillen over de Wolfiaansche
Philosophie, de Terministische en Pietistische Geschillen, enz. Het lust ons niet een
naamlyst daar van af te schryven. By het doorleezen kwam ons menigmaal voor
den geest, een Epigramma van den beroemden WERENFELS, waar mede wy zullen
sluiten.
Extinguitur fides, peritque charitas;
Pietas jacet, ridetur innocentia;
Excessit omnis cordibus Dei timor;
Nil Christianum in Christianis cernitur
Nec his potens medela quaeritur malis.
Quid ergo agunt Christi ministri? Disputant.

Dichtlievende Verlustigingen, van Bernardus de Bosch. Derde
Deel. Te Amsterdam, by G. Warnars, 1781. Behalven de Voorreden,
321 bladz. in quarto.
Het vry algemeene lot veeler Dichteren, dat men, na hunnen dood, stukken van
hunne hand aan 't daglicht brengt, welker openbaare uitgave zy afgekeurd zouden
hebben, tracht de dichtkundige de Bosch, door deeze afgiste, eenigermaate af te
wenden. Ten dien einde heeft hy zelf eene uitmonstering gemaakt; en, onder zyn
eigen opzigt, een Bondel te voorschyn doen komen, waardoor zyne Dichtlievende
Verlustigingen met een Derde Deel vermeerderd worden. Een Bondel, inderdaad,
zynes waardig, die zyner vroegere Verzamelingen geen oneer aandoet, maar luister
byzet. Zyne Ed. noeme deeze laatere Dichtstukken Herfstvrugten, in vergelyking
met zyne weleer medegedeelde Lente- en Zomervrugten, zinspeelende op zynen
toegenomen ouderdom; 't staa ons vry, zyne zinspeeling in 't oog houdende, te
zeggen; dat ze daarom niet minder de vereischte rypheid hebben, en op den duur
goed zyn; zo dat ze tot eer van den vrugtdraagenden Boom, die, gelyk meermaals
geschiedt, hoe ouder hoe lekkerer ooft draagt, tot eene bestendige eer strekken.
Kundige en keurige Leezers zullen dit, op het doorbladeren deezer Verlustigingen,
met vermaak ondervinden; 't zy ze door 's Mans Stichtelyke Gedichten opgewekt
worden, of zich door zyne Tafereelen getroffen voelen; 't zy ze hunnen geest laaten
weiden in de Mengeldichten,
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die hun naar de verscheidenheid zo der onderwerpen als van hun geestgestel,
verschillend aandoen; of, met oplettendheid, den nadruk der Byschriften gadeslaan,
of eindelyk het oog vestigen op de Lyk- en Grafdichten, die leerzaame troostredenen,
en aanmoedigende voorbeelden verleenen; in 't een en 't ander, waaruit deeze
Verzameling bestaat, zullen ze ruime stoffe vinden, om des Dichters herhaalden
arbeid danklyk te erkennen. - Laat, uit 's Mans Bespiegelingen op zyne Landhoeve,
het volgend voorstel nopens het Landgezicht, in deezen ter proeve dienen. Dus
vangt hy aan:
Hoe heuchlyk noodigt weêr 't bekoorlyk jaarsaizoen
My aan den Amstel, op myn landhoeve, in het groen!
'k Mag, onder 't rieten dak, hier 't stadsgewoel ontschuilen,
En zou dees stille rust voor geenen scepter ruilen.
Al is myn hof slechts kleen, al pronkt hier vaas noch beeld,
'k Ontbeer die siersels ligt, daar 't landgezicht my streelt;
't Vermaaklyk landgezicht, een schildery vol leven,
Waar vogelvlugten door het helder luchtruim zweeven;
De leeuwrik, wien van zang het teder kropje zwelt,
De vlerkjes naauwlyks strykt, of weêr na boven snelt;
De bonte kievit aast; de zwemmende eenden kwaaken,
Nu duiken in den stroom, dan zich in 't lis vermaaken,
Verzeld van jong gebroed, dat om de moeder tiert,
Op kleene diertjes vlamt, en door elkander zwiert;
Door 't opgeschooten gras het windje zacht loopt speelen,
Om ons den geur van 't veld verkwiklyk mee te deelen;
Het ros, hoe fier van moed, by 't ooilam vreedzaam weid;
Daar ieder, naar zyn aart, zyn voedsel onderscheid;
De lieve lammrentroep, door loutere vreugd gedrongen,
Vast dartelt heen en weêr, met ongelyke sprongen;
Het zuivelryke vee, al schynt het log en loom,
Des landmans zorg en zweet betaalt met vetten room.
Door 's maaijers scherpe zeis hier 't gras word neêrgeslaagen
Daar 't hooi door werkliên word op vorken aangedraagen,
En 't land, dat ons gezicht in 't ruim verschiet ontwykt,
Door rook by rook, in 't rond een hutryk oord gelykt.
De vindingryke kunst moge elders 't oog verrukken,
Door vorstelyke pracht en grootsche meesterstukken,
Hier zie ik hoe Natuur, met zonnengoud omkleed,
Door wondren ons verbaast, waar zy te voorschyn treed.
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Het minste dat zy wrocht beschaamt al 't kunstvermogen,
En wat verscheidenheid ontvouwt zy voor onze oogen!
Hoe keurig schikt ze elk deel! hoe spreid zy 't waare schoon,
In 't eindloos schepslen heir met majesteit ten toon!
Haar hemelsche afkomst is in goddelyke trekken,
In levendigen zwier en ryk sieraad te ontdekken.
Hoe! ... spreekt ze? ... o Ja! dus vloeit haar liefelyke stem,
Slechts hoorbaar voor den geest: ‘Gy denkt, op dat ge aan hem,
Die alles 't wezen gaf, met diep ontzag zoud denken.
't Heeft gunstryk hem behaagd het leven u te schenken,
Op dat het, hem ter eer, met onvermoeide vlyt,
Aen wysheid, deugd en tucht zou worden toegewyd.
De Rede leere uw ziel zyn heerlyke eigenschappen
Bespieglen dag en nacht! De schepslen zyn als trappen,
Waar langs men klimt tot God: maar uw genegenheên
Behoorden sneller u te heffen van beneên:
Zy moeten vleugels zyn, die u ten hemel voeren.’

Tot een staal van eene andere natuur strekke hier nog het volgende Byschrift, op
den hooggeagten Burgervader Mr. EGBERT DE VRY TEMMINCK, op wien Amsterdam
nog mag roemen.
Wat burger slaat het oog op dit voortreflyk beeld,
Die 't hart niet teder voelt van dankbre liefde gloeijen?
Wie eert dit opzicht niet, waarin de staatszorg speelt,
Die van rondom ons vrede en welvaart toe doet vloeijen?
Zo kent men TEMMINCK, die, beproefd in trouw en deugd,
De kroon der wysheid draagt op achtbre gryze hairen;
In wien de koopvorstin der steden zich verheugt,
Wier Rechten hy beschermde, een reeks van dertig jaaren.
Lang strekke hy nog tot eer van de Oostermaatschappy,
Van 's Burgermeesters stoel, en van den Raad aan 't Y!
MDCCLXXIX.

Aan 't einde van dit Deel heeft de Dichter ook nog gevoegd zyne Verbeteringen van
eenige regelen in de twee voorige Deelen; waar mede hy denkt, dat deeze
verzameling ten slot zyner Dichtlievende Verlustigingen zal kunnen dienen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

295

Het Bloemperk d'allergewigtigste lotgevallen; inhoudende de
byzonderste Historien, die een tydmerk aen elke Eeuw gegeeven
hebben, als noch, eenige bowysredens over de uytmuntende
Zedetugt. onfaelbaere Wetstukken, Verheventheyd en
Onsterftykheyd der Ziel. In rym en onrym. Door J. de Wolf, 1780.
In octavo 134 bladz.
Leven der Herderen, door Virgilius, vrypostig verduytscht door J.
de Wolf. Te Gend by J.F.v.d. Scheuren. Behalven het Voorwerk
138 bladz. in octavo.
Een proefstuk van de tegenwoordige Vlaamsche Dichtkunde, ons voor eenigen tyd
ter hand gekomen, deed ons oordeelen, dat ze juist niet voor Nederlandsche ooren
(*)
geschikt is ; en de twee hier bovengenoemde Stukjes doen 'er ons tot nog niet
gunstiger over denken. Het Bloemperk kan men nog ongestoord doorwandelen; als
een stichtend Rymstuk van iemand die het wel meent; maar de vrypostige
verduitsching der Herderskouten van Virgilius, of zo als die treffelyke Dichtstukken
hier genoemd worden, het Leven der Herderen, is eene soort van mishandeling van
Virgilius in Rym, die een hoogagter van den Latynschen Dichter min of meer gram
moet maaken. - 't Is waar, de Autheur verzoekt 'er zelf, naar 't schynt, verschooning
over; daar hy zich in zyne Voorreden aldus uitdrukt: ‘Ik heb myne afgematte krachten
en voldoenlooze driften, met eene waekzaemheid van Argus gewillig opgetoomd,
om met het vlugge Pegasus te rennen van de konstlievende heuvelen door de ryke
velden van den Kroonpoët Virgilius, die alle den lof der Roomsche Dichtschryveren
tevens wegdraegd, en voor welkers geheugenis thans Apolos Voesterlingen met
het hoofd en knien geboogen staen; maer alzo myne Zangnymph noch jongh en
onervaeren is, ik bid UE. en straft haer niet met eenen vermetelen Phaëton, zo
onervaeren in het mennen zyns vaders wagen; als ik in het verduitschen van Virgilius
Vaersen’. - Men zou hier op kunnen vraagen, zag de Autheur zyn eigen werk in de
daad zo aan, wat bewoog hem dan om het in 't licht te geeven? Dan, om dat hy, zo
nederig, (hoewel in wat opgeblaazen styl,) verschooning verzoekt, willen wy hem
niet hard vallen: zyne vermetele onderneeming zy hem vergeeven! maar onder
voorwaarde, dat hy zich niet weder onderwinde, de beroemde Latynsche Dichters
vrypostig te verduitschen, en door zyne Rym te mishandelen. Over de regtmaatigheid
van dit beding, oordeele men uit het volgende staal, daar Melibeus den gelukstaat
van Tityrus beschryft:
Hoe gelukkig, ouden gryzen!
Ik moet uwe zorgen pryzen;
Al uw land is wel bereyd,
Dat veel vruchten open spreyd;

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letter-Oef. I. D. bl. 373.
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Schoon 't heeft steen vermengelingen
'k Zie 't noch malsche vruchten brengen,
Schoon veel slyk het kruyd bedekt,
Waaruyt dat men biezen trekt.
Al de vremde kruideryen;
Die God u wild open spreyen,
Zullen 't zwanger vee noyt zyn
Tot benadeel of tot pyn.
All' de schaepen der gebuuren,
Die zomwyl een plaag bezuuren,
Zullen noyt aen uwen stal
Brengen brandig ongeval
Gy en hebt hier niet te schroomen
Onder 't lommer van de boomen
Gy hebt hier een' koele leyd',
Aen de Goden toegeweid;
G' hebt hier beekjes en fontynen,
Niet bekommerd 't hert door pynen;
'T is al vreugd dat 't land geriefd
En uw bly gezicht verliefd.
G' hebt hier op de bloemen-haegen
Biën, die op honing jaegen,
Die met ruysch geklank alom
Plukken d'honing uyt de blom.
Wat een' vreugd word 'U geschonken;
G' hoord veel vleugel-dierkens ronken;
G' hebt hier een malsch jeugdig kruyd,
Dat tot uyt de bergen spruyt;
G' hoord by den avond 't roukoeloeren
Uyt de wilde duyven voeren,
Of een' zuchtig tortelduyf
Onder blaeren van de druyf;
G' hebt hier muskadelle ranken,
Tot het zap der Goden dranken,
'T is al dat het hert behaegd;
Niet en is 'er dat U plaegd.

Verslag van 't bestier der Geldmiddelen, gedaan aan den Koning,
door den Heer Necker, in de maand January 1781. Op last des
Konings in 't licht gegeeven. Uit het Fransch vertaald. Te
Amsterdam, by J.v. Gulik, 1781. In gr. octavo 106 bladz.
Uit dit verslag ziet men dat de Heer Necker den staat der Geldmiddelen in Frankryk
op een zeer gunstigen voet gebragt heeft; en dewyl zyn Opvolger, naar de herigten
in de Nieuwspapieren gemeld, dezelfde maatregels in 't oog wil houden, kan zulks,
by voortgang, niet weinig strekken, om het Fransche Crediet te styven.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verklaaring over het N.T. door Ch. Heumann, in deszelfs leeven
Hoogl. der Godgel. enz. op de Hooge School te Gottingen. VI Deel.
Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aantekeningen verrykt, door
A. Sterk, Leeraar der Gemeente toegedaan de onveranderde
Augsburgsche Consessie in 's Hage. Te Campen, ter drukkerye
van J.A. de Chalmot, 1781. In gr. octavo, 632 bladz.
In dit Deel brengt de Hoogleeraer Heumann zyne verklaring van de Handelingen
der Apostelen, beginnende hier met het dertiende Hoofdstuk, ten einde; waer in
ons, beantwoordende de uitvoering aen 't voorgaende, weder verscheiden
oordeelkundige aenmerkingen voorkomen. Om 'er ene proeve van mede te deelen,
zullen wy 's Mans aentekening wegens de Historische Hysterologie, of verplaetzing
van woorden, bybrengen, die den Bybellezer meermaels te stade kan komen.
Hand. XIV. 19 lezen wy, sy steenighden Paulum, ende sleepten [hem] buyten de
stadt, meynende dat hy dood was. Dit luid, gelyk de Hoogleeraer opmerkt, vreemd;
geloovelyker zou men het verhael oordeelen, als 'er stond, sy sleepten Paulus ter
stad uit, en steenigden [hem;] gelyk we Hoofdst. VII. 58 van Stephanus lezen.
‘Waarom zouden zy, zegt hy, Paulus, dien zy, zoo zy meenden, dood gesteenigd
hadden, ter stad uitgesleept hebben? Het is natuurlyker te vooronderstellen, dat de
Jooden wel te vrede waren, dat zy hem dood zagen, en dat zy de zorge, wat met
het doode lichaam te doen, en hoe het te begraaven, aan zyne vrienden en
aanhangeren hebben overgelaaten. Op dezelfde wyze handelden zy met Stephanus.
Wy zouden moeite gehad hebben om de rechte verklaaring van deeze plaats te
vinden, indien 'er niet eene volkomen gelykluidende geweest ware, die ons den weg
geweezen hadt. Ik heb het oog op Mark. XII. 8. Aldaar leezen wy: zy namen hem,
en doodden hem, en stieten hem
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ten wynberge uit. Dus heeft Lutherus het woord ἐξέϚαλον, het welk hier voortkomt,
Matth. XXI. 39 en Luk. XX. 15, recht vertaald. Dat Markus hier de woorden verzet
heeft, en dat zyn oogmerk is te zeggen: zy stieten hem ten wynberge uit, en doodden
hem, blykt niet alleen klaar genoeg van zelf, maar Mattheus en Lukas, die op de
aangeweezene plaatzen het zelfde geval verhaalen, schryven ook dus, gelyk de
orde natuurlyk mede brengt: zy namen hem, en stieten hem ten wynberge uit, en
doodden hem.
De wyze van schryven, waarvan Markus zich hier bedient, wordt de Historische
Hysterologie genaamd, en komt, zoo wel in de gewyde bladen, als by andere
Geschiedschryveren dikwils voor, gelyk ik, by de gemelde plaatze van Markus,
(*)
getoond hebbe , ja Lukas heeft

(*)

‘Glassius, zegt onze Uitlegger aldaer, heeft bl. 1257 en 2133 enz. veele voorbeelden van
dien aart bygebracht. Wilde ik, ik zoude daar, uit ongewyde Schryveren, geen klein getal
kunnen byvoegen; doch één zy genoeg. Cicero verhaalt in zyne vierde Redenvoering tegen
Catilina het volgende. Scipionis consilio atque virtute Hannibal in Africam redire atque ex
Italia decedere coactus est. [Hannibal moest weder te rug trekken naar Africa, en uit Italie
wyken.] Hy had behooren te zeggen: ex Italia decedore atque in Africam redire. [uit Italie
wyken en naar Africa te rug trekken.] En op dat men zich over deeze omzetting der woorden,
“(die zyn Hoogeerwaerde niet ten onregte in de vertaling in agt genomen wil hebben, om de
rechte mening der Schryveren uit te drukken,)” te minder verwondere, zal ik nog een paar
voorbeelden van dien zelfden aart uit onzen Evangelist opgeeven. Men leeze van ons
tegenwoordig Hoofdstuk het twaalfde vers, en oordeele dan zelf, of men, het geen daar
voorkomt, niet in deeze orde behoore te schikken: Toen trachtten zy daarna, dat zy hem
gevangen mochten neemen. Want zy merkten wel dat hy deeze gelykenis op hen gesproken
hadt. Maar zy vreesden voor het volk. De tweede plaatze is, Hoofdst. XVI. 3, 4, alwaar de
woorden op deeze wyze moeten geleezen worden; Zy spraken onder elkanderen: wie zal
ons toch den steen van den ingang des grafs afwentelen? want de steen was zeer groot.
Maar toen zy daarheen zagen, werden zy gewaar, dat de steen reeds afgewenteld was. By
welke voorbeelden ik alleenlyk nog één zal voegen, het geen boven anderen merkwaardig
is, en, zoo veel ik weet, tot dus verre door geene Uitleggeren opgemerkt. Men vindt het zelve
Jez. LIII. 10 in deeze woorden: wanneer hy (Christus) zyn leeven tot een schuldoffer gegeeven
heeft, zal hy zaad hebben, en in de lengte leeven. Eerst moet men leeven, eer men Kinderen
hebben kan, en de natuurlyke orde van deeze woorden is bygevolg deeze. Wanneer Christus
zyn leeven tot een schuldoffer zal overgegeeven hebben, zal hy naderhand wederom leevend
worden, in de lengte leeven, en (een talryk) zaad hebben.’
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zich in ons tegenwoordig Texthoofdstuk, vers 10, reeds van zulk eene manier van
(*)
spreeken bediend .
Onze Text moet derhalven met het volgend vers op deeze wyze worden opgevat.
- Zy greepen Paulus aan, en sleepten hem met geweld ter stad uit, en wierpen hem
met steenen, zoo dat Paulus ter aarde viel, en bleef liggen. Toen zy nu dachten dat
zy hem dood gesteenigd hadden, lieten zy hem liggen, en gingen heen. Echter was
hy nog niet dood, maar toen de geloovigen hem omringden, beweenden, en 'er met
elkanderen over spraken, om hem weg te draagen en te begraaven, kwam hy
wederom by zichzelven, rigtte zich in de hoogte, stondt vervolgens geheel op, en
ging met hun wederom na huis.
De meeste uitleggers hebben ons textvers niet naauwkeurig genoeg beschouwd,
en het zelve daarom met stilzwygen voorbygegaan. Dan drie van de jongsten, die
'er meer acht op geslaagen hebben, schoon zy de bovengemelde Hysterologie ook
niet bemerkten, zyn op de gedachten gevallen, dat Godt den Apostel door een
wonderwerk in het leeven behouden heeft: ik heb het oog op Lange, Lindhammer
en Doddridge.
De eerstgemelde schryft, dat deeze behoudenis van Paulus een wonderwerk van
Godt geweest is. Het geen de tweede duidelyker uitdrukt, stellende dit wonderwerk
daar in, dat Paulus, toen hy over de steenen als een doode werdt voortgesleept,
evenwel in het leeven gebleeven is. De derde noemt het eene wonderbaare werking
van Godt, die niet veel verschilde van eene opwekking uit den dood. - Deeze drie
uitleggers zouden gewislyk vastgesteld hebben, dat Paulus in de daad dood geweest,
en door Godt wederom opgewekt is; indien het stilzwygen van Lu-

(*)

In onze Nederlandsche overzetting lezen wy aldaer van den genezen kreupelen, hy sprong
op, ende wandelde; doch de Hoogleeraer merkt hier op dat ηλλετο niet zegt hy sprong op,
maar sprong om; en dat men den text hier behoort te vertalen, hy sprong om, en ging, of
liever, met omzetting, hy ging en sprong om; in welke natuurlyke orde de woorden πεϱιπατων
και αλλομενο gaende en omspringende Hand. III. 8 ook staen. ‘De man, zegt hy, was geneezen:
hy stond op en ging techt, ja hy sprong van vreugde om.’
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kas hun dit niet belet hadt. En toch deeze zon het voorzeker niet onaangeroerd
hebben kunnen laaten, indien Godt zulk een wonderwerk aan Paulus gedaan hadt.’
Hiertegen was Pricaus, gelyk de Hoogleeraer wat lager aentekent, van gedachten,
dat Paulus door de stenen wel niet doodlyk, maer evenwel met zoo veel gewelds
getroffen was, dat hy ter aerde moest vallen; en dat hy toen met opzet zonder
beweeging is blyven liggen, ten einde zyne vyanden hem voor dood zouden houden
en heen gaen. ‘Paulus, vervolgt onze Uitlegger, zou dus waarlyk niet te beschuldigen
zyn, indien hy, om zyn leeven te bewaaren, en nog langer, als Apostel, in den dienst
van Christus nut te doen, zich dood geveinsd hadt. Echter komt het my nog
geloofwaardiger voor, dat de steenen, die hem getroffen hadden, hem hadden doen
bezwyken, en dat hy een geruimen tyd niet by zichzelven is geweest. Vivit, heette
het van hem, at est vitae nescius ipse suae, hy leeft nog wel, maar hy is zichzelven
niet bewust, dat hy leeft. Wy weeten hoe lange een mensch in flaauwte kan liggen,
endat 'er veele voorbeelden van menschen zyn, die men uit dien hoofde zeker dacht
(*)
dood te zyn, en tot welker begraaving men toebereidselen maakte .’

De Godvruchtige nagedachtenis van zalig afgeltorven Voorgangers,
voorgesteld in eene Leerreden over Hebreen XIII. 7. door Th.A.
Clarisse, Medebedienaar des H. Euangeliums te Amsterdam. Te
Amsterdam, by J. Wessing Willemsz. 1781. Behalven de Voorreden,
42 bladz. in gr. octavd.
Ene, Lykreden, ter gelegenheid van het zalig overlyden van den weleerwaerden,
zeer geleerden en godzaligen Heer RUTGEDUS PERIZONIUS, in leven waardig en
geliefd Euangeliedienaar te Amsterdam, wiens gedachtenis in zegening is. De
Eerwaerde CLARISSE behandelt zynen uit-

(*)

‘Toebereidselen maekte niet alseenlyk; - maar 'er zyn voorbeelden bekend van menschen,
die in dien toestand daadlyk begraaven wierden; zynde sommigen van deeze nog door een
gelukkig toeval gered; terwyl anderen naa veelvuldige vruchtlooze poogingen, om uit hunne
gevangnisse te geraaken, hun leeven mag ik zoo preeken, op eene jammerlyke wyze, ten
tweedaomaale verlooren hebben. VERTAALER.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

301
gekoozen tekst regelmatig, en brengt de daerin voorgestelde plichtsbetrachting op
ene zeer wel gepaste wyze over, om de Gemeente daertoe op te wekken,
inzonderheid met betrekking tot hunnen overleden Leeraer, wiens lofwaerdig
character hy zedig en stichtend afmaelt; des zyne behandeling van dit onderwerp
ene naer de omstandigheden wel geschikte Leerreden zy.

Hermanni Venema Institutiones Historiae Ecclesiae Veteris et Novi
Testamenti T. IV. seu N.T. Ecclesiae Christianae T. II. Lugd. Batav.
apud S. et J. Luchtmans et Leovardiae apud G. Tresling 1780. In
quarto, 764 pp.
In dit tweede Deel van de Geschiedenissen der Kerke des Nieuwen Testamentes,
ontvouwt ons de Hoogleeraer Venema den toestand der Christelyke Kerke, zedert
het begin der vierde, tot op het afloopen der zesde Eeuwe. Een oordeelkundig
verslag van vele Schryvers in die dagen; ene geschiedkundige naspooring van den
staet der Kerke, zo ten aenzien der Leere en van den Eerdienst, als ten opzichte
van de Bestuuring, de Kerketucht, Kerkvergaderingen en Zeden der Christenen;
benevens die van de opkomst en voortgang van verscheiden Ketteryen en
Scheuringen; met een gezet bericht van de voor- en nadeelen der Kerke, in ieder
Eeuw, is, geduurende dit tydbestek, vruchtbaer in ene menigte van onderwerpen.
Zyn Eerwaerde behandelt dezelve met zo veel regelmatigheid en juistheid, dat zy,
die de Kerklyke Geschiedenissen beoefenen, dubbele reden hebben, om over 's
Mans arbeid voldaen te wezen, daer ze 'er zich alleszins met vrucht van kunnen
bedienen. Om 'er nog eene byzonderheid uit mede te deelen, zullen wy zyne
aenmerkingen bybrengen, over het denkbeeld dat Keizer Constantinus geen waer,
en slechts een staetkundig, Christen geweest zou zyn; als mede over de redenen,
die hem den Christlyken Godsdienst hebben doen omhelzen.
Dat Constantinus openbare belydenis van den Christelyken Godsdienst gedaen,
en den Christenen grootlyks begunstigd heeft, duld, gelyk de Hoogleeraer vooraf
aenmerkt, geen tegenspraek; maer desnietregenstaende verdenken zommigen
hem, zegt hy, van den Christelyken Godsdienst slechts uit Staetkunde aengenomen
te hebben, om zyn Ryk, door
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den bystand der Christenen, bestendig te maken. Eene verdenking intusschen, die
gansch geen grond heeft, en ten uiterste onwaerschynlyk is, gelyk de volgende
overweging toont.
'Er is toch niets in zyne bedryven en handelingen, dat tot zulk een vermoeden
enigen wezenlyken grond geeft; en dit zo zynde is het roekloos op die wyze over
hem te oordeelen. Hy verdroeg, 't is waer, by den aenvang den Heidenschen
Godsdienst; maer uit een beginzel van verdraegzaemheid, enes Vorsten waerdig,
en uit staetkundige voorzichtigheid, op dat hy de gemoederen der Heidenen, die
nog de overhand hadden, niet te zeer mogte verbitteren. Dat hy het ondergaen van
den Doop uitstelde, had hy met vele Christenen in die dagen gemeen; en bewyst
niets anders, dan dat hy geen rechtmatiger denkbeeld, dan zyne tydgenooten, van
den Christelyken Godsdienst had. Ziet men op het laekbare van zyn gedrag en
zeden; dit toont alleen, dat zyn geloof zo werkdadig niet geweest is, als het behoorde;
maer duid niet aen, dat hy niet van harte zyn geloof beleden heeft, of men moest
allen die genen, welken onder de Christenen ongeregeld leven, voor volstrekte
geveinsden houden. Ook zyn de wanbedryven, van welken hy beschuldigd word,
niet van dien aert, dat ze onbestaenbaer zyn met ene oprechte belydenis; noch
verschrikkelyker dan die van andere Keizers, welken echter voor goeden doorgaen;
om nu niet te zeggen, dat hy in zommige gevallen nog al te verschoonen zy; 't welk
thans buiten onze zaek is, daer we alleen handelen over zyne oprechtheid in 't
belyden van den Christelyken Godsdienst. - Wyders is het zo ver van daer, dat de
Keizer ene genoegzame reden gehad zou hebben, om de omhelzing van den
Christelyken Godsdienst, uit staekundige inzichten, voor te wenden, dat de
Staetkunde hem, indien hy dezelve geraedpleegd had, veel eer het tegendeel
ingeboezemd zoude hebben. 1. Hy had toch niets van de Christenen te vreezen;
niet alleen, om dat ze niet gewoon waren zich in de Staetszaken in te wikkelen, of
de wapens op te neemen; maer ook, om dat hy de begunftiging der Christenen
ligtlyk kon verwerven, als hy zig maer verdraegzaem gedroeg, en hun de vrye
oefening van hunnen Godsdienst verleende, vooral daer zy aen zo vele en scherpe
vervolgingen onderhevig geweest waren. 2. Hy had ook de hulp der Christenen niet
noodig: gemerkt hy het Opperbewind reeds be-
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zate, voor zyne omhelzing van den Christelyken Godsdienst; en tevens verzekerd
was, van de toegenegenheid der Romeinen te hemwaerds, daer hy hen van de
dwinglandy van Maxentius verlost had. 3. Daerenboven waren de Christenen ook
niet bekwaem om hem behulpzaem te zyn; hun vermogen was door de vervolgingen
krachtig afgenomen; waertegen de zenuwen van den Staet, de Overheid, de
Krygsmagt en de openbare Inkomsten, zich in de handen der Heidenen bevonden.
4. Voorondersteld zynde, dat hy den Heidenschen Godsdienst nog in zyn hart
omhelsde, en den Christelyken slechts geveinsdlyk beleed, wat noodzaekte hem
dan de zaek der Christenen indiervoege te begunstigen, en den Heidenschen
Godsdienst van al zynen luister te berooven, met de Afgodische Tempels te
verwoesten, en de Afgodsbeelden te vernielen? hoe zou hy, in dit geval, het van
zich hebben kunnen verkrygen, om op die wyze te handelen? 5. En 't geen eindelyk
de zaek geheel afdoet is, dat hy zich by die belydenis gehouden heeft tot aen 't
einde zynes levens, latende zich zelfs door den Doop der Kerke inlyven. Zo dit geen
duidelyke bewyzen van de oprechtheid van iemands belydenis oplevert, waer zal
men ze dan zoeken?
Wat wyders de redenen aengaet, die hem bewoogen hebben, om den Christelyken
Godsdienst te omhelzen: de Heidensche Schryvers, waeronder Zosimus, L. II. c.
29, meenen dezelve te vinden, in zyne euveldaden, wel byzonder in 't ombrengen
van zyne bloedverwanten, en van zyn eigen Zoon Crispus; om dat hy daervan niet
gereinigd kon worden door de Heidensche plechtigheden, maer wel door den
Christelyken Waterdoop. - Ik vermeet my niet met zommige oude Christenen, als
Evagrius H. III. 41, het ombrengen van Crispus en anderen te loochenen, te minder,
nademael Chrysostomus, Hom. XV over den Brief aen de Philippers, Hieronymus
en andere Christenen zulks bevestigen. Maer, men beweert gansch ten onregte,
dat de Heidensche reinigingen hem, volgens de denkbeelden der Heidenen, niet
konden zuiveren, gelyk Sozomenus H.I. 6. reeds opgemerkt heeft, brengende ten
dezen opzichte ook by het voorbeeld van Hercules, den zoon van Alcmene. 2. Voeg
hier by dat Constantinus den Christelyken Godsdienst, gelyk bekend is, al openlyk
beleden heeft, voor den dood van Crispus, welke inviel in 't jaer 326. - Ook zyn de
Heidenen, mag men wel zeggen, in dit geval juist geen geschikte getuigen. Laet
ons des hooren, wat
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den Keizer, volgens het bericht der Christenen, overgehaeld heeft. Euzebius geeft
ons, in zyne beschryving van 't leven van Constantinus, I. 37 twee beweegredenen
aen de hand, waer van de eerste hem bewoogen zou hebben, om van den
Veelgodendienst, tot den dienst van éénen God, en de tweede, om bepaeldlyk tot
het Christendom, over te gaen. De eerste bestaet hierin. Hy had opgemerkt, dat de
Keizers van zyn tyd en vroegere dagen, die den Veelgodendienst aenkleefden,
ongelukkig geweest waren: en dat zyn Vader Constantius Chlorus, die één God
gediend had, bestendig gelukkig geweest was. De laetste ontleent Euzebius uit een
Hemelsch gezicht, waer mede de Keizer begiftigd was geworden, of dat hy achtte
(*)
aen hem verleend te zyn toen hy Maxentius ging

(*)

Euzebius naemlyk verhaelt, in zyne beschryving van 't leven van Constantinus, I. 28, uit des
Keizers eigen mond, zyne betuiging met een eed bevestigende, verstaen te hebben, ‘dat hy
op den vollen dag, de Zon naer 't Westen hellende, het zegenteken 'des Kruises aen den
Hemel, met eigen oogen gezien had, geheel verlicht, en boven de Zon geplaetst, met dit
opschrift, τ τω νικα overwin hierin. Dat de Krygslieden, die hem omringden, ook dit Gezicht
aenschouwden; doch dat hy niet wist, wat het wilde beduiden. Maer dat, in den volgenden
nacht, Christus hem in den slaep verschenen was, met dit zelfde teken, hem aen den Hemel
getoond, en bevolen had, een Standaerd te laten vervaerdigen, naer de gelykenis van het
teken, aen den Hemel beschouwd, en dit Veldteken, als een heilzaem beschermmiddel, in
den stryd te gebruiken.’ By Lactantius, de mortib. Persecut. c. 44 vind men 'er ook melding
van, zonder dat hy egter uitdruklyk gewaegt, van het gezicht by den dag, zeggende alleenlyk,
dat de Keizer in den slaep vermaend werd, om het Hemelsch Teken van God in zyne schilden
te plaetzen; geevende echter de uitdrukking, het Hemelsch Teken van God enigermate te
kennen; dat hy ook op het gezicht hy den dag oogde. De Hoogleeraer hier van voorhenen
sprekende, by gelegenheid dat hy handelde over de eerbied der Christenen, in de vierde
Eeuw, voor het Kruis, waertoe dit geschiedverhael vermoedelyk niet weinig toegebragt zal
hebben, merkt by die gelegeuheid aen, dat de Geleerden 'er verschillend over denken. Zou
het gantsch en al een staetkundig verdichtzel van den Keizer wezen? of zou 'er inderdaed
zodanig iets gebeurd zyn? of zon men 't aen des Keizers verbeelding hebben toe te schryven?
Men kan 'er veelligt, vervolgt hy, in alles met geen zekerheid van spreken. Ik zou het, daer
de Keizer zulks met eede bevestigd heeft, voor geen verdichtzel van den Keizer houden.
Echter valt het ook niet in my, te denken, dat hier inderdaed een Godlyk gezicht plaets zou
bebben: het gezicht is al te zonderling, het wykt al te veel af van de gezichten der Propheeten
en Apostelen; en riekt my al te sterk naer het heerschend en bygeloovig denkbeeld van het
kruis. Veeleer zou ik, met Fabricius Bibl. Gr. L.V. 3. hier denken om een natuurlyk
luchtverschynzel, of een kring om de Zon met Byzonnen, omtrent welken, schoon zeldzaem,
zomtyds kruisen gezien worden, die door de straelbreking van 't licht der Zonne wonderlyk
voorkomen. En nog liever zou ik de geheele geschiedenis brengen, tot ene nachtverbeelding
in een droom- en eene dagverbeelding in de wolken, 't zy dan dat de ene of de andere eerst
plaets gehad hebbe. Hieraen beantwoord beter het daerby gevoegde opschrift τ τω νικα
overwin hierin, dat uit het verschynzel van byzonnen niet verklaerd kan worden. Voeg hier
by, dat Euzebius den Keizer alleen als getuigen bybrengt, en dat het gezicht zich gevolglyk
niet aen 't Leger vertoond heeft: als mede dat Lactantius alleen uitdruklyk gewaegt van een
droom, sprekende niet, dan ter zyde, van een gezicht by dag. Ruffinus tekent in zyn vertaelden
Euzebius IX. 19. en zo ook Sozomenus I. 3, slechts aen, dat Constantinus zulks in den slaep
gezien heeft. 't Zou daerom evenwel kunnen zyn, dat de Keizer, door zyne verbeelding, iets
zonderlings in de wolken opgemerkt hebbe, waervan men meer voorbeelden heeft.
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beoorloogen. Op ene andere plaets, te weten in de Kerklyke Geschiedenissen IX.
9. duid Euzebius aen, dat den Keizer reeds door zynen Vader de Godsvrucht was
ingeboezemd, veelligt met betrekking tot den dienst van één God. Het geen
zommigen wyders nopens des Keizers Moeder, Helena, melden, als hadde dezelve
hem tot den Christelyken Godsdienst opgeleid, heeft niet alleen geen grond, maer
loopt zelfs aen, tegen 't geen Euzebius in 's Keizers leven, III. 47 aentekent; naemlyk
dat zy, welke voorheen God niet diende, door haren Zoon Constantinus onderricht,
en tot de omhelzing van den Christelyken Godsdienst bewoogen werd. Wat hiervan
ook zy, ik laet zulks onbeslist; doch intusschen kan ik niet afzyn van aen te merken,
dat zy, die beweren, dat staetkundige redenen den Keizer aenvanglyk aenleiding
gegeven hebben om zich te bekeeren, enigen steun voor hunne gedachten daer in
kunnen vinden, dat de Keizer, zo men op het verhael van Euzebius volkomen af
moge, eerst belydenis van den Christelyken Godsdienst gedaen heeft, toen hy,
naby Rome, een beslissenden veldslag met
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Maxentius zou aengaen. Men kan toch hier uit vermoeden, dat hy zulks gedaen
heeft, om daerdoor te aengenamer te zyn by de Romeinen, en hen van Maxentius
af te trekken, door de hoop van vrede en vryheid den Christenen toegezegd. De
rede van dit vermoeden ligt hier in, dat Maxentius, in 't begin van zyn Ryksbestier
te Rome, gezegd word het Christelyk Geloof geveinsd te hebben, om daer door het
Romeinsche Volk te vleien en te behagen. Zie Euzebius Kerkl. Gesch. VIII. 'Er waren
immers, by den aenvang der vervolginge onder Diocletianus, meer dan veertig
Kerken of Godshuizen te Rome. Euz. als boven VI. 43 en Optatus Milevit. contra
Donat. L. II. Indien men oordeelt, dat dit eenige waerschynlykheid heeft, dan moet
de Keizer naderhand tot die gedagten gekomen zyn, welken ik zo even uit Euzebius
bygebragt heb. Ook kan het denkbeeld, dat Constantinus voedde van het geziene
teken des kruises, hier wel bygekomen zyn.

Musaeum Haganum Historico-Philologico-Theologicum. T. IV. P.
II. Hagae, apud J. Munnikhuizen et C. Plaat, 1780. In octavo, 272
pp. absque Praef.
Aen 't hoofd dezer Verzamelinge, die op nieuw verscheiden leerzame Stukken
behelst, heeft men niet oneigen geplaetst ene Verhandeling van den geleerden
Heer Peschier, over den doortogt der Israëlieten door de Roode Zee. In dezelve
wordt het verhael, deswegens door Mozes geboekt, oordeelkundig ontvouwd en
opgehelderd; mitsgaders deszelfs echtheid, uit de getuigenissen van ongewyde
Schryveren nopens dit voorval, gestaefd, met welberedeneerde aenmerkingen over
't geen daer toe daedlyk betrekking heeft. Wyders schikt de Autheur het laetste
gedeelte van deze zyne Verhandeling nog tot ene byzondere overweging, van de
middeloorzaken, waerdoor God zynen Volke een bewandelbaren weg door de roode
zee verleend heeft. Daeromtrent komt eerst in aenmerking de gewoone Ebbe; doch
deze is op zich zelve, gelyk hier getoond word, in dit geval niet voldoende; maer ze
werd, naer 't verhael van Mozes, grooter en aenhoudender gemaekt, door een
sterken wind, geduurende den ganschen nacht; welke in staet was een weg te
banen, langs welken de Israëlieten den tegenoverstaenden oever, onverhinderd,
konden berei-
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ken. De Heer Peschier, aengewezen hebbende dat zulks overeenkomt met de
natuurlyke gesteldheid der zake en omstandigheden, doet daer op verder zien, dat
de Egyptenaers, de Israëlieten achtervolgende, door het tegengestelde moesten
omkomen; te weeten, door het opkomen van den vloed, en het gaen liggen van den
wind, zo niet door het nevensgaende veranderen van de windstreek, die het klimmen
van den Vloed bevorderde. Zyn Ed. bevroedende, dat velen hem deze verklaring
van dit gewigtig voorval ligtlyk ten kwade zullen duiden, als stond hy te sterk op de
natuurlyke oorzaken, met ter zyde stellinge van 't wonderdadige; gaet deze
verdenking ten bondigste tegen. Hy volgt het voetspoor van Mozes, en erkent Gods
wonderdoende hand zo wel in zyne middelyke als onmiddelyke werking; welke hier
in zo duidelyk doorstraelde, dat geen soortgelyke gevallen, welken zommigen daer
mede hebben willen vergelyken, zo als hy ten laetste aenduidt, 'er enigzins mede
evenaren. - Israels doortogt door de roode zee, blyft des, hoewel door
middeloorzaken bevorderd, een Godlyk Wonderwerk, dat by uitstekendheid dient
ter stavinge der Godlyke zendinge van Mozes: waerom ook dat Volk, ziende de
groote hand, die de HEERE aen de Egyptenaren bewezen had, met regt den HEERE
vreesde, en in den HEER, en in Mozes zynen knecht, geloofde. Exod. XIV. 31.
By deze Verhandeling komt ene overweging van Jez. LXVI. 24, byzonder ten
aenzien van 't geen de Propheet bedoelt, als hy spreekt van een worm die niet
sterven zal, en van een vuur, dat niet uitgebluscht zal worden. De Hoogleeraer
Wenck kan zich niet verenigen met het vry algemene denkbeeld der Uitleggeren,
die beweren, dat men hier op de straffe der verdoemden na dit leven hebbe te
denken; ter oorzake dat zulks in genen deele beantwoord aen den zamenhang, en
een onvoeglyk denkbeeld verleent. Zonder zich te bepalen over den juisten Kerkstaet
des Nieuwen Testaments in 't laetste der dagen, staet het by hem vast, dat de
Propheet, in het voorgaende gesproken hebbende van dien Kerkstaet op Aerde,
ook hier op het oog heeft, v. 22, 23; 't welk het redengeevende want genoegzaem
aenduidt, en de gebruikte spreekwyzen insgelyks te kennen geven; weshalven v.
24 dan ook hier toegebragt behoore te worden. En eens gesteld zynde, dat de
Propheet v. 22, 23, in een sprong, van den Kerkstaet op Aerde tot dien in den Hemel
overgaet,
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dat gevolglyk v. 24 betreklyk is tot den staet van het toekomende leven; welke zal
dan de zin zyn? De gezaligden zullen henen uitgaen; van waer? uit de plaets der
gelukzaligheid. Waer naer toe, en waerom? naer de plaets der verdoemden, om
hunne strafoefening te beschouwen, zy zullen de doode lichamen der lieden zien,
die tegen den HEERE overtreden hebben, wier worm, enz. Men verklare dit al in een
geestlyken, en niet in een letterlyken zin, welk een onvoeglyk denkbeeld! En dan
laet men nog, gelyk de Hoogleeraer vervolgens zegt, onaengemerkt, dat het
Hebreeuwsche woord רגפ, in de Bybelschriften, bestendig betekent een onbezield
lichaem, een lyk, dat niet wel over te brengen is, op den staet der verdoemden, en
in hoedanige lichamen ook die knagende conscientieworm niet gevonden word.
Zyn Ed. derhalven van dit gevoelen afziende, brengt zyne eigene gedachten te
berde, diekortlyk hierop uitkomen. De styl van Jefaia is veelal een Oostersche
Dichtkundige styl, dat in de verklaring zyner Godspraken in 't algemeen, en hier
inzonderheid, wel in aenmerking genomen moet worden: dezelve vordert uit dien
hoofde niet zo zeer ene Letterlyke als wel ene Dichterlyke verklaring. Dit vooraf
gade geslagen zynde, ontdekt men, wat Tydperk de Propheet ook bedoele, (zulks
doet in dezen niet ter zake,) hier, van vers 10, buiten tegenbedenking, onder ene
Dichtkundige schildering van 't bloeiende Jeruzalem, ene beschryving van een zeer
gelukkigen staet des Joodschen Volks, die te sterker afsteekt door ene
nevensgaende afmaling van 't rampzalig lot van deszelfs vyanden; op welk laetste
ook het 24ste vers dan by uitstek slaet. Gemerkt nu de Propheet zich, in zyne
Dichtkundige schildering, Jerusalem had voorgesteld, als de zetel en bron van dat
geluk, waerin het gansche Volk deelde, zo maelt hy ook de rampspoed der vyanden
op dat zelfde tooneel, als ondergaende ene gantsche slachting voor de muuren van
Jerusalem; oogende naestdenkelyk op het dal Hinnoms. En ingevolge hiervan
schetst hy des Volks vreugde hier over af, onder het zinnebeeldige voorstel van
den uitgang der inwoonderen van Jeruzalem naer het slagveld, daer zy de doode
lichaamen der lieden, de lyken der gesneuvelden zien, die tegen den HEERE
overtreden hebben, die Gods Volk vyandig waren. Om nu de hoeveelheid dezer
vyanden, de groote menigte der verslagenen uit te drukken, gebruikt hy de
spreekwyzen, hun worm zal niet sterven, en hun vuur
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zal niet uitgebluscht worden, en zy zullen allen vleesche ene afgryzing wezen.
Dichtkundige spreekmanieren, welken aenduiden ene zeer groote menigte, zo dat
er zeer veel tyds met het begraven en verbranden der lyken, of, (zo men wil dat het
laetste onder de Jooden niet gebruiklyk was,) met het begraven der lyken en het
verbranden van het vyandlyk wapentuig, zoude verloopen, van waer 'er, door den
vreeslyken stank, een algemeen afgryzen zou ontstaen. ‘Het getal der verslagenen,’
(dus zou men des Propheets woorden kunnen uitbreiden,) ‘zal zo groot zyn, dat 'er
geen einde aen 't voedzel voor de wormen zy; men zal, het zy met het begraven,
het zy met het verbranden, geen gedaen werk krygen; en hierdoor zal de ontzachlyke
menigte een afschuwelyken stank verwekken.’ Als men spreekwyzen van die natuur
naer den letter wil verstaen, verliest men den dichtkundigen styl uit het oog; maer
als men hier op agt geeft, is 't blykbaer dat ze geenzins het volstrekt oneindige, het
eeuwige, bedoelen. Men vergelyke hier mede, ten dezen opzichte, de beschryving
van een rampzalig land, Jez. XXXIV. 9, 10. Hunne beken zullen in pik verkeerd
worden, en hun stof in zwavel; ja hunne aerde zal tot brandend pik worden. Het zal
des daegs noch des nachts niet uitgebluscht worden, tot in der eeuwigheid zal hun
rook opgaen: van geslachte tot geslachte zal het woest zyn, tot in eeuwigheid der
eeuwigheden zal niemand daer door gaen. En zo ook, ten aenzien van de menigte
der verslagene vyanden, het voorstel Ezech. XXXIX. 9-16; dat, schoon tot een
geheel ander geval betreklyk, hier ter ophelderinge kan dienen.
De Hoogleeraer Wenck, bezeffende dat de verkeerde uitlegging dezer
spreekwyzen by den Propheet, vermoedelyk ontstaen is, uit derzelver aenhaling,
Marc. IX. 44, daer ze zekerlyk staen op de straf der verdoemden, toont ten laetste
nog kortlyk dat men zulks hier uit geenzins kan afleiden. Onze Zaligmaker, zegt hy,
gebruikt deze uitdrukkingen als spreekwoordlyke gezegden; die van 't natuurlyke
Gehinnom of dal Hinnoms tot de strafplaets der verdoemden, Gehenna geheten,
overgebragt worden; 't welk met de Joodsche denk- en schryfwyze volkomen instemt.
Een derde hieraen volgend Stuk behelst ene uitvoerige opheldering van Luk. XIII.
1-5; in welke de oplettende Heer Causse het merkwaerdige daeromtrent met veel
oordeel ontvouwt. Wyders is 'er nog by gevoegd een Geschrift
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van Licetus over het stillen der Zee, door 't storten van Olie, 't welk men, daer 't,
gelyk alle de Werken van Licetus, zeldzaem voorkomt, met regt goedgedagt heeft
gemeen te maken; te meer, om dat men nog onlangs dit onderwerp weder behandeld
heeft, gemeen toen niet ontdekt had, dat dit stuk ook in de voorgaende Eeuw
wysgeerig nagespoord was. Hierby komt nog een Tafereel van de Philauthropynsche
Schoole te Dessau, en ene aenkondiging ener bedoelde uitgave van 't beroemde
Alexandrynsche Handschrift van 't Nieuwe Testament, waer op de intekening ook
hier te Lande geschieden kan, by den Hoogleeraer Barkey in 's Hage.

Stolpertus, of de Jonge Artz, by het Krankbed. Door eenen
Patriotschen Paltzer. Uit het Hoogduitsch vertaald, door eenen
Vriend van zyn Vaderland. 's Gravenhage, by C. Plaat, 1781. In gr.
8vo, 136 bladz.
Dit geschrift zal eigentlyk eene Satyre, over het gebrekkige der geneeskunst,
voorstellen.
De Autheur (Stolpertus) verkiest daartoe den weg, om eenen jongen Artz, die kort
van het Hooge School koomt, by het Ziekbed te leiden, en hem verscheiden
zwarigheden onder het oog te brengen, welke zich by de beoefening der geneeskunst
opdoen, en hoe menigvuldig de dwaalingen zyn, waaraan een Artz, in het geneezen
der zieken, is blootgesteld. - In de tweede Afdeeling, zeer oneigentlyk Apotheek
voor de schoone Sexe betiteld, laat de Autheur verscheiden Geneesmiddelen de
monstering passeeren, en doet by die gelegenheid sterke uitvallen op de
Apotheekers. Het geestige, waarop zig de Schryver voornamentlyk schynt toegelegd
te hebben, is niet van het fynste soort, maar valt eenigsints in het platte; en de
satyrike trekken, die hier en elders voorkomen, hebben zomtyds dingen op het oog,
die der Satyre onwaardig zyn. Het komt ons voor, dat de Schryver veel omgang met
Diis minorum gentium gehad heeft, om dat hy het zeer druk met Kameniers en
Koetsiers heeft. - TISSOT, UNZER, en in het byzonder de Heer ZIMMERMAN in zyn
voortreflyk Werk over de Erfahrenheid in de Geneeskunde, hebben ons de
vooroordeelen, welke in. de Genees-
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kunst heerschen, zo voortreflyk aangetoond, en derzelver nadeelige gevolgen, met
zulke leevendige verwen afgemaald, dat wy, onzes bedunkens, dit geschrift zeer
wel missen kunnen.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappy
der Weetenschappen te Haarlem. XIX Deels 2 en 3 Stuk. Te
Haarlem, by J. Bosch, 1780. Behalven het Voorwerk en de
Meteorologische Waarneemingen, 494 bladz. in gr. octavo.
Benevens de bekroonde Prysverhandeling van den Heer J. le Francq van Berkhey,
en eenige andere Stukken, over de Plantgewassen, dienende ter weeringe van de
verstuiving onzer Zandduinen, welker overweeging den Lande dienstig is, en hun
vooral, wier opzigt dit ons Bolwerk tegen de woede der Zee aanbevoolen is,
aangepreezen mag worden, ontmoet men in deeze twee Stukken nog ene
verscheidenheid van Verhandelingen en Berigten over andere onderwerpen. Een
aantal derzelven gaan over Genees- en Heelkundige voorvallen, welken gemeenlyk
vry naauwkeurig ontvouwd worden, en den beoefenaaren dier nutte Weetenschappen
te stade kunnen komen. De overigen draagen ons onderwerpen van verschillenden
aart voor. - De Heer Hurter leert ons opmerken hoe de uitvinding van 't Buskruid,
(gesteld zynde dat de Vorsten oorlogen,) onder de nuttige uitvindingen mag gesteld
worden; om dat dezelve, (behalve het nuttige gebruik van 't Buskruid, buiten den
Kryg,) aanleiding gegeeven heeft, tot eene wyze van oorlogen, die in de gewigtigste
krygsbedryven van veel korter duur is, en daarom allezins aan minder menschen
het leeven kost, dan die der Ouden. - Eene Scheikundige verhandeling van Dr. ten
Haaff geeft ons een leerzaam berigt nopens de Olie, natuurlyk in de Wynmoer bevat,
met aanwyzinge hoe dezelve ten meesten dienste af te scheiden. - De Heer Brunings
deelt ons hier mede zyne naauwkeurige waarneemingen wegens de verschillende
hoeveelheid van Regen en Uitwaasseming op verschillende hoogten boven de
oppervlakte der Aarde; benevens zyne aanmerkingen over dezelven; welken de
nasporers der Meteorologische waarneemingen wel in overweeging mogen houden,
om 'er zig naar te rigten. Ook geeft hy nog in
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dit Stuk op, zyne Weerkundige Waarneemingen voor het jaar 1779, met een berigt
van zyne tegenwoordige handelwyze daaromtrent. - Hier benevens komen ons
mede nog voor de Thermometrische Waarneemingen, door den Heer Thunberg, in
de jaaren 1775 en 1776 in Japan gedaan. - Zo ook eene Waarneeming van den
Hoog Ed. Geb. Heer Mr. W. Emmery de Perponcher de Sedlnitsky, over de eerste
vorming van een Hoos, gezien binnen U-trecht, den 20 Mey 1777, en eene
waarneeming van den Heer Runnels, op de Noorderbreedte van 41 gr. en 41 m.,
van een totaale Zon-eclips, op den 24 Juny 1778. - Hierby komt ten laatste nog een
Latynsch berigt, 't welk de Utrechtsche Hoogleeraar Christophorus Saxe aan de
Maatschappy medegedeeld heeft, raakende een Romeinsch Altaar, binnen de Stad
Utrecht uit den grond gedolven; 't welk eenigermaate een breeder verslag van ons
vordert. Deeze ontdekking is te merkwaardiger, vermits ze aanleiding verleent, om
den eersten aanleg van Utrecht, op een beter grond, dan tot nog heeft kunnen
geschieden, te bepaalen; en te beweeren dat die Stad haare eerste stigting niet
verschuldigd is aan de zogenaamde Wilten, maar veel eer aan de Romeinen; als
zynde, naastdenkelyk, in 't begin der derde Eeuwe gesticht, onder den Romeinschen
Keizer Antoninus Caracalla: 't welk den Hoogleeraar Saxe te meer genoopt heeft,
om dit berigt gemeen te maaken.
Na in den aanvang het opgemelde gewigt deezer ontdekkinge in 't algemeen
ontvouwd te hebben, laat zyn Ed. zig voorts uit over de eertyds gedaane
ontdekkingen van Oudheden in het Sticht, en beklaagt zeer de vroegere agtloosheid
daaromtrent. Men zou, vermoedt hy, zo men desaangaande meer oplettendheid
gebruikt had, meer lichts bezitten nopens de Oudheden van dat oord, 't welk hem
ook in dit geval van dienst geweest zou zyn. Wel inzonderheid zou men dan, is te
verwagten, alrede genoegzaame bewyzen gehad hebben, om gegrond te beweeren,
dat de Romeinen zig ook aan deeze zyde van den oever des Rbyns in 't Sticht
opgehouden hebben; gelyk, onder anderen, af te neemen is, uit een Romeinschen
Grafsteen, in 't jaar 1740, even buiten Utrecht, naby de Maliebaan, ontdekt. Van
deezen Grafsteen, dien men zedert als een gedenkwaardig Stuk der Oudheid in
Utrecht bewaard heeft, geeft de Hoogleeraar, ter deezer gelegenheid, niet slegts
een kort verslag, maar hy voegt 'er tevens by eene juiste afbeelding van denzelven.
En dit brengt hem voorts tot eene
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byzonderer melding van den bovengenoemden Romeinschen Altaar, in 't midden
der Stad Utrecht, in den jaare 1777, als een zwaare Steenklomp, uit den grond
gedolven: welke bepaalder aanduidt, dat de Romeinen zig niet slegts omstreeks
Utrecht, aan deeze zyde van den Rhyn, opgehouden hebben, maar ook daadlyk
op den eigen grond dier Stad gehuisvest geweest zyn; nadien ze 'er een Altaar, een
bewys van eene Volks-vergadering, gehad hebben. - De Hoogleeraar geeft eene
naauwkeurige aftekening van dien Steenklomp, zo als dezelve zig van vooren met
het opschrift, en van ter zyde met een hoorn des overvloeds vercierd, vertoont,
meldt de gelegenheid by welke, en de wyze hoe, dezelve uitgedolven zy, waar door
dit Stuk niet weinig beschadigd is geworden; geeft voorts te kennen, hoe hy dien in
eigendom verkreegen hebbe, en deelt tevens mede zyne verklaaring van het
Opschrift, zo ver het leesen gisbaar zy.
Uit de gedaante van den Steenklomp, den aart van het Opschrift, en het cieraad
van de zydestukken, is, gelyk zyn Ed. aantoont, duidelyk af te neemen, dat dit Stuk
een Romeinsch Altaar geweest is. En het Opschrift, schoon 't, zo door den al
vernielenden tyd, als door de woeste handen der Werklieden, veel geleeden hebbe,
't welk de juiste bepaaling van den tyd der oprigtinge, vooral daar de
Burgermeesterlyke benaamingen uitgelaaten zyn, onmogelyk maakt, leert ons, met
voldoende zekerheid, dat de stigting van deezen Altaar gebragt moet worden, tot
de dagen van den Roomschen Keizer Antoninus, 't zy dan Antoninus Pius, tegen 't
afloopen der tweede, of Antoninus Caracalla, in 't begin der derde Eeuwe regeerende;
welk laatste het waarschynlykste is. - Aan dit berigt hegt de Hoogleeraar verder
eene ontvouwing van zyne gedagten, wegens den oorsprong van Utrecht, en deszelfs
verschillende benaamingen, naar de verscheidenheid der Inwoonderen: welke, na
eene voorafgaande aanmerking, dat men ter wederzyde mistast, zo door de Stad
te oud, als te jong te maaken, hier op uitkomt.
Schoon men nu, op het bewys van deezen Romeinschen Altaar ontleend, genoopt
worde, om met J. Becanus, in proemio Chronici p. 3. G. Heda, in Hist. Episc. Ultraj.,
C. III. p. 10. L. Hortensius, in L. 1. Rer. Traject. p. 2. H. Junius in Batavia, C. XI. p.
126, en anderen, te stellen dat het Trecht aan den Rhyn door de Romeinen gestigt
werd; kan men egter nog geen gehoor verleenen, aan hun-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

314
ne vertellingen van een zekeren Antonius, een Gemeensman der Volkelingen,
onzeker wien, als ware hy deszelfs stigter, en de plaats zelve, van daar, Antonia of
Antonina genoemd. Men ziet zulke droomeryen over 't hoofd in hun, die onbedagtlyk
op het gezag van anderen afgaan, en niet gewoon zyn raad te pleegen met de
Oordeelkunde; die Leermeesteresse, welke ons de geloofwaardigheid der getuigen
leert waardeeren. Aan de andere zyde maakt men de Stad te jong, als men derzelver
eerste beginzelen toeschryft aan de Frankische Koningen van den Merovingischen
stam, en wel bepaaldlyk aan Dagobert den I, gelyk door Gobelinus Persona, VI
Cormodrom. c. 31. gedaan wordt. Niet ten onregte schreef Heda, C. IV. p. 14.
deswegens, indien zy onder den Koning Dagobert deezen naam verkreegen had,
moest ze toen, (ja reeds ten tyde van Karel den Grooten,) niet het Oude, maar het
Nieuwe Trecht geheeten zyn geworden. - Het opgemelde Romeinsche Altaar toch
strekt ten genoegzaamen getuige, dat deeze plaats, by den aanvang, onder het
Romeinsche bewind gestaan hebbe; 't zy dan als eene legerplaats, een burgt of
dergelyken; waaromtrent men zig met gissingen het hoofd niet behoeft te breken,
dewyl niemand der Ouden 'er gewag van maakt. 't Zou althans geheel ongerymd
zyn hier om een met vesten omringd Stedeken te denken. Wat 'er wyders van zy,
men moet deeze plaats, aan deeze zyde van den Rhyn, door Romeinsch Krygsvolk,
als met regt geloovelyk is, bezet, geenszins verwarren met een Kasteel over den
Rhyn, op den oudtyds Batavischen grond, naby de tegenwoordige Buurschap
Vechten gelegen; dat insgelyks, volgens eene dwaaling van 't gemeen, nog heden
verkeerdlyk Wiltenburch heet; daar 't veeleer den naam van Fethna moest draagen,
waaruit, by verbastering van den klank, de benaaming Vechten in laatere dagen
heeft kunnen ontstaan. Zie vooral den geleerden Buchelius in zyne aantekeningen
op Beka, p. 7. (f). De naam Fethna komt althans voor in het Diploma by Heda, p.
29. - Dus ver aangaande de bezitting deezer plaatze door de Romeinen.
Toen de Franken zig vervolgens meester maakten van 't Eiland der Batavieren,
en door het Belgisch Gallie, zynde het opgemelde Romeinsche Kasteel, (by Vechten,)
waarschynlyk verwoest geworden, verspreidden, zullen de Romeinen genoodzaakt
geweest zyn, van langzaamerhand, ook onze landen aan deeze zyde van den Rhyn
gelegen te
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ontruimen. En hierdoor zullen de Vriezen, zynde nu van de vrees voor de Romeinen
ontheven, vermoedelyk eene gunstige gelegenheid gevonden hebben, om zig in 't
bezit te stellen van die plaats, 't zy dan een burgt, kasteel of dergelyken, welke de
Romeinen voorheen bezet hielden; en die zy, veelligt, naar hunne eigen benoeming,
Viltaburg geheeten zullen hebben. Het is toch, myns oordeels, niet noodig, den
oorsprong der benoeminge Viltaburg af te leiden, van de Vilten of Wilten, een, ik
weet niet welk, Sclavisch Volk, waarvan men geen egt berigt heeft; liever zou ik
denken om dezelve af te leiden van wilde, woeste menschen, die zig met de jagt
geneerden; welke leevenswyze den Vriezen diestyds eigen was, als bekend is, al
ware 't slegts uit het geen wy by Tacitus L. IV. Ann. c. 73, hoewel tot wat vroeger
tyd behoorende, gemeld vinden, nopens de hun opgeleide schatting van wilde
Ossenhuiden, en hunne Bosschen, vol van groote wilde Beesten. Voorts zullen
deeze Vriezen zig, naastdenkelyk, niet slegts bepaald hebben tot de bezitneeming
van dit Kasteel Viltaburg, maar op deezen onzen grond, en wel wat nader aan den
oever van den Rhyn, hutten opgeslaagen en wooningen gestigt hebben, ter plaatze
daar men een gemaklyken overgang (Trajectus) over de wadden van den Rhyn
had; van waar zy deeze byeen gebouwde wooningen, naar hunne Theotische spraak,
waarschynlyk Tricht genoemd zullen hebben. En dit zo zynde, is 'er geen rede om
zig te verwonderen over het gevoelen, dat men Viltaburg en Trajectus, of Tricht aan
den Rhyn voor dezelfde plaats heeft te houden. Hoe zou ook anders Venerab. Beda,
L.V. de Gest. Angl. c. 12. en Sigebertus Gembl., in Chron. ad Ann. 697, hebben
kunnen schryven, dat Pipyn van Herstal den Heiligen Willibrordus begistigde met
het Kasteel Viltaburg? of Liudgerus, in Vita S. Gregorii, Abt en Oppasser van de
Utrechtsche Kerke, die zyn Meester geweest was, by het melden der Utrechtsche
Bisschoppen, N. XIV, deeze woorden hebben kunnen gebruiken; ‘den Bisschoplyken
zetel gevestigd hebbende op eene plaats genoemd Trajectum, die ook Vuiltabureg
heet, en uit dit leeven tot den Heer overgegaan zynde, is de Heilige Bonifacius hem
opgevolgd?’ En even min had Melis Stoke in zyne Rymkronyk, B.I.v. 112, 113.
anders kunnen schryven:
Hi (Willibrorde) quam t'Utrecht
Dat Wiltenburch hiet te voren.
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Voeg hier by het geen we leezen in Cronica de Ultrajecto et ejus Episcopatu, te
vinden in A. Matthaei Anal. V. AEvi, T. V. p. 309. Ten laaste kwam Willibrord te
Wiltenburch, dat is te Utrecht, en haalde veelen, door zyne prediking, over tot het
Christelyk geloof. Zie wyders Buchelius in zyne aant. op Beka p. 7. (f.) A. Matthaeus
in zyne aant. op den vermeerderden Chronyk van Beka in zyne Anal. V. AEvi. Tom.
III. p. 5, 6.; en vooral den hooggeagten Blondeel, in zyne Beschryving van Utrecht
bl. 37-76. - En hier uit is dan verder ligt op te maaken, hoe 't bykome, dat deeze
Stad, ten tyde van Karel den Grooten, Lodewyk den Godvrugtigen, Lotharius en
andere Keizers, in oude Brieven, als in de Traditio Caroli (Magni) de Lisiduna by
Heda p. 41, en in het Diploma Ludovici Pii by Heda p. 45 den naam draagt van het
oude Utrecht; en door Ludgerus in Vita S. Gregorii zo uitdruklyk genoemd wordt,
de oude Stad Utrecht. Dit toont dan tevens de echte Nederduitsche benaaming
deezer Stad: dezelve is naamlyk te samen gesteld, uit de twee woorden Old, door
eene zagter uitspraak Oud en Tricht of Trecht dat is Oud-Trecht. De tegenwoordige
Batavische benaaming Utrecht, en derzelver overbrenging in de Latynsche Spraak,
zo men 't nog Latyn moet noemen, Ultrajectum, is op zig zelve van geen de minste
betekenis. Zie Buchelius als boven p. 7. (n.), en M. Alting in Notit. Germ. inf. P. I.
p. 125, daar hy niet ongepast zegt, Beuzelaars hebben, om het geheel tot Latyn te
maaken, het woord Ultrajectum gesmeed.... maar zy, die op zuiver Latyn gesteld
zyn, behoorden de Stad altyd Trajectus Rheni, of Trajectus ad Rhenum, te noemen.
Voor 't overige schryft Beka p. 4. geheel ongegrond, dat Dagobert gelast heeft, de
plaats in 't Latyn Trajectum te noemen. De Franken tog, de Vriezen meermaals
overwonnen, en deeze streek Lands een en andermaal bemagtigd hebbende,
behielden de oude Vriesche benaaming Tricht of Trecht, als behoorende tot de
Theotische spraak, die de Franken met de Vriezen gemeen hadden. Uit dien hoofde
doet het ons ook niet vreemd, dat Sigebertus Gembl. ter aangehaalder plaatze, en
de Schryver Chronici Fontanellensis op het jaar 717 melden, ‘dat Vultenburch in de
Gallische Spraak Utrajectum heet.’ Zy zyn naamlyk misleid geworden, door de
vermenging der Gallen en Franken, die eigenlyk Germaanen waren; gelyk men nog
heden alle de geenen, die Vrankryk bewoonen, in 't Latyn Galli noemt; daar ze
intusschen geen Galli maar Gallo-Franci zyn.
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Tafereel van Natuur en Konst. Zeventiende Deel. Te Amsterdam,
by P. Meijer, 1780. Behalven het Voorbericht, 368 bladz. in octavo.
Met dit Deel vangt men aan Amerika te beschouwen; waarvan men zig voorstelt
een naauwkeurig verslag te geeven, zo veel men 't kan opmaaken, uit de laatere
berigten, die deswegens het licht zien; waar uit men een geregelder denkbeeld van
dat Gewest kan vormen, dan in vroeger dagen kon geschieden. Ter betere
uitvoeringe hier van wordt de volgende verdeeling deezer beschouwinge vastgesteld.
In de eerste plaatze komt een algemeen berigt van Amerika; dan van Zuid- en
Noord-Amerika, ieder afzonderlyk, een bepaald verslag; en eindelyk eene ontvouwing
van het merkwaardige, dat de Eilanden betreft. Het thans afgegeeven Deel behelst
het eerste, en begint met de ontdekking, den naam, ligging en verdeeling van dat
Gewest, mitsgaders deszelfs verovering; waarmede het geschied- en
aardrykskundige afloopt. Daaraan is verknogt een berigt van de voorige en
tegenwoordige grond- en lugtgesteldheid van Amerika, mitsgaders van de ziekten
der Amerikaanen, als mede van den handel in dat Gewest; en voorts van deszelfs
Inwooners, benevens hunne zeden en gebruiken; waarby ten laatste nog in
overweeging komt de verbastering der Dieren aldaar, grootlyks ontstaande uit de
kwaade lugt- en grondgesteldheid van Amerika. - Onze Autheur heeft die ongunstige
omstandigheden, met derzelver uitwerkzelen, zo op de Menschen en Dieren als
Planten, onder een voorig Artykel, in 't breede gemeld; en daarin ook onder anderen
verslag gegeeven van den trap der warmte of koude in de Nieuwe Waereld, met
vergelyking van dien in de Oude Waereld, waarvan wy het hoofdzaaklyke in deezen
nog zullen mededeelen.
De warmte naamlyk is 'er veel minder, en wel minder dan men zelfs natuurlyk
zou verwagten. Het algemeene berigt van de Buffon, deswegens voorgedraagen,
wordt bevestigd door de vergelyking der proefneemingen, die de Heeren de la
Condamine en Juan de Ulloa in Peru, en de onvermoeide Adanson in Senegal,
gedaan hebben. Over 't algemeen mag men wel stellen, dat 'er een verschil van
twaalf graaden breedte plaats heeft, invoege dat het in Afrika, op 30 graaden breedte
van de Evennagtslyn, zo heet zy als op 18 graaden in Amerika: 't welk op te maaken
is uit de
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Meteorologische Tafelen in verscheiden Provincien van dat Gewest vervaardigd.
Hier en daar is het verschil zelfs grooter; en men weet, dat de Thermometers in
Peru, in 't midden der verzengde lugtstreek, niet veel hooger gereezen zyn, dan ze
in 't midden van den zomer in Frankryk ryzen.
‘Dit verschil, zegt de Berigtschryver, in den trap van koude, 't welk men in de beide
Weerelden opmerkt, is zeer gemakkelyk te verklaaren, en het is een noodwendig
gevolg en uitwerksel van de gesteldheid der zaaken. De Heer de Chubert heeft
eene zeer geleerde Dissertatie gegeeven over de oorzaaken dier overmaatige
koude, welke men in Kanada voelt, met betrekking tot dezelfde breedte van Europa.
Hy schryft in dezelve de oorzaaken van dit verschynsel toe aan de menigte van
onbebouwde landen, aan de verbaazende Meiren, aan de Bosschen en aan de
Moerassen. Ons halfrond is integendeel veel beter bewoond en beteeld dan het
ander. Men weet dat de vermeerdering van inwooneren en huizen de koude
vermindert, en de lugt verbetert. Men weet dat het vee, en de mest, die men over
het land brengt, de koude verminderen; men heeft in Europa geene moerassen van
eene aanmerkelyke grootte; men heeft 'er gene bosschen meer, die in vergelyking
komen, met het kleinste boschje van Noord-Amerika. Alle deeze oorzaaken moeten
de warmte en koude der lugt in onze twee halfronden merkelyk doen verschillen.’
- Ter deezer gelegenheid merkt de Autheur verder aan, hoe men insgelyks verkeerd
beweert, dat het in den winter, onder dezelfde graaden zuiderbreedte, veel warmer
is, dan onder dezelfde graaden, ten noorden van de Evennagtslyn; gemerkt het
Journaal of Graadboek van den Heer Halley, dat alle geloof verdient, het tegendeel
toont.
‘Doch, behalven den Heer Halley, (vervolgt hy,) zouden wy hier de graadboeken
van verscheiden schepen kunnen opgeeven. Wy zullen ons bepaalen tot die van
de Maria en den Arend, die de Kaap la Circoncision ontdekt hebben, welke, met de
Haven van Drake, het zuidelykste land is, dat wy kennen. Die twee gemelde schepen
werden door de Fransche Oostindische Compagnie in 1738 gezonden, ter ontdekking
van de onbekende zuidlanden. Zy vonden reeds nevel op 44 graaden breedte, en
344 lengte, De nevel omringde hen en verliet hen niet; de koude wierdt zeer scherp
en dat in 't midden van den zomer, dewyl men in de maand van December was,
dewelke in dat klimaat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

319
tegen onze Juny overstaat. Toen die schepen op 48 graaden en 50 minuten kwamen,
waren zy omringd met ysbergen van 300 voeten hoog, en van drie mylen in den
omtrek. Dezelve geleeken zeer veel naar groote dryvende klippen. Men werkte egter
gestadig tusschen de ysbergen voort, steeds zuidwaards op loopende, maar op de
breedte van 54 graaden wierdt de nevel zo dik, en de ysbergen stonden zo naby
malkanderen, dat 'er de schepen door gestuit wierden, en niet verder koomen
konden. In weêrwil van alle hunne poogingen moesten zy weêrom keeren.
Onder onze Noordelyke breedte zyn de schepen tot 85, en zelfs, zo als men
verzekert, tot 89 graaden gekoomen; in de tegenovergestelde breedte heeft nooit
eenig schip den 63 gepasseerd; men twyfelt zelfs aan de opregtheid van zommige
zeelieden, die verzekeren zo verre te zyn gekoomen; daarenboven is het zeker, dat
wy geen land kennen verder dan het geen men de Haven van Drake noemt. Het is
enkel vermeerdering van koude, die men ondervindt, zuidwaards opgaande, welke
de waare oorzaak is, die alle zeelieden heeft gestuit, gelyk men overtuigd kan
worden, door de verhaalen der Reizen naar te gaan. Dezelve zyn te vinden in het
XI Deel van de Histoire Generale des Voyages. - Men kan zig ligtelyk verbeelden,
dat, zo men niet door eenige hinderpaalen gestuit was, men ten minste den
zuidelyken Poolkring zoude hebben gaan opneemen; maar men mag gerustelyk
verzekeren, dat nooit een mensch van ons halfrond zo ver geweest is; zo dat men
niet weet of op die breedte landen, menschen of dieren gevonden worden: dat alles
is onbekend, terwyl de zeeën en landen, die onder den Noordpool-Cirkel liggen,
naauwkeurig in de kaarten staan, en jaarlyks bezogt worden.
Dit verschil in de gesteldheid van den Dampkring moet veel invloed hebben op
de menschen en dieren van de Nieuwe Wereld, die, door beter beteeld en bewoond
te worden, met den tyd geheel van gedaante zal veranderen. De Heer Bertrand
heeft reeds waargenoomen, dat de Rivieren van Noord-America in onze dagen
minder water bevatteden dan voor 60 jaaren; het welk deze Natuurbeschouwer met
veel rede toeschryft aan het omhakken der boomen, het aftappen der meiren, en
het verminderen der dampen. Schoon de Rivier der Amazoonen, de grootste der
bekende rivieren, eene oneindige hoeveelheid wateren ontvangt, die van de bergen
afvloeijen, is 'er egter geen
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twyfel aan, of dezelve zou veel verminderen, byaldien men de oneindig groote
bosschen omhakte, die dezelve nog overschaduwen.
De Heer Franklin verzekert, dat het neerhakken van de vervaarlyke bosschen
van Nieuw Engeland en Akadia de koude niet verminderd hebbe. Dat is niet
ongelooflyk, dewyl men daar door aan de noordlyke winden, die meestal in deze
streeken regeeren, en die, gelyk men weet met koude of ysdeeltjes bezwangerd
zyn, gelegenheid gegeeven heeft om overal in te dringen en door te speelen.
Een bewys egter, dat de lugt warmer of beter geworden zy, is, dat verscheiden
planten van de soort van starrekruid, in 't Latyn Aster genoemd, die nooit zaad
plagten te draagen in het noorden van Amerika, om dat de bloem te laat te voorschyn
kwam, thans vrugtbaar zaad beginnen te leveren. Te vooren zetteden zy zig alleenlyk
voort, door de wortels en scheuten, en het voedzelsap, in plaats van in de bloem
te schieten, bepaalde zig tot den voet, dus gaven zy uitloopen, in plaats van zaad,
gelyk zy nu voortbrengen.
In weerwil egter van deze verbeteringen van het klimaat, kan men in het algemeen
zeggen, dat men in de Noordelykste deelen der Nieuwe Wereld een schielyker
ommekeer verwagt hadt, en dat men nog heden de vrugt niet ziet van den
hardnekkigen arbeid der Engelsche Kolonisten. In de meeste Kolonien is de koude
niet minder geworden in evenredigheid van de menigte bosschen, die men uitgeroeid
heeft; en de verbastering in het vee van Europeaansche afkomst is nog zeer
(*)
merkelyk, zo wel als de verbastering van het Menschelyk geslagt .
(*)

Nopens deeze verbastering is byzonder opmerkenswaardig, dat de Kreoolen, of kinderen in
Amerika uit Europeaansche ouderen verwekt, 'er zigtbaar in deelen. ‘Schoon de Europeaanen,
zegt onze Berigtschryver, van wat land zy waren, die zig in Amerika nederzetteden, aldaar,
zo veel hen mogelyk was, hunne zeden en gewoone levenswyze behielden; schoon zy
derhalven merkelyk den ongunstigen invloed van grond- en lugtgesteldheid voorkwamen en
verhinderden, heeft dit egter niet kunnen beletten, dat zy, door langduurigheid van tyd, door
verder van hunne oude levenswyze af te gaan, en door zig meer aan de lugt bloot te stellen,
eindelyk zo wel, schoon in een minder graad, als de natuurlyke Inboorlingen der nieuwe
Wereld, verbasterd zyn. Men heeft deze verandering in hun gestel, en deze vermindering
hunner zielsvermogens, niet zo ras ontdekt; toen men hen evenwel naderhand met de
nieuwlings aangekoomen Europeaanen vergeleek, heeft men eenig verschil tusschen de
eene en de andere gemeend te zien, en, door de waarneemingen over dit onderwerp te
vermenigvuldigen, is men overtuigd geworden, dat de verbastering, die men slegts mogelyk
hadt geoordeeld, wezenlyk was. - Zy gelyken in verscheiden opzigten zeer veel naar de
natuurlyke Amerikaanen. Even zwak, even ontzenuwd, als zy, kan de zwakste Europeaan
hen nederwerpen; en even lafhartig durven zy hunne vyanden byna niet in het open veld
staan. - Men is door herhaalde proefneemingen zo verre gekoomen, van gerustelyk te moogen
verzeekeren, dat de Kreoolen van de vierde en vyfde generatie minder vernuft, minder
bekwaamheid, minder geschiktheid voor de Weetenschappen hebben, dan de regte
Europeaanen. Zy zyn, even als de Amerikaansche kinderen, zeer vlug in hunne jeugd, en
geeven als dan eenige blyken van geest en doordringendheid, die in de jongelingschap
worden uitgedoofd; als dan worden zy onverschillig, onoplettend, dom, en koomen tot geene
volmaaktheid in eenige weetenschap of konst; ook zegt men, by wyze van spreekwoord, dat
zy blind worden tegen dat andere menschen beginnen te zien, om dat hun verstand verlaagt
en afneemt, tegen den tyd, dat dat der Europeaanen zyne grootste sterkte krygt.’
Eene soortgelyke verbastering ondergaat ook het Vee, dat uit Europa in Amerika overgebragt
wordt. ‘Wy zullen, zegt onze Autheur, ons hier op het getuigenis van Kalm beroepen. ‘Al het
vee, zegt hy, ontaart hier allengs, en wordt veel kleiner dan het in Engeland is, schoon de
eerste rassen uit dat Koningryk herwaards zyn gebragt. Van de eerste generatie af verliezen
de Koejen, de Paarden, de Schaapen en Varkens iets van hun geslagt, en by de vierde
generatie is 'er byna geene vergelyking meer te maaken, tusschen de afstammelingen der
eerste paaren, daar zy uit gesprooten zyn, ten opzigte van grootte en sterkte. Het is
waarschynlyk in het klimaat, in het voedzel, en in de boedanigheden van den grond, dat men
den oorsprong dier verbastering zoeken moet.’ Ook zyn, gelyk onze Schryver verder aanmerkt,
alle de vreemde Dieren, naar Amerika overgebragt, even als de menschen, onderhevig aan
de ziekten, die aldaar t'huis hooren, en min of meer doodlyk zyn. - Doch het kenmerk van
verandering of ontaarting is niet het zelfde in dezelfde soorten op alle plaatzen, om dat de
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De Natuur kan zekerlyk geene groote veranderingen in eenig klimaat uitwerken,
dan met een langzaamen tred,

lugt niet overal even ongezond, of om dat zy op de eene plaats meer gezuiverd is, door den
arbeid der menschen, dan op eene andere. Onze Runderen, naar Brazilien overgebragt,
hebben daar ook eene zeer merkelyke verbastering ondergaan; zy zyn minder sterk in het
Gareel, hun vleesch is slegter, en taaijer geworden, by het oneetbaare af. Ook stelt Piso hen
onder die soorten, die, door hunne overvoering naar Brazilien, hoedanigheden verlooren
hebben, welken zy in Europa hadden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

322
welken men in twee of drie geslagten naauwlyks kan bemerken, dan voor zo verre
de Natuurbeschouwers waarneemingen nalaaten, welke men met volgende kan
vergelyken, Daarenboven blyven 'er rondom de Kolonien oneindig groote,
onbebouwde, en verdronken landen over, zo dat de lugt op de eene plaats niet
eveneens gezuiverd is als op ene andere.’

Beschouwing der Maatschappy en Zeden in Frankryk, Zwitzerland
en Duitschland, doorvlogten met Voorvallen, eenige uitsteekende
Characters betreffende, door John Moore, M.D. Naar den Derden
Druk. Uit het Engelsch vertaald. Hde Deel. Te Amst. by Yntema en
Tieboel, 1780. 172 bladz. in gr. octavo.
(*)

Het breed verslag des Eersten Deels deezer Beschouwinge, onlangs gegeeven ,
ontslaat ons tegenwoordig van dien arbeid, en wy kunnen volstaan, den Leezer te
gemelder plaatze wyzende, met een en ander smaaklyk stukje daar uit op te
disschen, naa de voornaamste plaatzen, door onzen Spectatoriaalen Reiziger
bezogt, aangeweezen, en hier mede den hoofdinhoud van dit Deel opgegeeven te
hebben.
Van Geneve, waar wy hem, in het eerste Deel lieten, trekt hy na Lausanne, en
Bern, welke Stad als mede Basel met betrekking tot de Zeden, Godsdienst, in 't
breede beschreeven worden. Straatsburg, Manheim, Heidelberg, Mentz, Frankfort,
Cassel, Brunswyk, Hanover, Potsdam, leveren hem ryke schryfstoffe op, en
veelvuldige zeer onderscheide Characters.
Wy zullen 'er, zonder ons tot eenig byzonder Onderwerp te bepaalen, want eenige
worden in 't breede verhandeld, hier en daar iets van onderscheiden aart uitkippen,
om een denkbeeld te geeven van de verscheidenheid, welke, in dit

(*)

Zie onze Alg. Vad. Letter-oef. hier boven, bl. 25.
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Werk heerscht: térwyl een volgend Stukje ons gelegenheid zal schenken, om op
een byzonder Character stil te staan.
Wegens de gewoonte der Zwitzers, om, als Huurlingen, in de Legers van Europa
te dienen, merkt hy op, dat zommigen dit voor eene verkeerde Staatkunde in de
Zwitzers gehouden hebben; terwyl anderen dit eene heilzaame schikking keuren,
of althans min schadelyk in de Zwitzersche Cantons, dan dezelve in eenig ander
Land zou weezen.
‘De voorstanders van dit laatstgemelde gevoelen, schryft de Heer MOORE,
beweeren, dat elk gedeelte van Zwitzerland, geschikt om bebouwd te worden, reeds
op de volkomenste wyze beslaagen is, - dat 'er, naa een genoegzaam getal handen
overgehouden te hebben, om het altoos in dien staat te doen volduuren, en, tot het
voortzetten der handwerken, nog een overschot van Inwoonderen is, die de
Manschap uitmaakt, welke in vreemden Krygsdienst treedt. - Zy voegen daar by,
dat deezen zich alleen voor een bepaald getal van jaaren verbinden, naa welks
verloop veelen hunner, wel van geld voorzien, in hun Vaderland, te rug keeren: en
zy allen, volgens beding, mogen opoutbooden worden door den Staat, als deeze
die Manschap, by eenig opkomend voorval, mogt noodig hebben. Door dit middel
hebben zy altoos een talryk, in den wapenhandel welafgerigt Leger, van Voetknegten
op de been, 't welk zo verre is van den Staat eenigzins tot last te strekken, dat het
denzelven, met de daad, verrykt, - een voordeel, 't welk geen ander Volk immer
bezat.
'Er is nog eene andere beweegreden voor deezen handel, die, schoon niet openlyk
erkend, myns bedunkens, zeer veel zegt. De Raad, misschien bedugt, dat, indien
de jonge Adel t'huis bleef, daar weinig bezigheids vindende, zamenspanningen
mogt maaken en verdeeldheden in den Staat verwekken: of mogelyk, door ledigheid
en eerzugt, gevaarlyke opstanden onder de Landlieden veroorzaaken: want, schoon
de Wetten, op misdryven tegen den Staat, streng zyn, en gemaklyk uit te voeren
tegen gemeene Overtreeders, zou het bezwaarlyk, en niet zonder gevaar, weezen,
dezelve te doen gelden tegen een volkbehaagend jong Edelman.
Men kan het, om deeze redenen, hoogst raadzaam keuren, dat een groot gedeelte
van hun, in den dienst van de eene of andere vreemde Mogenheid, het vuur der
rustlooze jeugd laat uitwerken, 't geen anders misschien t'huis in partyschappen
zou losbarsten. Zeer waarschynlyk zou-
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den de Staaten wel genegen zyn, om de Officiers te laaten trekken, en de byzondere
persoonen t'huis te houden: maar zy vinden het noodig de laatstgemelden ook te
laaten gaan: dewyl, zonder deezen, de Officiers, tot die aanzienlyke rangen in
vreemden dienst, niet zouden opklimmen: en deeze zyn juist de lokaazen, welke
hun overhaalen, om hun eigen Land te verlaaten.
Naa zekeren tyd dienens, komen de meesten na Zwitzerland te rug. Eenigen, om
dat zy het zwervend leeven moede zyn: anderen, om in het bezit van een Vaderlyk
Erfgoed te treeden; en veelen met jaargelden van de Vorsten, die zy gediend hebben.
- Het vuur en de hette der Jeugd is dan meest over. - Zy beginnen te dingen na de
Bedieningen in hun eigen Land, waar toe hunne geboorte hun regt geeft, en die zy
boven den luister van eenen aanzienlyken Krygsrang stellen. Zy wenschen die
Wetten en dat Staatsbestuur, welke zy bevinden zo byzonder gunstig te weezen
voor hunne Familien, te onderstutten, of verlangen het overige hunner dagen in rust
en stilte te slyten op hunne Voorvaderlyke Landgoederen.
Het verdient onze opmerking, dat de Zwitzersche Officiers, die uit vreemden
Krygsdienst, en wel byzonder uit den Franschen t'huis komen, in stede van de
Fransche Zeden in hun bergagtig Vaderland mede te brengen, en hunne
Landsgenooten te besmetten met de weelde en dartelheid diens Volks, alle vreemde
airs met hun Uniform afleggen, en onmiddelyk de eenvoudige en spaarzaame
Leevenswyze huns eigen Lands aanneemen.’
't Zal onzen Leezeren niet mishaagen, hier de aanmerkingen aan te treffen van
onzen Reiziger over het eeten aan Gemeene Tafels, in Duitschland zeer gebruiklyk,
schoon de Engelschen, die op bezuinigen niet gesteld zyn, en het gezelschap van
Vreemdelingen haaten, doorgaans op hun eigen kamer verkiezen te eeten, en daar
aan de voorkeus geeven boven eenige byzondere Tafel waar toe men hun noodigt.
Hy wil een vrygebooren Engelsman niet betwisten zyn eigene neiging in dit stuk te
volgen: ‘doch,’ merkt te recht aan; ‘wanneer men, nogthans, het gezelschap van
Vreemden wil schuwen, dunkt my dat zy hunne verkiezing ruim zo goed t'huis dan
buiten konden opvolgen: en zo lang zy in die geestgesteltenis blyven, mogten zy,
myns agtens, de moeite en kosten van reizen wel spaaren.
't Is waar, men kan den aart der Volken in Herbergen niet leeren kennen: en men
vindt het uitgeleezenst gezel-
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schap niet aan gemeene Tafels, egter zal een Man van waarneeming, en die smaak
heeft in Characters te bestudeeren, leering en vermaak in beiden aantreffen. Hy
ziet de Inwoonders des Lands op eenen gemeenzaamer voet dan elders, en hoort
de bedenkingen van allerlei slag van Reizigers.
De eerste zorg eens Reizigers moet zeker weezen, om kennis en eene maate
van gemeenzaamheid te krygen met de voornaamste Lieden in elke plaats, waar
hy denkt zich éénigen tyd op te houden, hunne uitnoodigingen op hunne
Familie-partyen aan te neemen, en hunne gezelschappen by te woonen, om hun,
als zulks gevoeglyk kan geschieden, in zyne kamer, weder te ontvangen, en zich
dus een recht denkbeeld te vormen van hunne Regeering, Gewoonten, Gevoelens
en Leevenswyze. Maar voor hun, die 'er zich op toeleggen om Menschen te leeren
kennen, 't zy met behoorelyken eerbied gezegd voor Wysgeeren, die liever Beesten,
Vogelen, en Vlinders naspeuren, is het een geoorlofd vermaak, nu en dan met lieden
van allerlei rang te verkeeren, en zy zullen, elders hun woord niet gegeeven
hebbende, geene zwaarigheid maaken om aan eene Gemeene Tafel te gaan zitten.
Men brengt in 't midden, dat 'er zomtyds Menschen van een laagen staat aan
gevonden worden. Dit is zeker eene zwaarwigtige tegenwerping: maar hier heeft
men te bedenken, hoe 't zeer gemaklyk kan weezen, dat Menschen, in den handel
opgewiegd, zeer hupsche Lieden kunnen zyn, en ons een ruim zo onderscheiden
berigt geeven van 't geen opmerkenswaardig is, als Menschen van den eersten
rang, die al hun leeven, met niets te doen, doorbragten. Iemand moet wel een zeer
opgeblaazen denkbeeld hebben van zyne eigene Grootheid, wanneer hy, in een
vreemd Land zich niet kan vernederen, om aan eene Tafel te eeten met iemand
van minder Rang, inzonderheid daar hy teffens anderen met hem van gelyken of
van hooger Staat aantreffe: want alle Etiquette van deezen aart is, zelfs in
Duitschland, van de Gemeene Tafels gebannen.
De kennis van de Characters der Menschen, zo als zy zich gemengd vertoonen
in verscheide omstandigheden en verschillende Landen, - de Studie van de
Menschlyke Natuur in allerlei gedaante en wyzingen, is van het uiterste aanbelang,
en der aandagt van den grootsten Man waardig. Deeze kan men niet volkomen
verkrygen aan de Hoven en in de Paleizen der Grooten. De naspoorder der Na-
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tuure moet haar zoeken in laager leevensstanden, en zich gelyklyk aanstellen met
de Menschen, die hy wenscht te kennen.
Men heeft doorgaans ondervonden, dat zy, die waare grootheid van Ziel bezitten,
nooit twyfelen om hinderpaalen te boven te komen, en de staatlykheden van
pligtpleeging, welke hun in het verkrygen van deeze nuttige kennis belemmeren, te
veragten.
De kragtigste van alle drangreden, tegen het geheel vermyden van het eeten aan
de Gemeene Tafel van eene Herberg, bestaat hier in, dat in Duitschland de Dames
zelve, als zy op reis zyn, daar den maaltyd houden: en myne vooringenomenheid,
ten opzigte van de Gemeene Tafels, moet misschien daar aan worden
toegeschreeven, dat ik aan eene derzelven twee der schoonste Juffrouwen ontmoet
heb, die ik zage zints ik in dit Land kwam, 't welk van Vrouwlyke Schoonheid geenzins
is misgedeeld.
In het gelaad der Fransche Vrouwen is meer nadruks, doch de Juffrouwen in
Duitschland, steeken verre boven deeze uit in fraaiheid van vel en bloozenheid van
kleur. Zy gelyken meer naar de Engelsche Vrouwen dan de Fransche, nogthans
verschillen zy van die beiden. Ik weet niet, hoe ik u best een denkbeeld zal geeven
van de trekken in het voorkomen, door my, indien ik het niet mis heb, in de weezens
der beminnelyke Sexe van deeze drie Landen onderscheiden, ontdekt.
Eene schoone Fransche Juffrouw heeft, behalven de bevalligheid van haar
voorkomen, doorgaans een goelyk en zeer leevendig uitzigt. - Zy schynt genegen,
om kennis met u te maaken, en te verwagten dat gy haar zult aanspreeken.
Het voorkomen van eene Engelsche Dame is zo vry niet van bedwang: en een
vreemde, inzonderheid als hy een Buitenlander is, zal in haar oog iets ontdekken
dat naar versmaading zweemt. Zelfs in de schoonste weezenstrekken straalt dikwyls
iets hier van door. Terwyl haare schoonheid uitlokt, dempt dit eenigermaate die
vrymoedigheid om haar aan te spreeken, welke gy by eene Fransche Schoonheid
ongetwyfeld zoudt neemen: dit raakt uwe trotsheid te meer, door het denkbeeld van
de zwaarigheden, die gy hebt te overwinnen.
Eene Hoogduitsche Schoonheid heeft, zonder het tergend air van de eene, of de
gedwongenheid van de andere, een gunstiger uitzigt dan die beiden.’
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Wy zullen dit Berigt eindigen met de strydigheid van het Fransch en Duitsch
Character, opgemaakt uit het onderscheiden gedrag der Voerlieden dier twee
Landen.
‘Een Fransche Voerman,’ zegt de Heer Moore, ‘lacht, zingt, vloekt of zweert, zo
lang hy rydt. Indien eene hoogte of een slegte plaats in den weg hem noodzaakt
langzaam te ryden, zal hy een quartier lang met de zweep over zyn hoofd klappen,
zonder eenige reden; want hy weet dat zyne Paarden niet rasser kunnen gaan, en
't is ook zyn oogmerk niet dat zy het zullen doen. Al dit geraas, al die beweging,
betekent niets ter Wereld, en ontstaat alleen uit dien afkeer van rust, welken ieder
Franschman met de Moedermelk inzuigt.
Een Duitsche Voerman, in tegendeel, dryft zyne paarden met alle mogelyke
bedaardheid voort. Hy zingt, lacht, noch vloekt; hy rookt zyn pyp - en, als hy by een'
engen doortocht komt, blaast hy op zyn hoorn, om te beletten dat geen rydtuig van
den anderen kant inryde, eer hy 'er door is. Maant gy hem aan om wat beter weg
te spoeden, hy kykt om, ziet u styf in het gezigt, neemt zyn pyp uit den mond, en
zegt: Ja, myn Heer, ja, ja, en gaat den ouden gang. Het raakt hem niet of de weg
goed dan slegt is, of het schoon weer maakt dan of het regent en sneeuwt. - Hy
schynt geheel geen agt te slaan op de Menschen, die hy inheeft, en even ongevoelig
voor hunne bestrasingen als voor hun lof. Eén voorwerp verliest hy nooit uit het oog,
om u van de eene pleisterplaats tot de ander te brengen, op eene wyze die hy de
beste voor zichzelve en voor zyne paarden keurt. En, behalven wanneer zyn pyp
uitgaat (in welk geval hy vuur slaat en weder opsteekt,) schynt hy den geheelen
weg over geen ander denkbeeld te hebben.
Het best, 't geen men doen kan, is, hem te laaten begaan; want hy doet het toch;
en alles wat gy aanvangt is vrugtelooze arbeid.’
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Reis naar de Legerplaats van den grooten Emir, en beschryving
van de Zeeden en Gewoonten der Woestyn-bewoonende Arabieren,
door den Ridder D'Arvieux. Uit het Fransch vertaald, en met
aantekeningen vermeerderd, door G. Kuipers, Predikant te
Nieuwerkerk aan den Yssel. Te Utrecht, by H.v. Otterloo, 1780.
Behalven het Voorwerk en de Bladwyzers, 384 bladz. in groot
octavo.
Het merkwaardig verslag, dat de Ridder d'Arvieux van de Woestyn-bewoonende
Arabieren gegeeven heeft, is, zedert deszelfs eerste openlyke afgifte, in de Fransche
Taal, in het jaar 1717, in eene vry bestendige hoogagting geweest. Door hem leerde
men een aanzienlyk gedeelte der Arabische Natie, voorheen slegts bekend als eene
soort van Struikroovers, onder den naam van stroopende Arabieren, kennen als
een Volk, 't welk, buiten dat het van den roof leeft, beschaafd, en in verscheiden
opzigten pryzenswaardig is. Zulks gaat, volgens dit berigt, zo verre, dat het zelfs
wel eens aanleiding gegeeven hebbe, om d'Arvieux te verdenken; en zyne
beschryving min of meer te verwerpen. Dan, behalve het gunstige denkbeeld van
des Ridders goede trouw, in 't vermelden van 't geen hy, geduurende een gezet
verblyf voor eenigen tyd onder hen, daar hy hunner taale magtig was, opgemerkt
heeft, is men desaangaande verzekerd, door de eenstemmige ondervinding van
andere Reizigers, die in laater dagen onder dat Volk geweest zyn; en wel byzonder
door het getuigenis van den beroemden Niebuhr, die uitdruklyk zegt, dat hy het
berigt van den Heer d'Arvieux, nopens de Zeden en Gewoonten der Arabieren, zeer
overeenkomstig met de waarheid vindt, 't welk ook 's Mans eigen beschryving van
(*)
dat Volk bevestigt . Of deeze verdenking voorheen de vertaaling van dit Geschrift
al of niet te rug gehouden hebbe, is niet wel te beslissen; maar wat 'er van zy, daar
men thans de echtheid van 't berigt, raakende deeze Arabieren, niet wel in twyfel
kan trekken, zal het den Nederduitschen Leezer niet ongevallig zyn, deeze
zwervende Arabieren, die zig in de Woestynen onthouden, van waar ze Bedowynen,
zo veel als Woestyn-bewoonders heeten, nader te leeren kennen. -

(*)

Zie zyne Beschryving van Arabie, Voorr. Bl. IV. Beschr. bl. 27, 28 en elders.
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De Heer d'Arvieux geeft hier eerst een verhaal zyner Reize naar, en van zyn verblyf
voor eenigen tyd, in de Legerplaats van den grooten Emir, of den Oversten deezer
Arabieren; en hy hegt 'er vervolgens aan, een onderscheiden verslag van de
gewoonten en zeden van dit Volk, ten opzigte van de voornaamste byzonderheden,
die tot hunne denkmanier over den Godsdienst, hun character en leevenswyze, zo
onderling als omtrent de Vreemdelingen, behooren. - Wyders gaat deeze
Nederduitsche uitgave vergezeld, niet alleen van de korte aantekeningen, die in de
Fransche gevonden worden, maar ook van uitvoeriger aantekeningen, die de
Eerwaarde Kuipers 'er bygevoegd heeft. Dezelven dienen, deels ter ophelderinge,
en bevestiginge van 't geen de Heer d'Arvieux gemeld heeft; en grootdeels ter nadere
verklaaringe van deeze en geene plaatzen uit de Bybelschriften; welken, uit eene
rechte kennis der Oostersche spreekwyzen en gebruiken, niet weinig lichts kunnen
ontvangen. Zyn Eerwaarde doet hier des zynen Landgenooten een dubbelen dienst,
met hun eene beschryving van een Oostetsch Volk op zodanig eene wyze in de
hand te geeven, dat dezelve teffens diene ten betere verstande der Heilige Bladeren;
waar in 's Mans oudheid-, taal- en oordeelkunde alleszins doorstraalen. Men zal,
zo in 't eene als in 't andere opzigt, naar de verschillende smaaken, dit Geschrift
met een leerzaam genoegen kunnen doorbladeren; waarvan wy, 't zy met betrekking
tot de Arabieren, 't zy ten, aanzien van 't Uitlegkundige, nog wel de eene of andere
proeve zouden kunnen bybrengen; indien wy 't niet raadzaamst oordeelden, de
plaats, aan die Artykel vergund, te gebruiken, ter mededeelinge van 't geen de
Eerwaarde Kuipers ons meldt wegens het gezag der Reizen van THEVENOT. - Hy
bedient zig, naamlyk, even als veele andere Schryvers, van dien Reiziger, als een
goeden en geloofwaardigen getuigen; dan, gemerkt men tegenwoordig vraagt, of
THEVENOT waarlyk in 't Oosten geweest zy? zo vindt hy 't met regt eenigzins noodig,
om in eene aantekening daar op bepaaldlyk staan te blyven. Zie hier 't geen hy ons,
ter verzekeringe daar van, voordraagt.
‘PORTER ontkent het, en zegt, dat THEVENOT nooit buiten Europa gereisd hebbe:
hij plaatst hem op dezelve lijst met GEMELLI CARERI, die, door eene aanhoudende
ongesteldheid, genoodzaakt zijnde binnen zijne kamer te blijven, zig intusschen
vermaakte, met het beschrljven ee-
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ner reis rondom de Weereld. Zie Godsdienst, Wetten, Regeering en Zeeden der
Turken, bl. 1 en 2 in de aantek. (Rotterd. 1771.) De kundige Schrijvers der
Algemeene Bibliotheek, welke te Amsterdam wordt uitgegeeven, zeggen het zelfde.
II D. bl. 9. LUDEKE houdt dit insgelijks staande, Expos. brev. rel. p. 3. Praesationis,
en verwondert zig hierom, dat HARMAN en FABER onzen THEVENOT als getuigen
aanhaalen, zig beroepende op het Dictionaire Historique Portatif. T. II. Art. THEVENOT
(Paris 1761.) en op zijne eigene Beschreibung des Turkischen Reichs p. 53. Ook
meen ik, zo mijn geheugen mij niet bedriegt, dat in het Groot Algemeen Woordenboek
van HOOGSTRATEN, in het Art. THEVENOT van zijne Reizen naar het Oosten niet wordt
(*)
gewaagd . - Dewijl noch PORTER, noch de Heeren Schrijvers der gemelde
Bibliotheek, bewijzen bijbrengen voor hun gezegde, en ik de Schriften, door LUDEKE
(†)
aangehaald, niet heb kunnen nazien , zo weet ik niet, op welken grond dat gevoelen
rust, en kan het dus niet aanneemen, te meer, om dat ik redenen heb, om het
tegendeel te stellen. Op de inwendige merkteekenen, uit de Reizen zelf ontleend,
durf ik mij niet beroepen; want deeze zouden niet bewijzen, dat THEVENOT in de
Landen, in welke hij schrijft geweest te zijn, inderdaad geweest was - - neen - zij
kunnen slegts ten betoog dienen, dat

(*)

(†)

‘Een geleerd Vriend schrijft mij: “In 't Supplement au MORERI, T. II. (ed. 1716. fol.) p. 566. a,
staat vrij breed, van THEVENOT, dat hij niet reisde, en wordt aangehaald Journ. des Scavans,
T. XX. p. 646.’ Byv. v.d. Eerw. KUIPERS.
‘Naderhand is mij de bovenaangehaalde Beschreibung des Turkischen Reichs van LUDEKE
in handen gekomen, maar al wat hij daar ter staaving van zijne mening zegt, komt hier op uit.
THEVENOT geeft voor, van het Schip, aan den Asiatischen oever, Tenedos, tegen over de
puinhoopen van Troye, gezien te hebben; hij maakt geene melding van de buitenste kasteelen
van den Hellespont, op de Janitzaaren Caap; verzeekert dat de tegenwoordige Dardanellen
daar stonden, waar voormaals Sestos en Abydos geleegen hebben; zegt dat Skutari een
Dorp is; en maakt tusschen den Divan in 't Serail, en het Paleis van den Groot-Vizir, geen
onderscheid. - Of dit nu - verondersteld dat LUDEKE - het geen ik niet betwiste - in alles de
waarheid zegge, genoegzaam zij, om zijne hoofdstelling te bevestigen, en niet meer diene
om te bewijzen, dat THEVENOT geen onfeilbaar Reiziger was, dan dat hij in 't geheel geen
Reiziger was, laat ik anderen beoordeelen.’ Byv. v.d. Eerw. KUIPERS.
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hij zijnen aangenomen perzoon van Reiziger wel heeft staande gehouden. Maar ik
beroep mij op het getuigenis van CHARDIN, deeze maakt uitdrukkelijk gewag van
THEVENOT den Reiziger, T. IX. p. 73 et 120. prijst hem als eenen man, die zeer
naauwkeurig was in zijne waarneemingen, ald. p. 84, 85; en, N, B, zegt, dat hij hem
in het jaar 1687 bij Persepolis ontmoet heeft, ald. p. 124. Hierbij komt het getuigenis
van D'ARVIEUX, die meldt, dat hij THEVENOT te Smirna en in Turkije heeft gezien,
Memoires T. I. p. 284. T. IV. p. 102. Hij verwijst naar THEVENOTS berigten als
geloofwaardig, T. II. p. 230. Ja dat meer is, hij was zelve te Acra, toen die Reiziger
aldaar aankwam, na dat hij door eenen Zeeroover van alles was beroofd, en hij
verhaalt deeze gebeurtenis, T. I. p. 284 sv. op dezelve wijs, als zij door THEVENOT
verhaald wordt, Voijages T. I. p. 417 sv.; naderhand huisvestte hij hem te Scijde,
en maakte dat zijn knegt, die Mohammedaansch worden wilde, nog in tijds vervoerd
wierdt. T. III. p. 339, 340 der Memoires. DE LA CROIX zegt, dat THEVENOT, de Reiziger,
de eerste de Koffij heeft te Parijs gebragt, na zijne terugkomst van zijne eerste reis.
Zie GALLAND aangehaald in het Traité Hist. de l'Or. et du Progrés du Café, agter de
Voijage de l'Ar. Heureuse p. 307, 308. verg. Precis d'une Hist. Gen. de la Vie privée
des Francois, &c. of Gaz. Litt. de l'Europe, Avril 1780. p. 350. CLAUDE, die ter zelver
tijd met THEVENOT leefde, haalt hem als eenen naauwkeurigen Reiziger aan, Reponse
a M. ARNAUD, p. 220. Zie het Avertissement voor het T. II. zijner Voyages. Hij wordt
door A. BYNAEUS als een geloofwaardig ooggetuigen bijgebragt, over Ch. Geboorte,
B. II. H. III. § 22. en B.I.H. IV. § 3. schrijft hij, de wijdberoemde THEVENOT, die in den
jaare 1652 door 't Oosten gereist heeft. BYNAEUS schreef dit, in 1689. - Hoe is dit
alles te vereffenen, met de voorgemelde meening, dat THEVENOT nooit buiten Europa
zou geweest zijn? De brief ook van den Heer DE LA CROIX, die voor het T. II. des
Voijages staat, zou recht belagchelijk weezen, indien dat gevoelen waar was. Ik zal
hem dan, om deeze redenen, tot dat men mij beter onderrigte, als eenen
geloofwaardigen getuigen aanhaalen. Misschien is deeze dwaaling ontstaan, om
dat men onzen Reiziger met zijnen oom MELCHIZEDEK THEVENOT verward heeft;
zijnde deeze een geleerd man, in wiens wooning D'ARVIEUX aan eene vertaaling der
Aardrijksbeschrijving van ABULFEDA gearbeid heeft. Memoires T. IV. p. 102, 103.’
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Pensees Morales, Litteraires et Philosophiques de Seneque, le
Philosophe. On y a joint quelques Portraits et les Anecdotes,
repandues dans ses Ouvrages, Premiere et Seconde Partie. A
Utrecht, chez B. Wild, 1780. Sans l'Avertissement, 676 pp. in 8vo.
Hoe sterk en hoe gegrond ook de klachten over de schryfwyze van den beroemden
Seneca mogen zyn, is het echter buiten tegenspraek, dat zyne Schriften met het
hoogste regt onder de leerzaemste en nuttigste Schristen der Heidensche Wysgeren
geteld behooren te worden. Daar ze intusschen, uit hoofde van 't eerste, veelal den
Lezeren mishagen, heeft zulks ten gevolge dat ze genoegzaem achter de bank
liggen; waer door de heilzame invloed, die derzelver inhoud kon hebben, wanneer
ze met smaek gelezen wierden, grootlyks te leur gaet. Ene overdenking van die
natuur, verknocht met ene zucht, om dit verzuim, ware 't mogelyk, verder voor te
komen, heeft aenleiding gegeven, tot het opstellen van het hier bovengenoemde
Werkje, geschikt ter byeenzamelinge van de Zedekundige, Letterkundige en
Wysgerige Gedachten van SENECA den Wysgeer, hier en daer vermengd met
afschetzingen van characters en byzondere voervallen, welken in zyne Schriften
verspreid gevonden worden. De Schryver van het zelve heeft zich voorgesteld, de
Schriften van Seneca achtervolgende te doorbladeren; en het fraeie, het treffende,
het leerryke, het nutte, in die orde aen te tekenen, met in agtneminge van ene
oordeelkundige keuze, waerdoor hy het verdere ter zyde laet; terwyl hy tevens het
overtollige en de noodlooze herhalingen vermyd, mitsgaders de tael en den styl
beschaeft. Hy levert ons des hier, als men 't zo noemen mag, den Geest van Seneca,
of ene verzameling van al het merkwaerdige, dat in 's Mans Schriften gevonden
wordt, op ene wyze dat derzelver lezing hare gevalligheid hebbe. Het eerste Stukje
bepaelt zich tot des Wysgeers Brieven aen Lucilius; en het tweede gaet over zyne
Schriften rakende de Weldaden; zyne Troostreden aen Marcia; zyne Boeken over
den Toorn, en de Zachtmoedigheid; zyne Verhandeling over de Voorzienigheid, de
te Vredenheid der Ziele, en het Gelukkige Leven; zyne Troostreden aen Helvia;
zyne Beschouwing van de Kortheid des Levens, en Overdenking over de
Standvastigheid des Wyzen; zyne Troostredenen aen Polybius; zyne Puntspreuken,
en zyne Verzameling van Natuurkundige Voorstellen. - Men ontmoet in ieder deezer
Stukken een aental van leerzame onderrichtingen, die meerendeels betrekkelyk
zyn tot regelinge van 's Menschen handel en wandel; het groote doelwit der ware
Wysgeerte. Want de Wysgeerte, gelyk Seneca dezelve voorstelt, ‘is geen lage konst,
of ene wetenschap van pronkery: zy bestaet in zaken en niet in woorden: zy strekt
niet om ons behulpzaem te zyn, tot een
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aengenaem verdryven van den tyd, om de verveling en de ledigheid af te wenden;
hare zaek is, de zielen te vormen en te polysten, het gedrag te regelen, de daden
te bestieren, en den mensch te leeren, wat hem te doen, wat hem te laten zy; den
mensch in staet te stellen om zyn eigen Loots te zyn, en hem te geleiden door alle
de klippen, die hy in zyne Vaert mogte ontmoeten:’ en 't is gevolglyk met de
Wysgeerte niet gelegen ‘als met andere wetenschappen, die men slechts aen zyn
geheugen heeft aen te hevelen; men moet haer daedlyk in betrachting stellen.’ De
Wysgeerte van Seneca is des het geen wy anders de Zedeleer noemen; en twyfelt
iemand aen de noodzaeklykheid en het nut van derzelver lessen, hy leze dan, 't
geen teffens ter proeve van dit Geschrift kan dienen, 's Mans volgende aenmerkingen
over dit Stuk.
Het Gezicht is een natuurlyk voordeel, en men helpt de Natuur, als men de
beletzelen van 't gebruik van dat Zintuig uit den weg ruimt: maer de Natuur leert ons
zo niet, wat ieder plicht van ons vordert. Daerenboven, de genezing van ene zinking,
de herstelling van 't gezicht, maken den herstelden niet bekwaem om den anderen
het gezicht weder te geven: maer, als men van ene zedelyke verkeerdheid genezen
is, kan men 'er ook anderen van genezen. Men behoeft gene aenmaningen, zelfs
gene raedgevingen te gebruiken, om het oog de eigenschappen der kolenren te
doen bemerken; het weet, zonder enige voorafgaende waerschouwing, het wit zeer
wel van het zwart te onderscheiden; hiertegen heeft de ziel ene menigte van
voorschriften noodig, om te leeren, hoe zy zich in de verschillende omstandigheden
des levens te gedragen hebbe.
Die voorschriften, zult gy zeggen, zyn niet bekwaem, om de ziel van hare
vooroordeelen te genezen: dan dit neemt niet weg, dat ze, by de leeringen gevoegd,
nuttig kunnen zyn. Ze strekken in de eerste plaets om dezelven indachtig te maken;
en brengen voorts te wegen, dat men, 't geen men in 't algemene voorstel niet dan
verwardlyk zag, nu in de verdere ontvouwing duidelyker ziet. Die dit niet toestaet
moet ook de aenmaningen en vertroostingen overtollig houden; en zo dezen het
niet zyn, dan zyn ook het vooral de herinneringen niet.
De Geneeskunde zegenpraelt niet over onherstelbare ziekten; intusschen gebruikt
zy in zommige gevallen hulpmiddelen, en in andere bedient ze zich van palliativen,
of van ene vleiende genezing. De algemene Wysgeerte zelve moge vry alle hare
krachten verenigen; nooit zal zy ene verouderde ingekankerde verkeerdheid genezen:
maer, om dat ze alle kwalen niet genezen kan, volgt daeruit dat zy geen éne kwael
genezèn kan?
Wy weten zomtyds verscheiden zaken, zonder 'er agt op te geven; de
waerschouwingen leeren ons niet, maer ze wekken de aendagt op; zy vestigen het
geheugen, en prenten de voorwerpen in het zelve. 'Er zyn duizend voorwerpen, die
wy voorby
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loopen, zonder dezelven te zien; de herinneringen zyn ene soort van aenmaningen:
't kan nooit geen kwaed iemand zelfs de bekendste zaken dikwerf te doen gedenken.
De waerschouwingen, schoon niet versterkt met bewysredenen, laten enig
indrukzel na, al ware 't alleen, door 't gewigt van hem, die dezelve geeft. Zo verlaet
men zich op de beslissing der Regtsgeleerden, hoewel ze ons gene bewyzen geven.
Buiten dat zo hebben de voorschriften op zich zelven zeer veel gewigts, a s ze in
verzen gebragt zyn, of, in 't maetlooze, met korte en treffende woorden voorgesteld
worden. Van dezen aert is die zetregel van CATO: Koop niet het geen u ontbreekt,
maer 't geen gy niet missen kunt: een onnut ding is te duur, al kostte het stechts
ene beuzeling.
De menschlyke zielen brengen, by de geboorte, mede de zaden van alle brave
gevoelens; de waerschouwingen ontwikkelen dezelven; gelyk een ligt geblaes het
vuur van ene vonk verspreid: de deugd heeft maer éne aenraking, éne aendryving,
noodig om te ontwaken. 'Er zyn voorts waerheden, welken niet dan ingewikkeld in
de ziel gevonden worden, en die zich niet openbaren, dan wanneer men zich
dezelven hoort voorstellen. Anderen weder, liggen zo verstrooid, en als in 't wilde
gezaeid, dat ze niet dan door ene handige oefening ingezameld kunnen worden.
Men moet ze byéén brengen, en te zaem vergaderen, op dat ze te meerder kragt
mogen hebben, en van des te grooter nuttigheid zyn. Byaldien nu de voorschriften
nergens toe dienen, men stake dan ook maer alle opvoeding.
De voorschriften brengen zekerlyk het hunne toe, tot de voeding en de opwassing
van den geest: zy voegen nieuwe beweegredenen van overtuiging by die genen
welken men reeds bezit, en verbeteren de verkeerde denkbeelden.
Als een mensch, zegt men, geen goede beginzels heeft, als hy een slaef der
ondeugden is, waer toe zullen hem dan de waerschouwingen dienen? - Zy zullen
dienen, om hem zyne ketens te doen verbreken. Het natuurlyk licht is in hem niet
uitgedoofd, het is alleen bezwalkt of verduisterd. Hy worstelt, zelfs In dien staet in
welken hy is, tegen zyne verkeerdheid; hy wend poogingen aen, om zich weder op
te regten; indien hy enig steunzel en hulp vind, in de voorschriften, dan verkrygt hy
zyne gezondheid weder. Dit zy ondertusschen gezegd, met die mits, dat het
langduurig vergif, 't welk hy ingenomen heeft, zyne ziel alleenlyk ziek gemaekt, en
niet gedood hebbe: want in 't laetste geval zou zelfs de leerstellige Wysgeerte,
schoon ze alle hare krachten verenigde, met allen den haer mogelyk nadruk, gene
herleving bewerken.
Welk onderscheid is 'er tusschen de leerstellingen en de voorschriften der
Wysgeerte? geen ander immers, dan dat de eersten algemene, en de laetsten
byzondere voorschriften zyn.
Als een mensch, zult gy zeggen, rechtmatige en brave begin-
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zels heeft, zyn de waerschouwingen voor hem overtollig. - Geenzins; hy heeft
inderdaed geleerd te doen 't geen hy doen moet, maer hy ziet het nog niet
onderscheidenlyk genoeg. 't Is niet alleen dat de driften ons beletten, om te doen 't
geen wy braefst oordeelen, maer ons gebrek aen ondervinding maekt ook, dat wy
geen lichts genoeg hebben, omtrent alle de plichten, welken de byzondere gevallen
van ons vorderen. Zomtyds regeert de order wel in onze ziel, maer zy is magteloos;
zy is niet genoeg geoesend, om het spoor onzer plichten op te speuren; en dan
komen de waerschouwingen hare onvoldoenendheid te gemoet.
Wanneer wy onze denkbeelden van goed en kwaed, op bondige bewyzen, wel
gegrondvest hebben, dan nog hebben de voorschriften ene rol te spelen. De
voorzichtigheid en de rechtmatigheid hebben mede plichten te volbrengen; en de
plichten behooren onder 't gebied der voorschriften. Daerenboven zo worden de
denkbeelden van goed en kwaed versterkt door de uitoefening der plichten;
waeromtrent de voorschriften altoos eenstemmig zyn met de beginzelen: men kan
die niet vaststellen, zonder dat deezen 'er uit voortvloeien.
De noodzaeklyke en gewigtige voorschriften zyn niet oneindig in getal: hebben
'er geringere onderscheidingen plaets, die tyd en omstandigheden vorderen, ook
dezen zyn in de algemene voorschriften vervat.
Zegt gy, men heeft het nooit in zyne gedachten genomen, om een zinneloozen
door voorschriften te herstellen; en 't is niet verstandiger, 'er gebruik van te maken
om de zedelyke verkeerdheid te genezen. - Ik antwoord, de gevallen staen niet
gelyk; als men de zinneloosheid geneest, herstelt men ook de gezondheid: maer
als men averechtsche denkbeelden uitdryft, verleent men niet tevens ene
bescheidenlyke kennis der bedryven. En eens gesteld zynde, dat het één een gevolg
van het andere ware, dan zouden nog de waerschouwingen dienen, om een recht
denkbeeld van goed en kwaed te geven. Midlerwyl is 't ook aen de andere zyde niet
waer, dat de voorschriften volstrekt van geen dienst zyn voor de zinloozen. Zyn ze
al op zichzelven van geen nut, zy werken echter ten minste mede ter genezinge;
bedreigingen en kastydingen beteugelen de gekken: ik spreek alleen van dezulken,
welker verstand in wanorde is, maer niet van de zodanigen, die hetzelve geheelenal
verlooren hebben.
Seneca vergelykt verder den invloed der voorschriften met dien der Wetten, dien
der verkeeringe met brave Mannen, en dien der kastydingen; merkende tevens aen,
hoe het niet te lochenen zy dat de waerschouwingen onvermydelyk tot het zamenstel
der Deugd behooren, gemerkt zy de goede daden, die der Deugd wezenlyk eigen
zyn, regelen.
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Twee zaken, vervolgt hy, verlenen veel krachts aen de ziel; de overtuiging der
waerheid en het vertrouwen: en beiden deze voordeelen brengen goede
raedgevingen met zich. M. Agrippa was gewoon te zeggen, dat hy zeer veel
verschuldigd was aen dien zetiegel: De eendracht doet kleine dingen groot worden,
en de tweedracht vernielt de grootsten.
De deugd heeft haer beschouwend, en haer werkdadig gedeelte. Men moet haer
dan leeren kennen, en tevens door daden bevestigen 't geen men geleerd heeft.
Het gevolg, uit dit alles af te leiden, is, dat men voordeel trekt, niet alleen uit de
leerste-lingen, maer ook uit de voorschriften der Wysgeerte, ene soort van
Rykswetten, die onze driften wederhouden en beteugelen.

Geschenk voor de Jeugd. Eerste Stukje. Te Amsterdam, by J.
Allart, 1781. Behalven het Voorwerk, 108 bladz. in octavo.
In de Voorreden, voor dit Stukje geplaetst, geven ons de Eerwaerde Martinet en
van den Berg te kennen, dat zy zich enigzins bepaeld hebben, om van tyd tot tyd
iets ten nutte der Jeugd op te stellen, hunne opstellen stukswyze af te geven, en
dus ene leerzame verzameling van verschillende stoffen voor de Jeugd gemeen te
maken. De inhoud, zeggen ze, ‘zal in het algemeen bestaan, in allerlei soort van
opstellen, die ons nuttig voor kinderen voorkomen: gedichten, fabelen, vertelsels,
samenspraken, kleine samenstellen van kunsten en wetenschappen, zoo veel wij
kunnen, geschikt naar hunne vatbaarheid, en alles wat ons verder tot ons oogmerk
toeleidelijk schijnt.’ Hunne Eerwaerdens betuigen tevens, dat het hun niet
onaengenaem zal wezen, wanneer 'er daer toe bekwame Schryvers mogten zyn,
die derzelver arbeid met den hunnen wilden verenigen. - Een en ander blyk der
geschiktheid dezer geachte Mannen, tot het uitvoeren ener taek van die natuur, laet
ons niet toe te twyfelen, of ze zullen 'er gelukkig in slagen; en de uitvoering van dit
eerste Stukje is zeer wel geschikt, om een ieder in deze gunstige gedachte te
bevestigen.
Het bestaet uit ene verzameling der Zedelossen, in Salomons Spreuken
voorgedragen, die, in ene regelmatige orde, onder zekere hoofden gebragt, der
Jeugd, by manier van een gemeenzaem gesprek, ingeboezemd worden. In de eerste
plaets komt de nuttigheid van het onderwys voor de Jeugd in 't algemeen in
aenmerking; daer op vorderen de plichten jegens God en jegens de Ouders ene
bepaelder opmerking; de volgende gesprekken gaen over Deugden en Gebreken;
Rykdom en Armoede; spreken en zwygen in de verkeering; achterklap, laster, vleiery
en vriendschap; goed en kwaed gezelschap; twisten, bevredigen, nydig zyn en
verachten; geveinsdheid, oprechtheid, behulpzaemheid en vyan-
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den wel doen; onderdanigheid, zorg voor armen, weduwen en weezen; en ten laetste
over de vergelding in en na dit leven. De manier van onderhoud is steeds op zodanig
ene wyze geschikt, dat op ieder antwoord het een of ander voorschrift uit Salomo's
Spreukenboek gepastlyk slae. Een kort voorbeeld, uit den aenvang genomen, zal
genoeg zyn, om den Lezer een klaer denkbeeld van deze inrichting te geven.
‘VRAAG. Waaruit zal men van een Kind, ten goede of ten kwaade, oordeelen?
ANTWOORD. De Menschen zullen altyd van my oordeelen, naar dat myn gedrag
goed of kwaad is. Spr. XX. 11. Een jongen zal ook door zyne handelingen zich
bekend maaken, of zyn werk zuiver, en of het regt zal weezen.
V. Welk middel zal dan best dienen, om u te leeren uw gedrag wel te schikken?
A. Eén der beste middelen, tot het wel leeren schikken van myn gedrag, is de
onderrigting van anderen. XXII. 6. Leert den jongen de eerste beginselen, naar den
eisch zynes wegs.
V. Wanneer komt de onderrigting van anderen zeer te pas?
A. Als men jong is, komt de onderrigting van anderen zeer te pas, om dat het
gemoed, als dan, best geschikt is, tot het ontvangen en behouden van indrukken.
XXII. 6. Als hy (de jongen naamelyk) ook oud geworden zal zyn, zal hy daarvan niet
afwyken.
V. Acht gy dan het Onderwys van anderen zo hoog?
A. Ik heb 'er het hoogste belang in. XIX. 2. Ook is de ziel zonder weetenschap
niet goed?
V. Maar men zou lang kunnen leeven, en dus het Onderwys van anderen tot den
volwassen staat of tot den ouderdom uitstellen?
A. Wie kan ons van een lang leven verzekeren? Vroege Wysheid doet nimmer
nadeel. XXVII. 1. Beroemt U niet over den dag van morgen: want gy weet niet wat
de dag zal baaren.

Zedelyke Verhaalen, getrokken uit de Werken van de Heeren
Arnaud, Mercier en anderen der beste hedendaagsche Schryvers,
nut nieuw geinventeerde konstplaaten vercierd. Vierde Deel. Te
Amsteldam, by J. Mens Jansz. en A.E. Munnikhuisen. In octavo,
349 bladz.
Een drietal van verhaalen, die te gelyk hartroerend en leerzaam zyn, worden ons
in dit Deel voorgedraagen. Het eerste, eene Engeische geschiedenis, getyteld
Sidney en Volsan, stelt ons in Volsan een ongelukkigen voor, dien de tegenspoed
tot een Menschenhaater gemaakt heeft, en in Sidney een edelmoedigen weldoener,
die hem met het Menschdom bevreedigt. Het twee-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

338
de, eene Hoogduitsche Geschiedenis, welke ten opschrift heeft, Louise, brengt ons
onder het oog eene jonge deugdzaame Maagd, blootgesteld aan eerlooze
verleidingen; die, door haar zulver character, zo veel invloeds heeft, op een
loshandigen Graaf, welke haar bemint, dat dezelve zig tot eene geregelde
leevenswyze schikt; waarop hy voorts haar getrouwe Gemaal wordt, en met zyne
Louise een voorbeeldlyk leeven leidt. Het derde verhaal, eindelyk, eene Siciliaansche
Geschiedenis, ontvouwt ons, by 't melden der lotgevallen van Lorezzo, de kragt der
Min; als welke deezen Prins doet afzien van dien luister en die waardigheid, waartoe
hy door zyne geboorte bestemd was, ter verkryginge zyner Beminde; welker
echtverbintenis met hem gedwarsboomd was door zynen Oom, en dat Nina, het
voorwerp zyner Liefde, de dochter van eenen eerlyken Landbouwer, Serano, van
te laagen staat ware. Tevens verleent het ons een uitmuntend voorbeeld van
Broederliefde, daar 's Prinsen jonger Broeder, die, geduurende het leeven van den
Oom, buiten staat geweest was, om Lorezzo eenigen dienst te doen, op deszelfs
overlyden, terstond zynen Broeder opzoekt, en hem voorts in 't bezit van dien rang
stelt, tot welken hy geregtigd was: aan welken Lorezzo en Nina, zynde reeds eenige
jaaren voor die heuchelyke omwenteling gehuwd, op eene waardige wyze
beantwoordden. - In dit laatste verhaal zyn verscheiden Dichtstukjes gevlogten,
welke de aandoening van 't hart van Lorezzo eigenaartig uitdrukken. - Men hoore
hem, daar hy zig, met Nina gehuwd, en zyn Echt met kinderen gezegend ziende,
dus vrolyk uitlaat.
Myn heilstaat klimt steeds meer en meer,
Ik slyt gerust de blydste dagen;
(*)
Myn' Vader , dien ik min en eer,
Help ik den last der jaaren draagen;
Ik word bemind van haar, die 'k min;
'k Heb kindren, die myn vreugd vermeeren;
De liefde alleen beheerscht myn' zin;
Kan iemand grooter heil begeeren?
*

Zo 't lot me ooit traanen storten doet,
Zal een geliefde hand die droogen,
De grootste ramp word ras verzoet
Door éénen lonk van haar schoone oogen.

(*)

Te weeten zyn behuwd Vader, Serano, die edelaartig alles aangewend had, om dit zo ongelyk
Huwelyk te keeren; en zyne toe lemming iet gaf, dan na de hoogste verzekering, dat 's Prinsen
lot, door de schikkingen van deszelfs Oom, voor volstrekt beslist te houden was.
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Myn hoogste wensch is my verleend;
Niets kan myn teedre liefde deeren,
Ons beider harten zyn vereend!
Kan iemand grooter heil begeeren?
*

Van daag op 't hoogst verliefd, wil ik
Haar morgen meerder liefde draagen;
'k Voel, in elk heuglyk oogenblik,
Een voorgevoel van blyder dagen.
Haar deugd, die steeds haar schoon vergroot,
Zal my haar meer en meer doen eeren,
Myn NINA, 'k ben uw Egtgenoot!
Kan iemand grooter heil begeeren?
*

'k Heb rykdom eer en staat veracht,
Geen Vorstlyk hof kon my bekooren,
Myn NINA, 'k heb alleen getracht,
Naar de inspraak van myn hart te hooren.
'k Laat, voor een lonk van uw gezicht,
Den scepter zelfs aan 's waerelds Heeren.
'k Ben myn geluk aan u verplicht!
Kan iemand grooter heil begeeren?
*

Aan 't hart, van die ons mint en acht,
Verknocht te zyn door tedre banden;
Zo vaak ze ons vriendelyk toelacht
Door een' vernieuwden gloed te branden;
Haar minnend oog steeds van naby
Te zien; haar daaglyks trouw te zweeren;
Dit al! ô Min, vergunt gy my!
Kan iemand grooter heil begeeren?
*

Als my in d' ouderdom een tal
Van rimpels 't voorhoofd zal bedekken,
Myn waarde NINA, ja, dan zal
Uw min my nog tot weêrmin wekken;
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Dan zal, als ge op myn boezem hangt,
Myn stervend oog zich t'uwaart keeren,
Daar gy myn laatsten zucht ontvangt!
Kan iemand grooter heil begeeren?
*

Myn heilstaat klimt steeds meer en meer,
Ik slyt gerust de blydste dagen;
Myn' Vader, dien ik min en eer,
Help ik den last der jaaren draagen;
Ik word bemind van haar, die 'k min;
'k Heb kindren, die myn vreugd vermeeren;
De liefde alleen beheerscht myn' zin;
Kan iemand grooter heil begeeren?

Hekelschriften en andere Gedichten. Te Amsterdam, by de Erven
van D. Klippink, 1781. In groot octavo, 60 bladz.
Eene verzameling van Dichtstukjes in vroeger tyd afzonderlyk uitgegeeven, welken
verdienden by een bewaard te worden; des de Liefhebbers deeze inrigting wel
danklyk mogen erkennen. Ze zyn te overbekend, om 'er op nieuw byzonderheden
uit by te brengen. Men herinnert zig nog veelligt den Wysgeer, den Heldenbrief van
Antigonus aan Zeno, en den Minnezang aan Fillis; of, zo deezen al eens in
vergetelheid geraakt mogten zyn, men gedenkt nog aan 't gispen van de
buitenspoorige Degendiagt; het beschimpen van de Ussen als byhangzels aan de
Naamen der Geleerden, en aan 't algemene Hekeldicht, over der Menschen
dwaasheid in allerleie standen, daar ze, nu of dan, min of meer, hunne Ezelsooren
doen bemerken, des de Dichter betuige,
't Gaat vast, myn vrienden, en de zaak is openbaar,
De stervelingen zyn verdwaasden met elkaêr:
Zy zyn all' saamen gek; (men spreek' Boileau niet tegen;)
Hun onderscheid is slechts in meer of min gelegen.
Ja, alle menschen zyn, hoe hoog hun trots ook draaft,
Met Ezelsooren, die hunn' aart verraên, begaafd;
Zy zyn, daar waan en drift geduurig hen verleiden,
Slechts door de lengte van hunne ooren onderscheiden.

Uit dien hoofde mag dan ook ieder de les, welke de Dichter ten besluite geeft, wel
gade slaan.
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Gewis, het waare in ons een blinde raazerny,
Myn vrienden, waanden we ons van Ezelsooren vry:
Wy dwaalen duizendwerf van 't spoor der zuivre reden;
Ons oordeel is omringd met dikke duisterheden;
En, schoon wy trachten ons van 't reedloos juk te ontslaan,
Verkeerde dwaasheid kleeft ons nog bestendig aan.
Doch 't staat in onze magt onze ooren te besnoeijen,
Door onvermoeide vlyt hun wortels uit te roeijen.
Welaan, behouden wy ons zelv' steeds in 't gezigt;
En als wy wanklen door 't verzuim van onzen pligt,
Als onze driften ons tot dwaaze daaden spooren,
Dan, vrienden, tasten wy stilzwygend naar onze ooren.

Proeve van Dichtlievende Uitspanningen, onder de Spreuk: Al
doende leert men. Te Amsterdam, by D. Weege, 1781. Behalve de
Voorreden en den Bladwyzer, 94 bladz. in gr. octavo.
Uit deeze Proeve is genoegzaam af te neemen, dat dit Genootschap op een goeden
weg is, en dat het zelve, dus voortgaande, zal beantwoorden aan de gekoozen
Zinspreuk, Al doende leert men. Men hoore, tot een staal hiervan, den vergenoegden
Lycides, daar hy vrolyk opzingt.
Hoe gerust slijt ik mijn dagen
In het bijzijn van Climeen,
Wijl wij samen, wel te vreên,
't Zoet en 't zuur van 't Huwlijk draagen!
ô Hoe streelend is mijn lot,
Dat mij werd beschikt door God!
Vergenoegd met mijnen staat
Gaa ik van den vroegen morgen,
't Wollig vee in 't groen bezorgen,
Tot de dagtoorts ondergaat;
Dan gaan wij met rasse schreeden,
't Vee ter stal, ik stulpwaards treeden.
Daar vinde ik mijn lust en leven,
Mijn Climeen, mijn Zielsvriendin,
Dubbel waard mijn trouwe min,
Van den Hemel mij gegeeven.
Die mij dan vergast op spijs,
Toebereid op 's Herders wijs.
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Vrees noch angst beknelt ons hart;
Neen: wij slaapen onbekommerd,
Steeds door 's Hemels gunst belommerd,
Onder 't riet, bevrijd van smart:
Wij, in onze leemen wooning,
Leeven blijder dan een Koning.

Samenspraak over de Recensie op de vrye Gedachten wegens het
offereeren van Douceurs, enz. met aantooning van eenige
Noordwyksche Directien, voor welker egtheid de Schryver ter
verantwoording in staat. Alom te bekomen, 1781. In octavo; 29
bladz.
Onze aanmerking op een byvoegsel, geplaatst in de vrye Gedachten wegens het
offereeren van Douceurs, enz. te vinden in onze Letteroefeningen, II. D. bl. 510, als
te personeel om in openbaren druk gemeen gemaakt te worden, komt den opsteller
dier Gedachten niet juist voor; echter schiet hy wat toe, op het bezef van de
bepaaling, in openbaren druk, en erkent, dat wy gelyk hebben, als wy bedoelen,
dat het beter was, dat men zulks in 't byzonder, of, gelyk men zegt, onder vier oogen
deed. Dat wy 't in dien zin geschreeven hebben is blykbaar genoeg, en dus hebben
wy met den Schryver geen verschil. Ja maar, zegt hy, als nu daar toe geen
mogelykheid is, als men by herhaalde ondervin ding weet, dat zulks altemaal pik of
oly in 't vuur is, wat dan? - Om hier op bepaald te antwoorden, zouden wy meer
dienen te weeten van de Noordwyker Directie, dan ons tot nog bekend is; en daar
't onze zaak niet zy, dezelve zo te onderzoeken, komt het ons niet raadzaam voor
op gissingen daaromtrent iets te zeggen. - Alleenlyk hebben wy, nopens den verderen
inhoud van dit Geschrift, nog te melden, dat het verscheiden klagten behelst over
de Noordwyker Directie; welken, indien ze waarlyk gegrond zyn, gelyk de Schryver
aanduidt, inderdaad om redres roepen.

Vrymoedige Bedenkingen over het hedendaagsch Procedeeren,
en Onpartydig Antwoord op de vraag of het afschaffen der
Advocaaten voor het Publyk nuttig of schadelyk zy? Te
Amsterdam, by J.v.d. Heyde, 1781. In gr. octavo, 34 bladz.
In dit Geschrift stelt men ons eerst voor oogen, het groot nadeel dat geweetenlooze
Advocaaten, door alle tyden, en onder alle Volken, in den Proceshandel te wege
gebragt hebben, 't welk braave Advocaaten, (hoedanige 'er zekerlyk ook onder
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het Corpus der Advocaaten gevonden worden,) niet kunnen afwenden. Hieraan
verknogt zig, grootlyks in navolging der schikkinge van zyne Pruisische Majesteit,
ter zaake van de Geregtshoven, eene soort van ontwerp, volgens 't welke men, voor
hooge en laage Regtbanken, gemaklyk zonder Advocaaten zou kunnen procedeeren.
De Schryver, wel bezeffende, dat dit egter aan tegenbedenkingen onderhevig is,
beantwoordt dezelven; en tragt voorts te doen zien, dat de afschaffing der
Advocaaten in de Geregtshoven zeer ten voordeele van het Publyk zou strekken.
- Uit hoofde van het schandelyk misbruik, dat 'er maar al te veel van dit anders loflyk
Ampt gemaakt wordt, verkrygen des Autheurs overdenkingen geen geringe
schynbaarheid; dan de vraag blyft nog over, is dit misbruik onmogelyk af te wenden,
buiten de afschaffing der Advocaaten? Zou ook hier de spreuk niet gelden? Maneat
usus tollatur abusus; Men laate het gebruik stand houden, maar weere het misbruik.

Geschiedenis van Karel Ferdiner, door J.J. Dusch, Schryver van
de Zedelyke Brieven tot verbetering van 't Hart. Uit het Hoogduitsch
vertaald, Vierde Deel. Te Amsteldam, by M. Schalekamp, 1781. In
gr. octavo, 282 bladz.
(*)

Ons voorheen gezegde nopens den aart van dit Werk . ‘dat deeze Geschiedenis,
met regt, gehouden mag worden, voor eene eigenaartige ontvouwing der
voornaamste werkzaamheden van 't menschlyke hart, in 't gewoone beloop des
leevens,’ houdt stand. De verscheidenheid der Persoonen, en het verschil der
omstandigheden, waarin dezelven zig bevinden, verschaft den Heer Dusch
gelegenheid, om zulks in veelerlei opzigten voor te draagen. En gemerkt hy zig niet
zo zeer op het wonderbaare, (dat in Romans maar al te dikwerf te na aan 't
onwaarschynlyke grenst,) als wel op het geen natuurlyker wyze, by 't Menschdom,
in eene minder of meerder maate, plaats heeft, toelegt, zo is zyne voordragt, boven
die van veele anderen, geschikt, om zodanige lessen in te boezemen, die werkelyk
nagekomen kunnen worden, zo ter bestieringe van de hartstogten, als ter regelinge
van het gedrag.

Vie de Jean Bart, Chef d'Escadre sous Louis XIV. A Amsterdam,
1781. Sans l'Avant-Propos, 157 pag. in octavo.
Jean Bart, in zyne eerste jeugd niet meer dan een gemeene Visscher te Duinkerke,
vervolgens onder den beroemden de

(*)

Zie Alg. Vad. Letter-oef. I. D. bl. 128.
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Ruiter in Hollandschen dienst geweest, naderhand onder de Franschen te kaap
gevaaren hebbende, eerlang Kaper-Kapitein geworden, voorts Vlagman van een
Fransch Esquader, tot de Ridderorde van St. Louis en den Adelstand verheven, is
in onze Vaderlandsche Geschiedenissen bekend, als iemand, die, geduurende onze
onlusten met Frankryk, vooral in de jaaren 1690-1696, den Staatschen in verscheiden
opzigten veel afbrenks deed. Zyn leevensloop, en inzonderheid de merkwaardigste
gevallen, die van zyn moed en beleid getuigen, worden in dit Geschrift
voorgedraagen, 't welk zyhe gevalligheid heeft voor hun, die in dat soort van
onderwerpen smaak hebben. Ter meerdere nuttigheid heeft men 'er bygevoegd
eene beknopte verklaaring van de voornaamste Fransche Scheepstermen of
spreekwyzen die tot den Zeedienst behooren; en vooraf geeft men nog een berigt
van den oorsprong en voortgang der Fransche Zeemagt; welker daadlyke vestiging
de Franschen grootlyks verschuldigd zyn, aan den doorzigtigen Richelieu; die ten
klaarste bezefte, dat eene gedugte Zeemagt voor Frankryk van 't hoogste belang
was.

Grammaire générale raisonnée Hollandoise. Par Ernst Zeydelaar,
Maitre de la Pension Francoise a Thiel, en Gueldre. A Utrecht, chez
B. Wild, 1781. Sans la Preface, 350 pp. in 8vo.
Eene zeer wel ingerigte Nederduitsche Spraakkunst, inzonderheid geschikt ten
dienste der Fransche Natie, ten einde aan dezelve de gelegenheid te verleenen,
om eene geregelde kennis van onze Taal te erlangen. Derzelver gemeenmaaking
kan te gelyk van dienst zyn, voor zulken der Nederlandsche Jeugd, die reeds eenige
vordering in de Fransche Taal gemaakt hebben, en veelligt liever door eene Fransche
Grammaire geinstrueerd willen worden, dan dat men haar uit eene Nederduitsche
Spraakkunst onderwyst, nopens haare Moedertaal; welker kennis, gelyk de Heer
Zeydelaar niet ten onregte aanmerkt, maar al te dikwerf verwaarloosd wordt, zelfs
door dezulken aan wien de opvoeding onzer Nederlandsche Jeugd is aanbevoolen.
Wy willen, met hem, hoopen, dat deeze zyne arbeid min of meer zal medewerken,
tot het verminderen van die maar al te gegronde klagte; wenschende, dat 'er, na
verloop van eenige jaaren, geen rede meer zal zyn, om dezelve te vernieuwen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Beschryving van het Oosten enz. Door den Heer R. Pococke, II.
D. 2. St. Met Plaaten. Uit het Engelsch overgezet, en met
aantekeningen voorzien door E.W. Cramerus. Te Utrecht, by G.T.
en A.v. Paddenburg; te Rotterdam, by J. Bosch en R. Arrenberg,
en te Amsterdam, by M. de Bruin, 1780. Behalven het Voorwerk,
253 bladz. in gr. quarto.
Het thans onder handen hebbende gedeelte deezer Beschryvinge, welker
voortreflykheid en nut wy reeds één en anderwerf aangeduid hebben, behelst het
vervolg der berigten van den opmerkzaamen Pococke, wegens Syrie en
Mesopotamie; mitsgaders 's Mans waarneemingen op het Eiland Cyprus, zyne
naspooringen op het Eiland Kandie, en verder op de Grieksche Eilanden des
Archipels. Ieder deezer opgenoemde streeken leverde, onzen ervaaren en
oordeelkundigen Reiziger, eene menigte van onderwerpen, geschikt om vooral zyn
Oudheidkundig oog tot zig te trekken; terwyl ook anderen hem gelegenheid gaven,
om zyne zugt voor de vroegere en laatere Aardrykskunde te voldoen, of deeze en
geene merkwaardigheden der Natuurlyke Historie gade te slaan. Uit dien hoofde is
dit gedeelte, met opzigt tot den eenen en anderen tak, niet min vruchtbaar, dan een
der voorigen; van waar ook de verdere aantekeningen, door de Uitgeevers
medegedeeld, niet minder gewigtig zyn. Omtrent dit laatste staat ons nog te melden,
dat men byzonder in de beschryving van 't Eiland Cyprus zig ook bediend heeft van
de berigten van den Heer Alexander Drummond, die nog na den Heer Pococke
door dat Eiland gereisd heeft; waar door deeze beschryving met zeven plaaten
verfraaid is geworden. - Onze gedagten laatende gaan over het bybrengen van
deeze of geene byzonderheid, uit dit gedeelte, kwam het oudtyds beroemde Antiochie
wel dra bovenal in opmerking; waar toe we te meerder bepaald werden, daar ons
deszelfs tegenwoordig laage staat des te sterker trof.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

346
‘Antiochie, [in Syrie aan de rivier Orontes gelegen,] is, zogt de Heer Pococke, deels
wegens zyne buitengewoone ligging, deels wegens zynen rang, als zynde in zynen
tyd eene der aanzienlykste steden van het Oosten, merkwaardig. Zy was,
geduurende verscheiden honderd jaaren, de verblyfplaats der Macedonische
Koningen van Syrie, en naderhand die der Romeinsche landvoogden van dat gewest,
zo dat zy de koningin van het Oosten genoemd wierd. Deeze stad is ook in de
kerklyke geschiedenis vermaard, als de zetel van het groote patriarchdom van 't
Oosten, waarin Petrus 't eerst zat. Hier scheidden Paulus en Barnabas tot het werk
der evangely-verkondiging, Hand. XV. 22, 39, reizende de laatste naar Cyprus.
(*)
Deeze stad wordt in de Handelingen der Apostelen dikwyls gemeld , en byzonder,
dat de belyders van Christus hier 't eerst Christenen wierden genoemd, Hand. XI.
26; zo dat zy het oog der oostersche kerk geheeten wierd. Ter deezer plaatse vatte
Tiberius tegen den grooten, maar ongelukkigen, Germanicus achterdocht op, en
bediende zich van Piso, om hem door vergift om te brengen. Veele keizers, als zy
in 't Oosten kwamen, bragten een geruimen tyd in deeze stad door, en byzonder
sleet Lucius Verus vier zomers te Daphne naby deeze stad, houdende des winters
in Antiochie en Laodicea zyn verblyf.’
Men kan, volgens het berigt van onzen Reiziger, de oude ligging dier stad nog
duidelyk zien; staande de oude stads muuren, die ongemeen sterk gebouwd zyn,
op de meeste plaatzen overeinde; zommigen zyn zelfs nog volkomen gaaf, maar
een groot gedeelte is door verschriklyke aardbeevingen, waarmede deeze plaats
dikwerf bezogt is geweest, zeer sterk geschud en beschadigd. Zy lag, naar uitwyzen
dier muuren, op den top en aan de noordzyde van twee bergen, en voorts in de
vlakte, welke tusschen die bergen en den Orontes is; beslaande den omtrek van
vier Engelsche mylen. Plinius zegt, dat zy door den Orontes verdeeld word; des 'er
vermoedelyk ten noorden nog eene voorstad geweest zal zyn, waarvan egter heden
geen spoor te zien is. Men noemde deeze Stad ook wel Tetra-

(*)

Men vindt 'er ook gewag gemaakt van een ander Antiochie in Pisidie, dus bygenaamd, om
dit Antiochie, in Klein Azie gelegen, te beter te onderscheiden van het Syrische Antiochie.
Hand. XIII. 14. XIV. 19, 21. Zie ook 2 Tim. III. 11.
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polis, om dat zy zamengesteld was uit vier Steden, die, op verschillende tyden
gebouwd, door byzondere muuren, zo men wil, onderscheiden werden.
Wat de tegenwoordige Stad betreft; de Heer Pococke zegt ons, dat zy slegts
(*)
bykans ééne myl in den omtrek heeft; op de vlakte staat, omtrent den
noordwesthoek der oude stad, en dat alle de overige deelen der vlakte binnen de
muuren, in tuinen veranderd zyn. Ook is zyne verdere beschryving niet gunstig. ‘Zy
is, zegt hy, slegt gebouwd. De huizen zyn laag, hebbende alleenlyk eene verdieping
boven den grond, en de daken meest al plat, gemaakt van ligte balken, die van den
eenen muur op den anderen liggen, en met dunne tegels gedekt zyn. Dit is, naar 't
schynt, op deeze wyze in 't werk gesteld, om de huizen van boven zo ligt als mooglyk
is te maaken, ten einde zy, op een zwakke grondvest gebouwd, door de zwaarte
van boven niet zouden zinken; of, by geval door eene aardbeeving omgeworpen,
wegens de zwaarte van het dak, de bewooners niet zouden verpletteren. De
Turksche bevelhebber deezer stad draagt den titel van Woiwoode, en staat onder
den Bassa van Aleppo, maar hy wordt te Konstantinopel aangesteld.’
Behalven de muuren en de waterleidingen, die de merkwaardigste oudheden van
het vroegere Antiochie zyn, waar van de Heer Pococke een afzonderlyk berigt geeft,
vindt men hier nog overblyfzels van slegts drie Kerken, daar hy gewag van maakt.
Te weeten, die der Apostelen, Petrus en Paulus, van welke zeer weinig
overgebleeven is; waarschynlyk eertyds de patriarchaale kerk. Voorts de St. Jans
Kerk, die, als een soort van spelonk, aan de westzyde open, uit de rots gehouwen
is. Daar is geen altaar in; maar de Grieken, die 'er alle zon- en heilige dagen dienst
in doen, brengen een altaar naar de Kerk, en begraaven hunne dooden naby dezelve.
Wyders nog de Kerk van St. George, welker toegang, in 't hangen van een berg,
bezwaarlyk is; die de Grieken zig aanmaatigen; doch wel-

(*)

Pococke rekent eene Engelsche myl op 70 in een graad, of ongeveer 17 minuten gaans,
maakende drie en eene halve myl een uur gaans. In de aftekening van den platten grond,
door Pococke gegeeven, heeft de tegenwoordige Stad de lengte van omtrent 800 en de
breedte van ruim 500 schreden: en de oude Stad is, volgens die rekening, op haar langste
2500, en op haar breedste 1900 schreden.
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ker gebruik zy ook den Armeniers vergunnen. ‘Men telt, zegt onze Reiziger, omtrent
driehonderd van de eerste, en vyftig van de laatstgenoemde, gezindheid in Antiochie.
Slechts vyftig of zestig jaaren geleden, waren hier in 't geheel geene Christenen
geweest, sedert de verwoesting deezer stad door den Egyptischen Sultan Bibars,
in het negen-en-zestigste jaar der dertiende Eeuwe. Hy vernielde toen ook niet
slechts bykans alle de Christenkerken in Antiochie, die, naar men zegt, de
(*)
schoonsten der geheele waereld waren , tot den grond toe, maar liet ook de meeste
inwooneren wreedlyk ombrengen; want in dien tyd waren zy meestal Christenen,
in zo verre, dat de stad in Justiniaans tyd Theopolis [zo veel als Gods-Stad,] genoemd
wierd. Geduurende den heiligen oorlog was deeze stad, van het
zeven-en-negentigste jaar der elfde eeuwe, tot haaren ondergang toe, aan de zyde
der Christenen. Na haare verwoesting begon Aleppo te bloeien, en de groote
marktplaats der oostersche waaren te zyn, gelyk Antiochie te vooren geweest was.
Een ander stuk van oudheid is hier het zogenaamde huis van Joannes
Chrysostomus, en van zynen Vader en Moeder. Ik onderstel dat het eertyds eene
kapel geweest is. - Men heeft hier eene overlevering, dat deeze groote man tot
patriarch van Konstantinopel verkooren zynde, het volk van Antiochie hem niet wilde
toestaan, dat beroep eerder aan te neemen, dan na dat de keizer zelf hen in 't
byzonder daarom verzocht had.’
Om hierby nog een ander staal, en wel tot de Natuurlyke Historie betrekkelyk, te
voegen, zullen wy den Leezer mog mededeelen, het geen ons de Heer Pococke,
wegens de verzameling van den Mastik, op het Eiland Scio, meldt. - 'Er zyn op dat
eiland, zo als hy ons vooraf berigt, een-en-twintig Mastikvlekken by elkander gelegen,
welker inwoonders, buiten andere voorregten, ontslaagen zyn van de verpligting
om landhuur te betaalen, moetende slegts aan den Turkschen Keizer, jaarlyks, 5020
(†)
okes, ieder van 400 drams , Mastik opbrengen.

(*)

(†)

Volgens het geen ons de Kerklyke Historieschryvers melden, zyn er eertyds in deeze Stad
geweest 360 schoone Kerken der Christenen; en aan den Patriarch van Antiochie waren
diestyds onderworpen 153 Bisschoppen.
Naar de aantekening van den Heer Cramerus, maaken de vyf drams één loot Hollandsch,
en dus is een oke 2½ pond. Gevolglyk beloopt de schatting van 5020 okes, Turksch gewigt,
12550 pond Hollandsch.
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(1)

‘De mastikboom , zegt hy vervolgens, ook wel lentiscus, en in het Arabisch karice
genaamd, is, zegt men, van tweeërleie soort, te weeten, wild of tam. De wilde heb
ik in Syrie, byzonder in het Heilig Land, in Cyprus en Kandie, in grooten overvloed
gezien. Deeze mastikboom draagt een kleine roode bezie; 't welk de tamme, naar
men verzekert, niet doet.’ (Doch hier omtrent meldt onze Schryver zelf wat laager
het volgende. ‘Somtyds besnoeien zy den wilden mastikboom; maar ik heb groote
reden om te gelooven, schoon zy van een andere meening waren, dat het
onderscheid tusschen de wilde en tamme soort hier in bestaat, dat zy de bloessems
van de tamme boomen, die beziën zouden voortbrengen, afplukken, ten einde 'er
meer mastik van te trekken, en den boom beter te doen tieren; om niet te melden,
dat de vroege besnoeijing, door de ontzenuwing des booms, die 'er het gevolg van
(2)
is, het bloeien reeds kan verhinderen .) Het is een groote heester. Ik heb ze gezien,
die vyftien voet hoog waren. In de tamme soort is, zegt men, een manlyk en vrouwlyk
(3)
geslacht te onderscheiden . Aan de ramme boomen nam ik eene soort van zwarte
drooge bloe-

(1)

(2)

(3)

‘PISTACIA lentiscus LINN. Lentiscus vulgaris C.B. TOURN. inst. r. herb. p. 580. Eene beschryving
des booms geeft TOURNEFORT in zyne voyage du Levant. II Deel, bladz. 67.’ - [Deeze en de
hier volgende aantekeningen zyn van den Hoogduitschen Vertaaler, welken men in de
Nederduitsche uitgave overgenomen heeft.]
‘Het onderscheid tusschen deeze tweeërleie soort zal wel voornaamlyk daarin bestaan, dat
de wilde van zich zelve groeit, maar de tamme eenige, boewel geringe, verzorging en
aankweeking geniet, welke meestal daarin gelegen is, dat men, daar de eene, zelfs onder
de tamme boomen, meer mastik levert dan de ander, zeer bezorgd is, om die boomen, welke
boven andere mild in dit voortbrengsel zyn, met vlyt voort te kweeken, 't welk geschiedt door
'er afleggers van te maaken; zynde het voorts niet noodig den grond daartoe met veel moeite
te bereiden: en dat men in het vervolg van de tamme de bloessems afsnydt, op dat zy geene
vrucht zouden draagen.’
‘Dit heeft ook zyne volkomene richtigheid.’
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men, gelyk die van den manlyken esschenboom, waar. Naar hun zeggen vindt men
dergelyke bloemen somtyds aan alle de boomen, zo wel manlyke als vrouwlyke;
(4)
schoon ik my verbeeld, dat het slechts de bloem van den manlyken boom is . De
wilde brengt mastik voort, maar die niet zo goed is als die der tamme; en van deeze
laatste levert de vrouwlyke boom, welks bladen grooter, en helderer van koleur zyn,
(5)
de beste mastik op ; en deeze, welke het eerst te voorschyn komt, is beter dan die,
welke naderhand, wanneer de boom zyne kragt verlooren heeft, nederdruipt.
Den twintigsten van hooimaand maaken de verzamelaars der mastik kruiswyze
gaten in de bast van den stam, met een werktuig, welk zy temetri heeten. Het is als
een els, uitgenomen dat het tweesnydend is, en de spits daarvan is een achtste
eens duims breed. Zy veegen den grond, en, 'er water over gooiende, treeden zy
dien gelyk, om een effen vloer te maaken. In drie dagen begint de gom te vloeien,
welke zy omtrent acht dagen laaten liggen en droogen. Zy is dan hard genoeg om
(6)
ze te behandelen, en zy neemen ze op . Zy blyft de geheele oogstmaand door
(7)
vloeien, en druipt ook nog in herfstmaand; maar dan is zy niet zo goed . De fynste
en beste, flickari ge-

(4)

(5)

(6)

(7)

‘Deeze waren manlyke bloemen, en het vereischt nog meer bewys, of de vrouwlyke boomen
ook somtyds dergelyken draagen; schoon zulks in 't ryk der planten niet gantsch buitengewoon
zou zyn. By de vergelyking van den esschenboom moet men aanmerken, dat de Heer POCOCKE
buiten twyfel de bloemen der gemeene soort, in plaats der bloeiende essche FRAXINUS ornus
LINN. heeft willen neemen: want men vindt in geene soort van esschen een mannelyk geslacht.’
‘Dat de wilde boom insgelyks mastik geeft, heeft de ondervinding ook in Provence getoond.
Het onderscheid openbaart zich voornaamlyk in de hoeveelheid des voortbrengsels. De wilde
mastikboom levert veel minder mastik dan de tamme; waarvan de rede uit het bovengezegde
af te neemen is.’
‘Als 'er geduurende dien tyd regen valt, die den vast toegetreeden grond week maakt, is zulks
voor de insameling zeer schadelyk; want de vloeibaare gom trekt in den grond, en gaat
verlooren.’
‘Tot deeze tweede Insameling maakt men nieuwe insnydingen.’
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(8)

naamd, wordt tegens twee dollars ieder oke verkocht ; de andere tegens één dollar,
of één en een halven dollar. Als zy eene grooter hoeveelheid hebben, dan de schat-

(8)

‘Om ze gansch zuiver te hebben, wordt zy gezift, ten einde alle onreinheid 'er van af te
zonderen. By dat ziften zet zich het stof zo vast in het aangezicht der werklieden, dat zy zich
met olie moeten wasschen.’
Het bybrengen deezer aantekeningen van den Hoogduitschen Vertaaler noopt ons, om 'er
nog eene van die hand by te voegen, wegens het Turksch-Rood. De Heer Pacock naamlyk,
een berigt geevende van den Koophandel op Cyprus, maakt onder anderen gewag van den
wortel eener plante, in 't Arabisch fuah, in 't Grieksch lizare, en in 't Latyn rubia tinctorum
genaamd, welken de inwooners van Cyprus naar Scanderona, en over Aleppo naar Diarbek
en Persie zenden. ‘Men gebruikt, zegt hy, deeze verfstof om rood te verwen, doch alleen voor
katoenen, waartoe zy hier ook dient. In 't Engelsch heet zy madder, dat is meekrap; maar
men twyfelt, of zy die meekrap is, welke in Holland zo bekend is.’ En hierop merkt de
Hoogduitsche Vertaaler het volgende aan.
‘Deeze oostersche wortel, in 't hedendaagsche Grieksch λιζαϱη of ἀζαλα, is, gelyk de Heer
POCOCKE wel zegt, die verfstof, waarmede het katoen en garen omtrent Adrianopel Turkschrood
geverfd wordt. De ontdekking der wyze, hoe men met deeze vermaarde verf omgaat, om
welke na te maaken, men in Duitschland zo dikwyls vergeefsche poogingen gedaan heeft,
heeft men aan de zorg en openhartigheid van den Heer Flachat te Lion te danken. Zy
geschiedt, na verscheiden loogen met schaapenmist en boomolie, sodazout en zeep, op
eene zeer gemaklyke wyze, en zou, dewyl men deeze verfstoffe ook in Duitschland heeft,
aldaar zeer ligt na te maaken zyn, indien niet andere oorzaaken, welke hier niet uit te voeren
zyn, zulks beletten. Wat de lizare betreft, 't is zeker, dat dezelve eene roode verfstoffe, maar
desniettegenstaande van die, welke de Zeelandsche meekrap geeft, onderscheiden is. Zy is
die plant, welke by de kruidkenners onder den naam rubia sylvestris aspera C.B. bekend, en
van de Zeelandsche en Silesische meekrap rubia tinctorum sativa. N.B. daarin onderscheiden
is, dat zy, by een minder vetten groei, grooter bloementrossen en veel zaad voortbrengt,
waardoor zy zeer gemaklyk voort te planten is. De wortel heeft ook niet de zwarte kern, die
voor de verf schaadelyk is, en in de gemeene tot nadeel der verwe waargenomen wordt; zy
geeft ook hooger en schooner kleuren, zo wel droog als fris; weshalve zy boven de gemeene
roode versstof in allen opzigte een grooten voorrang heeft.’
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ting, welke zy de Turkschen Keizer moeten betaalen, bedraagt, kunnen zy vryheid
krygen om ze te verkoopen. Desniettegenstaande heb ik reden om te gelooven, dat
de meeste mastik heimlyk verkocht wordt, ten einde men hunne schatting niet
verhooge. Men heeft my onderrecht, dat het water, waarin men hout van deezen
boom heeft laaten kooken, een goed hulpmiddel tegen de jicht is; en dat sommigen
hout van deeze boomen heimlyk hebben weeten te verkrygen, om het ten dien einde
naar deeze en geene gewesten van Italie te zenden.
Eertyds werd de mastik naar Venetie, maar nu wordt zy alleen naar Konstantinopel
en Smirna uitgevoerd. De Turken, en byzonder de aanzienlyke Turksche vrouwen,
kaauwen de mastik, deels tot tydkorting, en deels ook om de tanden wit, en den
adem lieflyk te maaken; om welke reden deeze gom in des Turkschen keizers
vrouwentimmer veel gebruikt wordt. Ook wordt zy wel in brood gedaan, en zy geeft
'er, naar men zegt, een goeden smaak aan. De witste en helderste is de beste. Na
verloop van een jaar wordt zy geel, doch men meent, dat zy deswegens niets van
haare kracht verliest. - De mastik mag in geene andere deelen des eilands gemaakt
worden; en, zo ik my niet bedriege, is het versamelen van mastik door alle de andere
staaten des Turkschen keizers verbooden. Zy wordt ook tegenwoordig nergens
anders versameld, schoon zulks voorheen geschiedde. Dioskorides zegt, dat de
mastik van Scio de beste was in de waereld; 't welk men waarschynlyk aan de eene
of andere kunstgreep moet toeschryven, die de inwooners misschien hebben, om
de boomen tegen het bloeien en vruchtdraagen te bewaaren.’

Geschiedenissen en Schriften der Apostelen des Heeren, in de
eerste voortplanting van het Euangelium. Door J.J. Hesz. Bedienaar
des Godlyken Woords te Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Tweeden Deels eerste Stuk. Te Haarlem, by J. Bosch. In groot
octavo, 306 bladz.
Het voorige Deel de geschiedenis van Paulus gebragt hebbende, tot zyne tedere
afscheidsreden van de Ephezische Gemeente, zo vangt het tegenwoordige aen,
met des Apostels verderen reistogt naer Jeruzalem, en behelst het voorgevallen op
die reis, des Apostels wedervaren te
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Jeruzalem, zyne, daer hy zich op den Keizer beroepen had, geregtlyke verzending
naer Rome, en tweejarig verblyf aldaer in eene zagte gevangenis; geduurende
welke hy de Christelyke Leer met mond en pen voorstond. De Eerwaerde Hesz
ontvouwt dus hier in het geschiedkundig verhael aengetekend, Hand. XXI-XXVIII;
met invlechtinge, naer de gemaekte schikking van dit Werk, van 't geen omtrent het
voortplanten der Euangelieleere in aenmerking komt. Ter dier oorzake verleent ons
dit gedeelte, buiten het geschiedkundige in 't Boek der Handelingen gemeld, tevens
een verslag van 't Euangelie van Mattheus, gelyk ook van dat van Lukas, als mede
ene ontvouwing van 't beloop der Brieven van Paulus, aen de Gemeente van Ephese,
Colosse en Philippis, aen zynen ouden leerling Philemon en aen de Hebreeuwen,
of aen de Christenen uit de Jooden in Palaestina. In 't een en 't ander opzicht is 's
Mans wyze van voorstellen, gelyk we meermaels aengeduid hebben, leerzaem; en
wel byzonder is zyne manier van verhalen by uitstek natuurlyk, waer van wy tot nog
geen voorbeeld bygebragt hebben; 't welk ons, ter dezer gelegenheid, noopt, om
hier van een stael te geven, door 't bybrengen van zyn verhael nopens het
voorgevallen met Paulus voor den Joodschen Raed, aengetekend Hand. XXIII.
1-10.
Naer uitwys van 't voorheen beschrevene Hand. XXI en XXII, had de Romeinsche
Overste Lysias, niet naer genoegen kunnende ontdekken, aen welke misdaed Paulus
zich schuldig gemaekt mogte hebben, waerover de Jooden dermate tegen hem
verbitterd waren, goedgevonden hem voor den Joodschen Raed te brengen, op dat
die de zaek zoude onderzoeken. - De Eerwaerde Hesz, dit afgehandeld hebbende,
vervolgt daerop indezervoege.
‘Paulus werdt voor den Raad gesteld. Veelen van deszelfs leden konde hy nog
zeer wel, zelfs van persoone, kennen, hoewel het reeds lange geleeden ware, dat
hy zelf het werktuig van den Hoogenpriester en den Raad, ter vervolginge van de
Gemeente, geweest was. De Hoogepriesterlyke waardigheid was sedert dien tyd
(*)
reeds veelen ten deele gevallen . Dan de geweeze Hoogepries-

(*)

‘Ananias was, in de plaatze van Josepb, den Zoone van Caneus, Hoogepriester geworden.
De Voorzitter (Praeses) van Syrien, Numidius Quadratus, zondt hem naderhand, by
gelegenheid van eene verdeeldheid tusschen de Jooden en Samaritaanen, na Rome, om
zich by den Keizer Claudius te verantwoorden. Toen Claudius de zaak ten voordeele der
Jooden besliste, bleef Ananias wel in zynen post, maar met geene grootere zekerheid, dan
zyne dikwils afgewisselde voorzaaten. JOSEPHUS Oudheden. B. XX.’
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teren hadden nog een groot aanzien in den Raad, en bleeven in het bezit van hunnen
titel. Zoo veel te gemaklyker konde men iemand voor den weezenlyken
Hoogenpriester aanzien, die het niet meer was, of ten minsten zich in de Persoon,
die het was, vergissen; te meer, wanneer men in langen tyd niet te Jerusalem
geweest was.
Dit kwam Paulus over. - Hy gaf buiten dien op het onderscheid in den rang der
leden van den Raad juist niet veel acht: thans had hy aan eene zaak van meer
gewichts te denken; hy was geheel vol van zyne zaak en die van den Messias; hy
liet terstond, zoo ras hy in de vergadering verscheen, zyn hart spreeken, het geen
hy het sterkst gevoelde, - te weeten “de onschuld, de rechtvaardigheid zyner zaake.”
- Gy Vaderen en Broeders, (sprak de voormaalige Leerling van Gamaliel, terwyl hy
een vrymoedig oog op de Vergadering sloeg,) gy Vaderen en Broeders! myn
geweeten geeft my getuigenis, dat ik tot op deezen dag den Godsdienst getrouw
gebleeven ben!
Dit was de taale niet, in welke de Hoogepriester Ananias, en de Vaderen der
Kerke, zich gaarne hoorden aanspreeken. In den mond van eenen beschuldigden,
van eenen gevangen, scheen dezelve al te vrymoedig; in dien van Paulus, den
afvalligen, die weleer den Raad, der volmacht aan hem gegeeven, den geheelen
Joodschen Volke ontrouw was geworden - eene lastering. Op die wyze beschouwde
het inzonderheid de driftige Hoogepriester, Ananias. Slaat hem op den mond, riep
hy den gerechts-dienaar toe, die naast hem stondt; en deeze deedt het geen hem
bevolen was.
God zal u slaan; sprak de yverige Apostel, gy Huichelaar! - gy zit in den Raad,
om volgens het Wetboek over my te oordeelen, en overtreedt immers zelf de Wet,
daar gy my onverhoord laat slaan. - Paulus sprak dit meer overeenkomstig met zyn
karakter, (gelyk we hem reeds lange als een man vol vuur en vrymoedigheid hebben
leeren kennen,) dan wel met behoorlyk overleg, ten aanzien van tyd en plaatze.
Zoo ras de gerechts-dienaaren,
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die naast hem stonden, hem zeiden; “het is de Hoogepriester immers! ontziet gy u
niet hem te schelden?” begreep hy, dat hy eerst hadt behooren te bedenken, wien
hy voor zich hadt. Broeders, sprak hy, ik wist niet, dat deeze de Hoogepriester was,
- anders zoude ik 'er wel aan gedacht hebben, dat het verbooden is,
Magistraatspersoonen oneerbiedig te behandelen.
Paulus was gehoond - het Sanhedrin misnoegd. Den redelyksten onder deszelfs
leden moest het gedrag van den Hoogenpriester, wel is waar, mishaagen; maar
niemand trok daarom evenwel de party van Paulus. En hy, welk recht konde hy,
naa het geen 'er was voorgevallen, van zulke rechteren verwachten? welke hoop
konde hy hebben, dat zyne verantwoording zoude aangehoord worden, daar men
hem terstond op zyn eerste woord zoo behandeld hadt?
Hier gaf zyn vlugge geest hem een middel aan de hand, het welk in de
tegenwoordige omstandigheden het verstandigst, en ook tessens het onschuldigst
was. Hy wist dat niets de eensgezindheid der leden van het Sanbedrin, die zich
thans allen tegen hem scheenen vereenigd te hebben, beter konde wegneemen,
en de zaak eenen keer ten zynen voordeele doen neemen, dan, wanneer hy zich
voor ééne van de twee heerschende partyen, die der Phariseeuwen of der
Sadduceeuwen, verklaarde: en dit konde hy te meer doen, dewyl hy weezenlyk in
de leerstellingen van de eerstgenoemden opgevoed, en ook nog, sedert zyne
bekeering tot het Christendom, by het beste van dezelve gebleeven was. - Hoort,
Broeders, sprak hy, Ik ben, gelyk zoo veelen onder u, een Phariseeuw, de Zoon
van een Phariseeuw - en het is juist de leer der opstandinge, die de Phariseeuwen
(*)
gelooven, om welker wille ik voor deezen rechtbank gesteld ben .
Dit hadt eene byzondere uitwerking. Te vooren hielden Phariseeuwen en
Saduceeuwen hem voor hunnen ge-

(*)

‘Het geen Paulus wil zeggen komt hierop uit. Ik geloove dat als vervuld, het geen de
Phariseeuwen zelve, volgens hun leerstelsel, hoopen. Zy hoopen een toekomstig leeven eene opstanding; en gronden hunne hoop op oude Godspraaken, die zy beter, dan de
Sadduceeuwen, verstaan. Nu verkondigt myne leere eenen daadlyk verreezen Messias, en
dus het werklyk beginsel van dat Hemelsch Koningryk, waartoe God hem verheeven heeft.’
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meenschaplyken Vyand. Zy zagen in hem alleenlyk den jonger van eenen valschen
Messias, het hoofd van de gehaate Secte der Nazareeners, en, het geen nog meer
is, den Man, die overal tegen Moses en zynen dienst yverde. Zy dachten niet, dat
het gewichtigste, van het geen hy van den Messias leerde, juist dat betrof, waarover
zy zelve zedert langen tyd met elkanderen in twist waren - de leere der opstandinge.
En nochtans was deeze leere, (ik moet 'er evenwel by voegen, beter begreepen,
dan de vleeschlykgezinde Phariseeuwen deeden,) zoo zeer de kern der
geschiedenissen van den Messias, en der toekomstige deelneeminge aan zyn ryk,
dat de Sadduceeuwen, die alle opstanding loochenden, zelfs aan de Phariseenwen
zulk eene yverige tegenparty niet vonden, als aan Paulus en de Christenen. Dit hadt
men, toen de Apostelen het eerst op het Tooneel kwamen, reeds duidelyk gezien,
en dit was de grond geweest, waarom zich toen reeds de Sadduceeuwen veel
(*)
heviger tegen hen verzetten dan de Phariseeuwen .
Dit wist Paulus wel, die toen immers in Jerusalem geweest was. Hoewel hy,
schoon der Secte van de Phariseeuwen het meeste toegedaan, zich toen, in den
yver der vervolginge tegen de Christenen, met de Sadduceeuwen vereenigd hadt,
was het hem nochtans niet onbekend, dat de haat tegen de aanhangeren van Jesus
oorspronglyk meer uit de Schoole der Sadduceeuwen, dan uit die der Phariseeuwen
was voortgekomen. Dewyl hy nu wist, hoe gemaklyk de Phariseeuwen en
Sadduceeuwen tegen elkanderen in het harnas te brengen waren, zag hy zich hier
eenen weg geopend, waarop hy het eene gedeelte van het Sanhedrin in zyne
belangens konde overhaalen.
Alle de leden van den Raad waren of Phariseeuwen, of Sadduceeuwen: zoo ras
Paulus zich nu voor eenen Phariseeuw verklaard had, namen die van deeze orde
party voor hem. En de Sadduceeuwen waren nu nog veel meer tegen hem verbitterd,
dan ooit te vooren. Nu begon de stryd onder hen zelve; dezelfde stryd, die hen zo
dikwils in en buiten hunne raadsvergaderingen verdeelde, en dikwils een hinderpaal
was, waar door de voortgang van goede, maar ook dikwils waar door die van kwaade
zaaken, gestuit werdt. Zoo ras men naamlyk aan eenige rechtzaak zulk eene
gedaante kon geeven, dat het onderscheid tus-

(*)

Zie Hand. IV. 1, 2. V. 17.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

357
schen Phariseeuwen en Sadduceeuwen aan het werken geraakte, konde men
verzekerd zyn, dat zich de leden van den Raad niet meer vereenigen zouden, om
een eenpaarig besluit te neemen. En de Sadduceeuwen mochten in zulken gevalle
de voornaamsten zyn, de Phariseeuwen waren het meest in aantal, en by het Volk
het meest bemind.
Na eene hevlge woordenwisseling liep de zaak thans zoo verre, dat die
Schriftgeleerden, dewelken der Secte van de Phariseeuwen waren toegedaan, zich
openlyk voor Paulus verklaarden. Wy vinden niet, zeiden zy, dat deeze man zich
strafwaardig gemaakt heeft. (Zoo laat zich dikwils een mensch door den geest van
partyschap overhaalen, om iets te spreeken of te doen, het geen de liefde tot
waarheid en rechtvaardigheid zelve niet van hem verkreegen zou hebben.) Het kan
(*)
wel zyn, voeren zy voort, dat hem een Geest of Engel verscheenen is. - En zo dit
zoo zyn mocht, en hy dus eene openbaaring ontfangen heeft, willen wy geenszins
de menschen zyn, die hem vervolgen, en zich daardoor tegen God zelven
bezondigen.
Thans hing 'er by de Sadduceeuwen de Eere en alles van af, dat deeze man
onderdrukt werdt. Indien hy zegenpraalde, was het een bewys, dat hunne party in
den raad de zwakste geweest was: en dit alleen liet hun niet toe, toe te geeven.
Hunne macht was zoo groot, dat zelfs de Phariseeuwen, hoe bemind ook by het
Volk, gemeenlyk in den Raad te kort schooten.
De twist rees zoo hoog, dat men byna handgemeen wierdt. Ten minste de
Gemeensman, de Overste Lysias, dien het beloop der zaake werdt bekend gemaakt,
hadt alle redenen om te vreezen, dat de opschudding in den Raad op het laatst voor
zynen gevangenen gevaarlyk zoude worden - en het was nu zyn plicht, voor deezen
te zorgen, te meer, dewyl hy zelf hem te vooren te streng behandeld had. Hy liet
daarom zyne manschap haastig uit het kasteel uittrekken, Paulus uit het Synedrium
wegneemen, en op het Slot wederom in veiligheid brengen.’

(*)

‘Ook dit is tegen de Sadduceeuwen, die geene zodaanige wezens geloofden.’
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J.W. Schroeder, Ph. Dr. Lingg. Gr. et Or. nec non Ant. Hebr. in
Academia Marburgensi Prof. Ord. Observationum Phil. et Crit. in
dissiciliora quaedam Psalmorum loca, Fasciculus. Lugd. Bat.,
apud A. et J. Honkoop. 1781. Absque Praef. 93 pp. in octavo. m.f.
Voor hun, die zich op het tael- en oordeelkundig verklaren der Bybelschriften
toeleggen, zal de gemeenmaking van dit Stukje, en 't geen men voorts daerop te
verwachten heeft, ongetwyfeld gevallig zyn. De Hoogleeraer Schroeder naemlyk,
reeds bekend van wegens zyne bekwaemheid in deze soort van oefening, heeft
zich voorgesteld het zyne toe te brengen, ter ophelderinge van eenige plaetzen uit
het Boek der Psalmen, die den Uitleggeren veelal merkelyke moeite baren. Ene
uitgebreide Oostersche taelkennis, ene oplettende naspooring en vergelyking der
vroegere overzettingen van den Hebreeuwschen Text, ene juiste in achtneming van
de verschillende lezingen, en, daer de nood het vordert, een oordeelkundig gebruik
maken van gegronde gissingen, ter verbetering van de aengenomen lezing, zyn de
voorname hulpmiddelen, waer van de Hoogleeraer zich bedient. Velen, zal men
ligtlyk zeggen, hebben reeds voor hem dien weg, op de ene of andere wyze,
bewandeld; dan, schoon dit waer zy, is 't echter niet minder zeker, dat 'er op dien
weg nog al iets na te speuren zy, 't welk anderen of niet opgemerkt, of wel eens niet
behoorlyk gade geslagen hebben; des 'er voor een onderzoekenden geest nog een
ruime voorraed overblyve. Hier by komt nog, dat velen, aen de ene zyde wat te los,
of aen de andere zyde te beschroomd, geweest zyn, om de opgemelde hulpmiddelen
naer vereisch te gebruiken. En in 't een en 't ander opzicht is hier de arbeid van
onzen Geleerden niet ydel; daer hy zich bevlytigt, om aen het nog duistere licht by
te zetten, en met alle omzichtigheid de opgemelde uitersten te vermyden; 't geen
hy zo wel in acht neemt, dat zyne poogingen hem tot lof verstrekken.
Het thans afgegeven Stukje, dat men als eene Proeve mag rekenen, behelst 's
Mans opmerkingen over vier onderscheiden plaetzen uit het Boek der Psalmen; en
dezelven staen, (zo 't Gode behage hem in gezondheid te bewaren,) van meer
anderen gevolgd te worden; naer welken men op het doorbladeren dezer Proeve,
niet zonder
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reden zal verlangen. Om onze Lezers niet te veel met aenhalingen van Oostersche
Taelkunde op te houden, zullen wy slechts melden, hoe men de hier overwoogen
plaetzen, naer des Hoogleeraers gedachten, hebbe te verstaen.
Ps. XXXIX. 4, lezen wy in onze vertaling, een vyer ontbrandde in mijne
overdenkinge; beter vertaelt men, zynes oordeels, den Grondtekst alhier op deze
wyze; in mijne hette ontbrandde een vyer. Versta hier door hette, de hette des toorns,
of de hevigheid der gramstoorigheid des Dichters, op het zien van de voorspoed
der Godloozen, die zo sterk was dat ze als in lichter laeie vlam uitborst. Het woord
גיגח, dat in de Bybelbladen alleen hier en Ps. V. 2 voorkomt, stamt af van גגה, welks
oorspronglyke betekenis is heet zyn; die ook in 't oog gehouden moet worden, Ps.
V. 2. vertalende den Hebreeuwschen tekst, niet verstaet mijne overdenkinge, maer
verstaet mijne hette, dat is, mijn vyerich, myn hevig, geroep of smeking.
Het woord  ﬣﬧגתPs. XXXIX. 11. alleen voorkomende, door de onzen overgezet
bestrijdinge, zegt eigenlyk aeneenlyming, en van daer ene bestendige aenkleving.
De Dichter, God gesmeekt hebbende, neemt uwe plage van op my wech, dringt
zyne smeekbede aen, met die woorden: ik bezwijke van de bestendige aenkleving
uwer hant, dat is, uwer straffende hand. Hy smeekt om de afwending van Gods
oordeelen, daer hy anders onder Gods aenhoudende straffende hand geheel zoude
bezwyken, als onmagtig om die rampen langer te verduuren.
Des Dichters tael, Ps. XLIX. 15. het laetste gedeelte, door de onzen vertolkt, ende
het graf sal haere gedaente verslijten, [elck] uyt sijne wooninge, is, naer des
Hoogleeraers inzien, volgens de tegenwoordige lezing van den Hebreeuwschen
tekst onverstaenbaer, en niet regelmatig over te zetten; 't welk ook anderen reeds
bewoogen heeft, de lezing te veranderen; doch op ene wyze die onzen Uitlegger
geenzins voldoet. Zyn Ed. gaet de voornaemste gevoelens over den zin dezer
woorden, en de gewaegde verbeteringen van den tekst na; brengt zyne
tegenbedenkingen te berde, en deelt ons eindelyk zyne verbetering van den tekst,
wel niet gegrond op enig Handschrift, maer echter ondersteund door de oude
overzettingen, mede. Op ene wel gewikte gissing oordeelt onze Taelkundige, dat
men, in stede van  וﬥ לובזכmoet lezen  ;ולפנ ﬦדובכמals mede de op den kant
geplaetste lezing ﬦרוצו, boven die van  ﬦריצוin den Tekst, behoort te verkiezen; 't
welk dan dezen zin uitle-
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vert: ende het graf heeft haren rotssteen versleten; sy zijn uyt haere heerlicheyt
vervallen. De Dichter maelt hier in dit vers af, den ongelukkigen staet dier ryken,
welken, volgens V.I. op hun goed vertrouwen, en duid aen, dat zy, ten grave gedaeld
zynde, waer mede alles, waerop zy hun vertrouwen stelden, ten hunnen opzichte
verydeld word, gansch en al hunnen luister verliezen.
Laetstlyk komt hier nog 's Mans overweging nopens Ps. LVI. 8; welke plaets hy
oordeelt dat veelal verkeerd overgezet en verklaerd is, by mangel van oplettendheid
op den eigen nadruk der woorden, en den gewoonen spreektrant van dien tyd. Ze
behoort naemlyk, volgens hem, dus vertolkt te worden. Laten sy, om [hare]
ongerechtigheyt op 't onverwachtste, (als zulken die op glibberige plaetzen staen,)
vallen; stort de volcken neder op [hare] neuse, o God. Deze woorden behelzen dus
ene smeekbede, die met nadruk, volgens den spreektrant van dien tyd, den geheelen
ondergang van des Dichters vyanden, hen onverhoeds spoedig overkomende, als
iemand, die, buiten verwachting, ene glibberige plaets aentreffende, op de neus
valt, insluit. Men vergelyke hier mede Ps. XXXV. 6, 8. Haer wegh zy duyster ende
gantsch slibberigh. De verwoestinge overkome hem, dat hy het niet en wete, ende
sijn net, dat hy verborgen heeft, vange hem selven; hy valle daer in met verwoestinge.
Zie ook Ps. LXXIII. 18. en Jer. XXIII. 12.

Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de
Zinspreuk: Servandis Civibus. Zesde Deel. Te Amsterdam, by P.
Conradi, 1781. 204 Bladz. in gr. octavo.
De vier Antwoorden, door de Heeren A. YPEY, G.G. TEN HAAF, E. KRUMPELMAN en C.H.
SCHUTTE, op de voorgestelde Vraag: Hoedanig is het eigenaartig en onver anderlyk
onderscheid tusschen Zuuren, die men uit het Ryk der Delfstoffen vervaardigt, en
Zuuren, welke het groeijend Ryk verschaft? En welk een invloed heeft dat
onderscheid op de Geneeskunde? maaken het grootste gedeelte van dit Zesde
Deel uit. Wy zyn niet gewoon om gekroonde Verhandelingen te beoordeelen: egter
kunnen wy niet voorby aan te merken, dat de wyze op welke de Geleerde Heer
YPEY het onderwerp behandelt, ons op verre weg het beste bevalle.
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Agter deeze Verhandelingen zyn nog gevoegd vier Waarneemingen van den Heer
PH.J. LOOFF, aangaande de goede uitwerking van het Liquor Stipticus, in
Bloedstortingen. De Autheur beklaagt zig, dat zyn Liquor, zo als hy het in zyn Donum
Chemicum voorgeschreeven en openbaar gemaakt heeft, dikmaalen niet na
behooren bereid, of geheel vervalscht word, en dus oneindig veel in krachten verschilt
van het geen door hem zelven vervaardigd word: om deeze reden heeft hy in eene
lange Nota, op nieuws, de wyze van het zelve te vervaardigen 'er bygevoegd. Hierop
volgt eene Waarneeming van den Heer J. VAN LIL, medegedeeld door deszelfs Zoon
W. VAN LIL, Geneesheer te Schoonhoven, over de nuttigheid der fyn gesneeden
Roode Kool, ter ontlasting van een krom geboogen speld, uit de maag.
Een Vrouw had een speld doorgeslikt; de Heer van Lil gaf haar braaf Roode Kool
te eeten; deed haar vervolgens Ipecacuanna gebruiken, waardoor zy de speld weder
uitbraakte. - Onzes bedunkens zoude ieder involveerend voedsel het zelfde gedaan
hebben.
Eindelyk vind de Leezer nog eenige Waarneemingen van den Heer Leendert
Stelwagen, Heel- en Vroedmeester te Dokkum, wegens het Ulcus Noma.

Verhandelingen over de onverganglykheid der Menschelyke
Lighaamen, aan de Keurvorstelyke Paltsische Academie
voorgeleezen, door Frederik Casimir Medicus, Geneesheer van
het Guarnisoen te Manheim, Stads- en Ampts-Geneesheer te
Frankendaal, en Frensheim, &c. &c. In 's Gravenhage, by H.C.
Gutteling, 1780. In gr. 8vo. 160 bladz.
Deeze Verhandelingen van den Heer Medicus, welke, uit de werken van de
Keurvorstelyke Paltsische Academie, in het Nederduitsch zyn vertaald, hebben ten
onderwerp de Onverganglykheid der menschelyke Lichaamen. - De Autheur verhaalt
in de twee eerste Verhandelingen, twee gevallen, van een Vrouwsperzoon, dat eenen dertig, en van een Jongeling, die, een- en tachtig dagen lang, onder water, voor
bederf zyn bewaard. - Vervolgens gaat hy tot de algemeene beschouwing der
Onverganglykheid der menschelyke Lichaamen over, en brengt in de Eerste
Afdeeling, van het Eerste Deel, een menigte van waarneemingen by, van Lyken,
die niet verrot, maar uitgedroogd,
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en, in dien staat, in weezen zyn gebleeven. De Tweede Afdeeling bevat
Waarneemingen van onvergaane Lyken, welke wel in het Vleesch, in eenen
natuurlyken staat, en buigzaam, zyn gebleeven. In het Tweede Deel, onderzoekt
hy, in de eerste plaats, de oorzaaken, welke de verdroogde Lyken voor bederf
bewaaren; en in de tweede plaats de oorzaaken, welke de doode Ligchaamen wel
in het Vleesch, de Leden beweeglyk, en het Vel zagt, doen blyven. Aan het Eind
van deeze Verhandeling, is nog een Byvoegsel, betrekkelyk tot dit onderwerp,
overgenomen uit D. CRANTZ, Fortsetzung der Historie von Grunland.

Verhandelingen van het Provinciaal Utregtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Eerste Deel. Te Utregt, by S. de Waal,
1781. Behalven het Voorwerk 524 bladz. in gr. Octavo.
Het Provinciaal Utregtsch Genootschap, even als veele anderen trapswyze tot stand
gebragt, (waar van in de Voorreden van dit Deel een berigt gegeeven wordt,) maakt
hier mede een aanvang van 't mededeelen zyner Verhandelingen; welken geschikt
zyn, om ons dit Genootschap, niet minder dan anderen, met den gunstig oog te
doen beschouwen: gemerkt ze allen gaan over onderwerpen, die weezenlyk nuttig
zyn.
De eerste plaatsen bekleeden twee Prys-verhandelingen, ter beantwoordinge der
Vraage: ‘Hoe zou men de Fabryken en Trafyken, welken in ons Land, en byzonder,
in de Provincie Utrecht; zyn, best kunnen inrigten tot algemeen voordeel; en om,
door dezelven, aan eene menigte van menschen, in onderscheidene staten, eene
bekwame kostwinning te bezorgen; en, bepaaldelyk, aan zulke, die geene, zoo
genaamde, ambachten geleerd hebben, of, op verscheidene tyden, zonder
kostwinning zyn? Midsgaders, welke nieuwe Fabryken zouden, ten zelfden einde,
met verwachting van een goeden uitslag, kunnen opgericht worden?’ Ieder deezer
Verhandelingen, waar van de eerste met eene gouden en de laatste met eene
zilveren Medaille geëerd is geworden, behelst, naar het eenpaarig getuigenis van
Lieden deezer zaaken kundig, een aantal van bedenkingen, die wel der moeite
waardig zyn, dat ze in nadere overweeging genomen, en op de eene of andere
wyze werkstellig gemaakt worden. - By

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

363
deeze stukken, die eene stof overweegen, welke geen geringen invloed op 's Lands
welzyn kan hebben, komen nog anderen, welken insgelyks den Lande dienstig
kunnen weezen. Een Land, gelyk het onze, op veelerleie wyze, aan de nadeelige
gevolgen van hooge Watervloeden onderhevig, kan niet te omzigtig bewaard worden,
door 't wel inrigten en onderhouden van deszelfs Sluizen; des een drietal van
Verhandelingen nopens dit onderwerp, hier voorkomende, zyne nuttigheid kan
hebben. Ze deelen ons mede, (1.) eenige Aanmerkingen over de in gebruik zynde
manier der Baardplanken aan de Sluizen, met aanwyzing van derzelver gebreken,
en hoe zulks te verbeteren. (2.) Eene voorstelling der noodzaaklykheid, om, onder
de middel- of pedantmuuren der Sluizen, van de voor- tot de agterzyde der muuren,
twee dubbelde ryen Baardplanken te heijen, langs ieder streekse zyde eene dubbelde
ry, ter verzekeringe tegen de schadelyke doorpersende Watercolommen. En (3.)
eene opgave van een zeer eenvoudig, niet kostbaar, noch omslagtig, maar gemaklyk
en tevens zeker middel, om, in gevallen van zwaare en hooge Watervloeden, de
Sluisdeuren wel te sluiten en te verzekeren. - Nadien de Zeevaart een aanmerkelyke
tak van 's Lands welzyn is, kan ook hier wel degelyk te stade komen, eene
ingeleverde Verhandeling, behelzende eene Proeve van Giskunde, of onderzoek
naar zekere regels, om, volgens dezelven, den afstand van eenig Land of van eenig
zigtbaar voorwerp te beoordeelen; byzonderlyk nuttig in de Zeevaart.
Wyders levert ons dit Deel verscheiden ontleed- en heelkundige Waarneemingen,
omtrent byzondere aanmerkenswaardige gevallen, met nevensgaande
onderrigtingen; waartoe men ook te brengen heeft, een kort vertoog over de Hydrops
Vertebralis of Spina bifida, door twee waarneemingen bevestigd, die om haare
zonderlingheid opmerking vorderen. De eerste leert ons, dat het niet altyd buiten
het bereik der kunst is, de Spina Bifida te geneezen, of de doodlyke gevolgen daar
van voor te komen: en de tweede doet ons op nieuw zien, dat de Natuur zomtyds,
op eene toevallige wyze, geneezingen verrigten kan, waar voor de Kunst stil staat.
En by dit stuk voege men nog eene hier voorgedraagen waarneeming, nopens de
uitwerking van de Flores Arnicoe in afgaande koude koortzen; welke de opmerking
van den Heer COLLIN, in zyne Observationes circa
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ta

ta

morbos acutos et chronicos, Pars 4 et 5 , omtrent de uitwerking van de Flores
Arnicoe, zo wel in verscheiden andere ziekten, als ook in 't byzonder in hardnekkige
afgaande Koortsen bevestigt; als waaruit blykt, dat derzelver gebruik in zodanige
gevallen, daar de Koortsbast vrugtloos aangewend wordt, eene gewenschte
uitwerking kan hebben.
Buiten deeze opgemelden, komen ons hier nog drie Verhandelingen voor, die tot
de beoefening van de Natuurlyke Historie gebragt mogen worden. Een getrouw
berigt van eene Vrouw, die in haar 68 jaar weder Zog in haare Borsten kreeg, en
daarmede haar Klein-zoontje, geduurende 2½ jaar, voedde. Een onderscheiden
verslag der opregte bereiding van den Spiritus Volatilis Succinatus, (vluggen
Barnsteengeest,) doorgaans bekend by den naam van Eau de Luce. Mitsgaders
eene naauwkeurige opgave van Proeven, genomen, om een onderzoek te doen,
omtrent de hoeveelheid van bederf, 't welk in onzen Dampkring ontstaat, nevens
deszelfs verbetering door den groei der Plantgewassen: met eene nevensgaande
duidelyke onderrigting, raakende de beste wyze om proeven van die natuur in 't
werk te stellen, en 't geen men daaromtrent in agt behoort te neemen.
Eindelyk staat ons nog gewag te maaken van eene in zyne soort Oudheidkundige
Verhandeling; welker melding wy tot hier toe spaarden, zo om dat ze niet wel onder
de andere soorten opgeteld kon worden, als om dat wy oordeelden veelen geen
ondienst te zullen doen, met derzelver inhoud wat bepaalder op te geeven. - Het
onderwerp dier Verhandelinge is het bekende Puntdichtje van Martialis, dat zommige
Uitlanders, kwaadaartiglyk, ten nadeele onzer Natie, der oude Batavieren, uitleggen;
inzonderheid om die regels, waarin hy eenen anderen dus spreekende invoert
Tune es, tune, ait ille Martialis,
Cujus nequitias, jocosque novit,
Aurem, qui modo non habet Batavam.

Professor Wassenbergh, die ons den inhoud van het geheele Puntdichtje beknoptelyk
opheldert, (doch waarop wy kortheidshalve egter niet staan kunnen blyven,) vertaalt
deeze regels op een vryen trant zeer wel aldus. ‘Zyt Gy dan, berst hy uit, zyt Gy die
beroemde Martialis, wiens Gui-
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(*)

teryen en aartige Boert bekend zyn by elk, die maar niet het oor van eenen Batavier
heeft.’ - Men zou, zegt hy, om alle beschuldiging der Batavieren in deezen geheel
af te snyden, zig kunnen beroepen, niet alleen op handschriften, welken, in stede
van Batavam hier severam leezen, maar ook op zulken, die Suëvam hebben; voor
welke leezing men nog al op goeden grond zou mogen pleiten; ten minsten in zo
verre, dat het gezegde zo wel op de oude Sueven als op de Batavieren overgebragt
kunne worden. 't Is des geen uitgemaakte zaak, dat de Batavieren daar mede
bedoeld worden; weshalve de kwaadwilligen hier door reeds van allen aanspraak
op dit gezegde vervallen. - Maar de Hoogleeraar wil voorts toegeevender zyn, en
de gewoone leezing Batavam laaten gelden. Zou dan nog daar uit volgen, iets, dat
tot oneer van onze Natie strekt? Geenzins zegt hy. Men wil 'er wel uit afleiden, ‘het
gering verstand, de traagheid van Geest en den slegten smaak der Natie, dien men,
al van ouds, in de Batavieren ontdekte; zo dat zy voor het geestig Zout, en de
levendige en aartige invallen van den beroemoden Puntdichter geheel onvatbaar
waren:’ dan ten onregte, gelyk hy vervolgens tragt aan te toonen.
Veelal heeft men, zegt hy, om deeze beschuldiging te verydelen, beweerd, dat
men 'er integendeel tot lof van onze Batavieren uit moet afleiden, dat ze te kuisch
waren, om des Dichters geile en dartele Puntdichten goed te keuren, dat ze
integendeel, die zeer wel verstaande, verfoeiden; zo dat een Batavisch oor te hebben
zo veel zy, als een kuisch oor te hebben, dat is, alle wulpsche taal te wraaken. (†)
Dan deeze uitlegging voldoet den Hoogleeraar niet; het komt hem voor, hoe gaarne
hy ook de

(*)

(†)

Het woord Nequitiae, door Guiteryen vertaald, heeft men hier, gelyk de Hoogleeraar toont,
niet in den slegtsten zin te neemen, maar te verstaan van die ligtvaardige Geestigheid, welke
aan de dertele iongens behaagt. Martialis, zegt hy, was een Nequam, een Ondeugd in dien
zin, ‘als een onderneemend gast, om eene al te losbandige daad of woord, zagtjes op den
schouder getikt, en van het meesmuilend Meisje, met eenen goedkeurenden lach, Ondeugd
geheeten wordt.’
Men zie deeze Uitlegging ook bygebragt in onze Hedend. Vad. Letteroef. VI. D. bl. 554. Wy
willen niet ontveinzen, dat ze ons diestyds voldeed; maar 't nagaan der bedenkingen van den
Hoogleetaar Wassenbergh doen ons wankelen, en 's Mans verklaaring toevallen, waar toe
de vergelyking van Auris Baeotica met Auris Batava boven al het haare toebrengt.
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kuischheid der Batavieren erkenne, dat dezelve hier in geenen deele bedoeld wordt.
De natuur en 't oogmerk van dit Puntdichtje, mitsgaders de aart der gebruikte
spreekwyze, loopen, gelyk hy breeder doet zien, te zamen, om ons overtuigend te
toonen, ‘dat het geheel Puntdigt tot Lof van Martialis is ingerigt, en dat tegen dien
lof overstaat de Versmaading van Hen, welke aan zo eenen vernuftigen en geestigen
Digter, noch zyne zo smaakelyke voortbrengzels, kennis hadden.’
Vreest iemand, dat men, deeze verklaaring voor de egte houdende, het onzen
beschimperen gewonnen moet geeven; de Hoogleeraar ontneemt hem deeze vrees,
met aan te toonen, dat ze al voorlang beantwoord zyn. Erasmus, zegt hy, kon hier
al volstaan hebben met zyn zeggen: ‘Dat Martialis den ouden Hollanderen de smet
van Boersheid tragt aan te wryven, raakt ons in 't geheel niet; welke Natie was tog
(*)
niet t'eenigen tyde onbeschaafd, en vreemd van Weetenschappen? ’ Met regt
schreef de Aantekenaar op Cluverius Bat. Oudh. ten deezen opzigte al, ‘wat wonder
is het, dat een ongeleerd vreemdeling de kragt en aardigheid van een hoogdravende
(†)
uitheemsche taal niet verstaat, of te regt begrypt.’ En de Eerwaarde Engelberts
mogt wel zeggen: ‘Al was de spreuk der ouden waaragtig, hoe kan dezelve hegten,
(§)
na een verloop van zo veele verandering baarende Eeuwen?’ . - Dit denkbeeld
alleen, zegt de Hoogleeraar is genoeg, om de kwaadwilligen den mond te snoeren;
en hy werkt het maarwat breeder uit, om 'er de kragt van aan te toonen.
Hy merkt vooraf aan, dat de roem der Batavieren by de Romeinen niet moet
gezogt worden in hunne Geleerdheid, maar in hunne Dapperheid en Trouw. Hy
toont voorts, dat de Batavische Lyfwagten, schoon ze by en omtrent den Vorst en
het Hof waren, evenwel geen andere gemeenschap met het zelve hadden, dan dat
ze zorg droegen voor 's Keizers persoon en leeven. Hy doet wyders zien, hoe 'er
gegronde reden zyn om te beweeren, dat ze hunne eigene

(*)
(†)
(§)

Erasmus in Adag. Adag. Auris Batava. p. 784.
Cluverius Batav. Oudh. II. D. bl. 139. aant.
Engelberts Verded. van de Eer der Hollandsche Natie, bl. 39. Tweede, veel vermeerderde,
Druk
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dragt, hunne Vaderlyke Zeden en hunne eigen Landtaal behielden; als mede dat
het des niet vreemd voorkomt, dat zulke Lyfwagten weinig van het Latyn, veel minder
van de Dichtstukjes van zekeren Martialis, geweeten zullen hebben. - Wanneer men
dit nagaat, zal men met den Hoogleeraar ligtlyk oordeelen, ‘dat, al had Martialis, en
met Hem alle zijne Tijdgenooten, op honderd plaatzen dusdanig een vonnis over
de Bataviers van hunnen tijd geveld, het 'er voor ons niet eens op aan zou komen,
ja naauwelyks van dat gewigt zyn, dat wy naar eenige verdeediging zouden om
behoeven te zien.’ Iets dat te minder noodig geagt zou mogen worden, om dat die
eigenste Romeinen ook hunne woeste en onweetende tyden gehad hebben, wanneer
ze vooral niet beschaafder waren, dan deze Batavische Lyswagten, of de Batavieren
in 't algemeen. - - Daar benevens staat hier, gelyk de Hoogleeraar zeer wel opmerkt,
in agt te neemen, ‘dat men zeker zeer verkeerd ja onrechtvaardig handelt, wanneer
men de zeden, het oordeel en vernuft van een geheel Volk wil opmaaken uit
zommigen, welke zig buitens lands ophouden, vooral wanneer deeze zig niet op de
beoeffening van Verstand en Wetenschappen toeleggen, maar voor iets anders
scheep komen, by voorbeeld, wanneer zij de wapenen draagen.’ Ter ophelderinge
hier van stelt hy, dat iemand uit de Hoogduitsche Zwitzers, die in Franschen dienst
zyn, welke, het beschaafde Fransch niet verstaande, zig zomtyds zeer belachlyk
voordoen, wilde afleiden, dat de geheele Zwitzersche Natie van Geest en Vernuft
ontbloot is: 't welk men, buiten tegenspraak, gansch onbescheiden zou vinden.
De Hoogleeraar Wassenbergh, oordeelende hier mede het misbruik van dit
gezegde van Martialis genoeg tegen gegaan te hebben, hegt hier aan nog eene
Verklaaring van het Auricomus Batavus, dat Silius Italicus bezigt, met opzigt tot de
Batavieren; 't welk zommigen tot de Ooren der Batavieren betrekkelyk gemaakt
hebben; en waarop men dan eene verkeerde uitlegging van het zeggen van Martialis
gebouwd heeft. Zyn Ed. toont hier duidelyk aan, dat dit denkbeeld gansch geenen
grond heeft; tegen alle waarschynlykheid aanloopt, en dat Auricomus niet
zamengesteld is uit Auris en Comere, (Oor en Opcieren's) zo dat het eene oppronking
der ooren zoude aanduiden; maar uit Aurum en Coma, (Goud en Hair;) zo dat
Auricomus Batavus zo veel zegge als een goudgeel hairige Batavier; slaande op
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de bekende gewoonte der Batavieren, van hun hair geelverwig te maaken; eene
gewoonte, waar van ook nog in laatere dagen eenige overblyfzels onder de Natie
schynen gevonden te worden.
‘Men heeft, (zegt de Hoogleeraar desaangaande,) men heeft mij meermalen
verzekerd, dat de oude gewoonte van den Kinderen het haar met warm zeepzop
te wasschen, en hen dan in den zonnenschijn te zetten, om het geel te maaken,
nog te HINDELOOPEN in gebruik is. - Ook pleeg men voor eenige jaaren, (en
waarschijnlijk heeft zulks nog plaatze,) op het eiland Merken, allen vlijt aan te
wenden, om de jeugd met rosse of goudgeele haaren te doen pronken. Mij geheugt
van deeze Eilanders gezien te hebben, bij welke de aangewende middelen zeer
wel geslaagd waren. - Ten aanzien der Friesen kan het zeggen van Junius, dat
(*)
zulks nog plaatze vond bij de Friesen van zijnen tijd, bevestigd worden, uit een
schoon digtstuk van Gijsbert Japiks, waarin, onder breedvoeriger meldinge van den
opschik en pracht der Friesche Landjeugd in 's Dichters tijden, het volgende
(†)
voorkomt.
Jiete swij ick strijpp' in koorde,
Lans dijn wijde broeck omborde;
Fen dijn LOCKEN, GIEL AZ WAEGS,
Dij oere' earen hingje az flaegs.

Nog, zegt hij, zwijg ik van streepen, en van koorden, langs uwen wijden broek
omgeboord; van Uwe Haarlokken geel gelijk Wasch, welke als Vlas over de Ooren
hangen.’

Inleiding tot de algemeene en byzondere Staatkunde van Europa,
door, M.E. Tozen, Justitieraad en Hoogleeraar op de Universiteit
te Butzow. Derde Deel. Te Utrecht, by B. Wild, 1781. 224 bl. In groot
octavo.
Op de staatkundige beschouwing van Spanje, Portugal en Frankryk in 't eerste,
benevens die van Grootbrit tanje, Denemarken, Zweden en Polen, in 't tweede Deel
voorgedraagen, volgt in dit derde Deel de overweeging van

(*)
(†)

Zie Junii Batav. C. VII.
Frieske Rijmlerije, bl. 55.
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den toestand van het Russische Ryk, en dien der Vereenigde Nederlanden; welker
staatsgesteldheid de Hoogleeraar, op eene dergelyke wyze als hy die der
(*)
bovengemelde Gewesten gedaan heeft, ontvouwt. Zie hier, tot eene nieuwe proeve
uit dit leerzaame Werk, 's Mans onderrigting, nopens de throonopvolging, in 't
Russische Gebied, die een groot aandeel in de omwentelingen van dat Ryk gehad
heeft.
‘De troonopvolging, zegt de Hoogleeraar, is in het Russisch kijk altoos erflijk
geweest, en daarbij het regt der eerstgeboorte, hoewel met eenige uitzonderingen,
in agt genomen. Want in de oudste tijden hadden de verdélingen plaats; en in laater
tijden hebben de regérende monarchen zomtijds schikkingen gemaakt tegen de
regten der eerstgeboorte aanlopende. De grootvorst IWAN I benoemde zijnen tweeden
zoon WASILEI, met uitsluiting van zijnen kleinzoon DEMETRIUS, dien de reeds overléden
eerste zoon IWAN nagelaaten had, tot troonopvolger. De Czaar FEODOR ALEXIEWICZ,
die zonder kinderen stierf, verklaarde zijnen jongeren broeder PETER tot erfgenaam
der kroon, met uitsluiting van zijnen ouderen IWAN, wegens zwakheid en
onbekwaamheid van dezen tot de regéring. PETER I sloot zijnen eerstgeboren zoon
ALEXEI, dien hij haatte, en om misdaad van staat tot den dood liet veroordeelen, als
eenen onwaardigen, van de erfopvolging uit, en zeide dezelve zijnen jongeren zoon
PETER toe: waarbij de zoon van den in de gevangenis overléden of ter dood gebragten
ALEXEI, PETER, voorbij gegaan werd. Dit waren egter maar buitengewoone gevallen,
waardoor de erflijke troonopvolging niet vernietigd werd.
Maar PETER I maakte, na dat zijn voorgemelde zoon PETER overléden was, eene
geheele verandering daarin, door eene nieuwe wet, waarin hij vaststelde, “dat het
te allen tijde aan de willekeur van eenen regérenden landsheer zou staan, niet alleen
de troonopvolging toe te kennen aan wien hij wilde, maar ook den reeds benoemden
troonopvolger weêr te veranderen, wanneer hij eenige onbekwaamheid aan hem
bemerkte.” Deze verordening liet hij door zijne onderdaanen bezweren, en deed
hen beloven, dat zij den troonopvolger, dien hij zou benoemen, zouden gehoorzamen
en voor hunnen heer erkennen. In

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. II. D. bl. 74 en 553.
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deze en gansch Europa ongewoone, en in Rusland zelfs niet met algemeene
goedkeuring aangenomen wet der troonopvolging, waartoe waarschijnlijk China
den wetgever het voorbeeld gegéven had, schijnt de waare grond der veele en
geweldige veranderingen te liggen, die zédert den Russischen troon hebben doen
schudden. PETER I zelf stierf, zonder eenen opvolger benoemd te hebben, misschien,
wijl hij daaromtrent in bedenking was, of dat hij van den dood verrast werd. Dus was
het onzeker wie na hem zou regeren. Men zou wel zeggen, dat, geen benoeming
geschied zynde, de anderszins gewoone troonopvolging plaats moest hebben, even
als bij gebrek van eenen uitersten wil de wettige erven invallen. Maar men
beschouwde de zaak in Rusland, na den dood van PETER I, niet op die wijze. Want
schoon het grootst gedeelte der natie den prins PETER, zoon van den ongelukkigen
ALEXEI, als den naasten en eenigen manlijken erfgenaam, op den troon wenschte
te zien; was eene sterke partij daar tegen, en zogt den scepter in de handen der
(*)
keizerin weduwe KATHARINA te

(*)

By deeze benaaming van Keizerin vielen onze gedagten op den tytel der beheerscheren van
het Russische Ryk, 't welk ons genoopt heeft, by manier van aantekening, hier nog te plaatzen
het hoofdzaaklyke van het geen de Hoogleeraar ons deswegens wat laaget meldt.
Toen het Russische Ryk nog verdeeld was, heeten de onderscheiden Opperbestierders der
Gewesten, Kneesen of Groot Vorsten; maar IWAN I, die ze allen onder zyn gebied bragt,
noemde zig Heer van gansch Rusland, Grootvorst van Wladimir enz. Zyn zoon WASILEI heeft
het eerst den titel van Samodershetz of Zelfsheerscher aangenomen, en zyn zoon IWAN II
dien van Czaar, zo veel als Koning. Vervolgens heeft men deeze titels als vereenigd, en in
den jaare 1721 heeft de senaat en de geestlykheid, in naam van het Russisch Volk, aan
PETER I de eernaamen van Vader des Vaderlands en van grooten; nevens den titel van Keizer,
(waarvoor de russen het Latynsche woord Imperator gebruiken,) van Rusland gegeeven. In
den volkomen uitgebreiden tytel door eene verordening van 1762 vastgesteld is de hoofdtytel,
Keizer en Zelfheerscher, (Keizerin en Zelfheerscheres,) van gansch Rusland &c. &c. Dit is
de gewoone eerbenaaming; maar in de brieven aan de Aziatische magten bedient men zig
van eenen tytel, die meer met den Oosterschen smaak overeenkomt. In een manifest, in 1722
in Persie uitgegeven, noemde PETER I zig Keizer van geheel Rusland en Zelfheerscher der
Oostlijke en Noordlijke Rijken en Landen, Heer van het Westen en Zuiden, en Beheerscher
van veele andere Rijken en Heerschap pijen, en Gebieder uit kragt van onze Keizerlijke
waardigheid &c. &c. - De titel Zarewicz, welke eertyds aan de zoons van den czaar gegeven
werd, is met den dood van den ongelukkigen erfprins ALEXEI opgehouden. Want zyn zoon
PETER, zo wel als de volgende troonopvolgers, werden Grootvorsten genoemd.
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brengen. Dit voorneemen werd, door hulp van den magtigen vorst MENSZIKOW, en
door het gebruik van het kragtigst middel, het geld namelijk, waardoor men veelen
van den geestlijken en waereldlijken stand, en inzonderheid de regimenten der
lijfwagt, en derzelver bevelhebbers op de hand kreeg, gelukkig uitgevoerd, en
KATHARINA tot regerende keizerin uitgeroepen. Dus kwam een perzoon aan de
regéring, die 'er niet toe benoemd was, en 'er niet het minste regt toe had. Zij
verklaarde, overeenkomstig met de heerschzugtige oogmerken van MENSZIKOW, in
haaren uitersten wil, den kleinzoon van haaren overleden gemaal, uit het eerste
huwelijk, den voorgemelden Prins PETER, tot haaren opvolger, en, bijaldien hij zonder
erven stierf, haare oudste dogter ANNA, hertogin van Hollstein, met haare
nakomelingen, doch, na derzelver uitsterven, haare jonge dogter ELISABETH, met
haare nakomelingen; doch zo, dat de manlijke linie voor de vrouwlijke zou gaan.
PETER II bevool zijns grootvaders wet, wegens de troonopvolging, nevens andere
verordeningen, betreffende de zaak van zijnen vader, te verzamelen, en aan den
senaat te Petersburg en het staatskantoor te Moskau te bezorgen. Hij stierf insgelijks
zonder eenen opvolger te benoemen. En nu had, zo wel volgens het regt van het
bloed, als volgens den uitersten wil van KATHARINA, de jonge prins van Holstein
KAREL PETER ULRICH, die in de plaats van zijne overleden moeder trad, de kroon
moeten erven. Maar de leden van den hoogen geheimen raad floegen zo min op
dien uitersten wil als op het regt van het bloed agt, en gingen tot de verkiezing over,
tot oorzaak bijbrengende, “dat wijl de manlijke linie van het regérend huis uitgestorven
was, men in de vrouwlijke nakomelingschap van den czaar IWAN, als oudsten broeder
van PETER I, eene regentes moest zoeken.” Zij verkozen dus zijne jongere dogter
ANNA, hertogin weduwe van Kourland, en gingen, uit staatkundige oorzaaken, de
oudere, gemaalin van den her-
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tog KAREL LEOPOLD van Mecklenburg, voorbij. Dit was dus de tweede reis, dat een
persoon, door den overleden monarch niet benoemd, de kroon verkreeg; en hierbij
werden de kleinzoon der oudste dogter van PETER I, en zijne jongere dogter,
niettegenstaande de uiterste wil van de Keizerin KATHARINA voor dezelven sprak,
uitgeslooten. De keizerin ANNA liet, reeds in het begin haarer regéring, haare
onderdaanen een eed afleggen, waardoor zij zig verbonden tot gehoorzaamheid,
ten aanzien van de bepaaling haars opvolgers. Zij beriep zig hierbij op de verordening
van PETER I, en huwde, eenige jaaren daarna, ELISABETH KATHARINA CHRISTINA,
eenige dogter van haare oudere zuster, de hertogin van Mecklenburg, welke, bij
haaren overgang tot den Griekschen godsdienst, den naam ANNA aannam, met den
Brunswijkschen prins ANTON ULRICH. Deze prinses werd alom als de vermoedelijke
erfgenaame der kroone aangemerkt. Doch tegen alle vermoeden benoemde de
Keizerin den prins IWAN, uit dit huwelijk geboren, en pas twee maanden oud, tot
haaren opvolger; en, in geval van zijn overlijden, gedurende zijne minderjarigheid,
zijne toekomende broeders, volgens het regt der cerstgeboorte; doch tot regent,
gedurende IWANS minderjarigheid, verklaarde zij den hertog van Kourland, ERNST
JOAN VAN BIRON. De moeder van den jongen keizer, op deze wijze van het
regentschap uitgesloten, nam, na het afzetten en bannen des hertogs, de regéring
wel over, en was bedagt, om, ten einde dezelve bestendig en met groter aanzien
waar te nemen, zig tot keizerin te laten verklaren. Doch eer dit kon geschieden,
zette de prinses ELIZABETH, jongste dogter van PETER I, zig, met behulp der lijfwagt,
op den troon; welke stoute onderneeming zeer bevorderd werd, door den
wankelenden toestand, waarin de verordening van de keizerin ANNA de regéring
gebragt had. Zij benoemde den jongen hertog van Holstein, PETER III, zoon van
haare ouder zuster, die dus nog een nader regt tot de kroon had, dan zij zelve, tot
haaren opvolger; en hij erfde, na haren dood, de kroon, den 5 January 1762, doch
verloor dezelve, den 9 July daarop volgende, in eene zamenzwéring door de
regimenten der lijfwagt ondersteund, waardoor dezelve zijner gemaalinne KATHARINA,
geboren prinses van Anhalt Zerbst, ten deel werd. Dus zijn, na den dood van PETER
I, drie keizerinnen, door ongewoone en geweldige wegen, op den troon verheven,
en twee keizers van denzelven afgestoten.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

373
Alle deze gebeurdtenissen zijn gevolgen der gemaakte wetten van PETER I, en der
daardoor vernietigde erfopvolging. De regéring werd zedert dien tijd haglijk en
onzeker, en dit des te meer, daar, in deze gedurige staatsveranderingen, de
regimenten der lijfwagt zig als in het bezit gesteld hadden, van de gevaarlijke magt,
van den persoon des regents te veranderen. Dit hun eenige reizen gelukt zijnde,
zijn dergelijke onderneemingen ook in het vervolg mogelijk, zo dikwils als 'er maar
een hoofd of aanvoerder is. Wanneer men alle deze en andere zwarigheden
overweegt, zou het, zo wel voor de zekerheid van den regérenden monarch, als
voor de rust des rijks, veel heilzaamer geweest zijn, indien, in plaats der willekeurige
benoeming van eenen erfgenaam der kroon, eene ordenlijke erfopvolging in het
regérend huis, gelijk, bij voorbeeld, die van Denemarken is, door eene duurzaame
wet was vastgesteld.
Volgens een aaloud gebruik was de Russische troon alleen voor mannen bestemd,
en KATHARINA I is de eerste vrouw, die denzelven bekleed, en in haar eigen naam
geregeerd heeft. Zedert is de troonopvolging der prinsessen voor even zo regtmatig
als die der prinsen gehouden, en zonder tegenspraak erkend; en in een tijdvak van
meer dan vijftig jaaren, zedert den dood van PETER I verlopen, hebben vier
keizerinnen het grootste gedeelte van dien tijd, doch drie keizers, maar iets meer
dan vier jaaren, geregeerd, de eersten gelukkig, doch dezen, wat de twee laatsten
betreft, zeer ongelukkig, wijl beiden den troon met de gevangenis hebben moeten
verwisselen, en daarin hun leven eindigen. Zo is 'er dan nu eene gemengde
troonopvolging in Rusland.’

Beschouwing der Maatschappy en Zeden in Frankryk, Zwitzerland
en Duitschland, doorvlogten met Voorvallen, eenige uitsteekende
Characters betreffende, door John Moore, M.D. Naar den Derden
Druk, uit het Engelsch vertaald. Derde Deel. Te Amst. by Yntema
en Tieboel, 1781. 200 bladz. in gr. octavo.
Dr. MOORE heeft, in 't laatstvoorgaande Deeltje zyner uitlokkende Brieven, van zyne
Leezers afscheid genomen, met de woorden; Morgen gaan wy na Berlyn. - Zy
vonden zich zeker, wy willen het althans, voor ons aandeel, wel bekennen, met
nieuwsgierigheid vervuld, om te
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verneemen wat deeze Spectatoriaale Reiziger hun zou mededeelen wegens de
Hoofdstad van FREDERIK DEN GROOTEN; aan dit verlangen wordt door de spoedige
uitgave van dit Derde Deeltje voldaan.
De Wapenschouwingen te Berlyn verschaffen hem gelegenheid om een breed
en beredeneerd verslag te geeven van den Pruissischen Wapenhandel en Krygstugt;
doormengd met veele aanmerkingen, die genoegen zullen geeven aan den
Martiaalen geest, thans onder onze Landsgenooten, meer dan lang voorheen,
werkzaam. De Stad, het Hof, de Zeden, de Vermaaken, en 's Konings Character,
als mede dat der voornaamste Standspersoonen, worden naar eisch en met alle
voeglykheid behandeld. - Hy zet zyne Reis na Dresden en Praag voort, en schenkt
verslag van 't opmerkenswaardigste hem daar ontmoet. - Het overige van dit Deeltje
betreft, behalven een kleinen, doch zeer aangenaamen, uitstap, na Hongaryen,
Weenen en het Weener-hof, de Vorstlyke Persoonen aan 't zelve, enz. Aan de toen
nog leevende Keizerinne geeft hy allen welverdienden lof. - Doch wat zegt hy van
den nog leevenden Keizer JOSEPHUS den II, die onlangs ons Land met zyn bezoek
vereerde, en alle tongen van hem deedt spreeken, - tot zyn roem spreeken? - In de
daad Leezers, 't geen hy van dien Vorst zegt, is zo juist beantwoordende aan zyn
gehouden gedrag in deeze Gewesten, dat zulks tot een Proeve mag dienen van de
egtheid der Characterschetzen, van groote Personadien, welke wy veelvuldig in
deeze Reize aantreffen: wy twyfelen geen oogenblik om hier een geheelen Brief te
plaatzen, geschreeven om dat voorbeeld des Vorsten te doen kennen. In andere
Brieven hadt MOORE reeds eene en andere byzonderheid wegens den Keizer
aangeroerd, welke wy ook gaarne zouden overneemen, doch deeze moeten in den
zamenhang beschouwd, en dus in 't werk zelve geleezen worden; alleen kunnen
wy onze Leezers verzekeren, dat ze eenstemmig zyn met het Characteriseerende
in den bedoelden een- en negentigsten Brief opgegeeven, welken wy hier afschryven.
‘De Keizer is middelbaar van grootte, welgemaakt en schoon van kleur. Hy gelykt
veel op zyne Zuster, de Koningin van Frankryk; dit strekt zeer ten voordeele van
zyn uitzigt. - Tot ik iets gezien had van zyn gewoon gedrag, dagt ik het niet mogelyk,
dat iemand van zo hoog een rang zich zou kunnen schikken naar een ieder, met
wien hy verkeert.
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Zyn voorkomen, gelyk ik dikwyls meldde, is gemeenzaam verpligtend, en volmaakt
vry van dat stugge en trotsche, door zommigen, om dat zy van eene hooge geboorte
zyn, aangenomen. Wie immer de eere gehad heeft, van met hem in gezelschap te
weezen, was zo verre van te rug gestooten te worden, door zulk een veragtlyken
hoogmoed, dat hy noodzaaklyk op zyne hoede moest weezen, om zulk eene maate
van gemeenzaamheid niet aan te neemen, als hem onvoegelyk zou weezen te
gebruiken, hoe verre de toegeeflykheid van den Vorst ook gaan mogt.
Hy is geregeld in zyne leevenswyze, gemaatigd in zyne uitspanningen, bestendig
in het voortzetten zyner ontwerpen, en yverig in het afdoen van zaaken. Zeer veel
genegenheids bezit hy voor zyn Krygsvolk, en is 'er zeer op gesteld dat de Soldaaten
alles hebben wat hun noodig en dienstig is. Hy moet zeker onder de goede
huishouders gerekend worden; zeer weinig gelds besteedt hy aan nutlooze praal,
Matressen of Gunstelingen, en het is, myns bedunkens, op geen beter grondslag
dan deezen, dat zyne vyanden hem van gierigheid beschuldigen.
Ik kan niet nalaaten de spaarzaamheid als een der nutste hoedanigheden in een'
Vorst te beschouwen. Ryklykheid, zelfs tot eene verregaande maate uitgestrekt,
kan, by een byzonder persoon, voortkomen uit eene grootheid van Ziel: dewyl zyne
middelen, in alle opzigten, zyne eigene zyn, en hy niemand dan zichzelven kan
benadeelen door dezelve weg te schenken. - Hy weet, dat, wanneer hy ryklyk heeft
weggegeeven, niemand hem die overmaat van uitschot weder zal bezorgen. Hy
schynt, derhalven, het besluit genomen te hebben, om zich liever aan het ongemak
van schaarsheid in 't vervolg te onderwerpen, dan het tegenwoordig geluk, van
ryklyk te leeven, en meer aan anderen te schenken dan zyne middelen toelaaten,
te missen.
Dit is het geval niet van een Vorst. - Het geld, 't welk hy spilt, is zyn eigen niet,
maar Lands geld. - Hy weet, dat zyn staat, en wat daar toe behoort, zal opgehouden
worden, en dat zyne Onderdaanen, niet hy, de ongemakken van zyne Ryklykheid
zullen moeten draagen. Wanneer ik, derhalven, hoor, dat een Koning groote sommen
gelds aan eenig Persoon geschonken heeft, oordeel ik, uit de gegeeve som, en den
Persoon, die dezelve ontving, uit de beweegreden der giften en andere
omstandigheden,
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of dezelve wel of kwaalyk besteed is: doch in geen geval kan het Edelmoedigheid
genoemd worden.
De deugd der Edelmoedigheid bestaat daar in, dat iemand zich van iets berooft,
om den wil van een ander. Het kan geen Edelmoedigheid weezen aan JAN te geeven,
't geen JACOB het volgend oogenblik moet wedergeeven. Wat Edelmoedigheid
genaamd wordt in Vorsten, bestaat zeer dikwyls in 't besteeden van dat geld, aan
't niets bedryvend deel hunner Onderdaanen, 't geen zy den vlytigen ontnomen
hebben. Ik heb een hoop Speellieden en Dansers, in de Opera, een Vorst hooren
pryzen van wegen zyn edelmoedig gedrag te hunwaards, terwyl lieden, van
weezenlyke bekwaamheden en verdiensten, die zich omtrent zyn persoon bevonden,
brood gebrek hadden. - De Keizer bezit zeker geen zier van die Edelmoedigheid.
Zyne gewoone Kleeding, (de eenige in de daad welke ik hem zag aanhebben,
(*)
behalven op het Feest der Ridderen van ST. STEPHANUS,) is een eenvoudig wit
Kleed, met rood uitgemonsterd. - Wanneer hy na Laxenburg, Schönbrun en andere
Paleizen, niet verre van Weenen, gaat, rydt hy 'er doorgaans heen in een open
Chais, met een Knegt agter op, zonder eenigen anderen stoet. - Zelden laat hy toe,
dat de wagt buiten kome, als hy de poort uitrydt. Niemand was ooit meer gesteld
op verstandig onderzoek. - Grootlyks begeert hy de verkeering met Lieden van
verstand. - Wanneer hy van iemand hoort, welk een rang hy ook bekleede, uit welk
een Land ook afkomstig, die ergens in uitmunt, hy wenscht met hem te spreeken,
en wendt het gesprek op het onderwerp, waar in hy weet dat zodanig iemand uitmunt,
en tragt van hem alle nutte onderrigting te krygen. Van alle middelen om kundigheden
op te doen, is dit misschien een der kragtigst werkende, en het geschiktste, 't welk
aangewend kan worden door iemand, wiens noodzaaklyker bezigheden hem niet
veel tyds tot Letter-oefening overlaaten.
Hy schynt van denkbeeld, dat de trotsheid en onkunde veeler Vorsten meestal
moet toegeschreeven worden aan de staatlykheden, waar toe zy zich verbonden
vinden, en aan het gemis der voordeelen, die de rest des Menschdoms trekt uit
eene vrye verkeering. Hy houdt zich verzekerd,

(*)

Beschreeven in den voorgaanden Brieve.
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dat, wanneer een Koning het niet kan schikken, om, in zommige Gezelschappen,
op een gelyken voet met anderen te verkeeren, en zyn eigen verdiensten te weegen,
zonder zyne Lyfwagten en Vorstlyke Staatsie in de schaal te leggen, het hem zeer
bezwaarlyk zal vallen, de Wereld, of zich zelven, te kennen.
Op een avond liep, ten huize der Gravinne van WALSTEIN, het gesprek over dit
onderwerp, en de Keizer haalde eenige opmerkenswaardige en belachlyke
voorbeelden op van de ongelegenheden, door de Etiquette aan zeker Hof
veroorzaakt. Iemand, daar tegenwoordig, liet zich uit over de kragtdaadige middelen,
door zyne Majesteit gebruikt, om alle ongelegenheden van dien aart aan 't Hof van
Weenen te voorkomen. Waar op hy antwoordde: “'t Zou, in de daad, hard zyn, indien
ik, om dat ik Keizer ben, verstooken zou weezen van de vermaaklykheden des
gezelligen leevens, zo zeer met myn smaak overeenkomende. Al de pracht en
ommeslag, waar aan Menschen van myn Staat gewend worden van hunne wieg
af, hebben my den trotsen waan niet ingeboezemd, dat ik, in eenige weezenlyke
hoedanigheid, boven andere Menschen uitsteek; en, indien ik eenigzins overhelde,
om zulk een denkbeeld te koesteren, is de zekerste wyze, om 'er van ontheeven te
worden, myne keuze, om my in gemengd gezelschap te begeeven, waar ik dagelyks
gelegenheid vind, om te ontdekken, dat ik in verscheide begaafdheden moet wyken
voor lieden, die ik ontmoet. Hier van verzekerd, zou het my geen genoegen
verschaffen, het air aan te neemen van eene meerderheid, welke ik bewest ben dat
niet bestaat. Ik tragt daarom genoegen te geeven en te ontvangen; en, zo veel de
ongelegenheid van mynen Leevensstand gehengt, de voordeelen der Verkeering
te genieten, gelyk andere Menschen; volkomen overtuigd, dat de Man, die daar van
is uitgeslooten, en zich boven vriendschap verheft, ook het geluk mist, en zich ontzet
van de middelen, om zyne kundigheden te vermeerderen.”
Deeze soort van taal is niet ongemeen in den mond van arme Wysgeeren; doch
ik verbeeld my dat ze zeldzaam gevoerd werd door Vorsten, en nog zeldzaamer te
werk gesteld.
Eenige weinige dagen daar naa, werden 'er Vuurwerken afgestooken op de Prater.
Dit is een groot Perk, met bosch beplant, omringd door den Donau, over welken
een houten Brug ligt. Geene Rydtuigen mogen 'er overgaan,
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het gezelschap laat de Koetzen aan het eene einde, en wandelt voorts. Aan de
eene zyde van de Brug, is een nauw met leuningen bezet pad. Veele sloegen zeer
onbedagt dit pad in, 't welk, aan 't eene einde eenen gemaklyken ingang, doch aan
't ander een moeilyken uitgang, heeft: want 'er kan maar één persoon, teffens,
uitgaan. Dit pad was, gevolglyk, zeer ras verstopt, de ongelukkige wandelaars
kroopen voort als slekken, op de verveelendste wyze; terwyl zy, die het wyde
middelpad op de brug gehouden hadden, gelyk de ryken en gelukkigen in deeze
Wereld, gemaklyk den weg spoedden; geheel geen agt slaande op de ongelukkige
omstandigheden hunner Tochtgenooten.
Zommigen dier beklemden, die gelukkig van eene kleine gestalte waren, kroopen
onder de leuningen door, en kwamen op den breeden wandelweg in 't midden; doch
alle kloeken en rustigen moesten daar blyven, en zich hun lot getroosten. Een
Engelsman, die ten huize der Gravinne van WALSTEIN geweest was, op den avond
toen de Keizer zich uitdrukte als wy hier boven vermeld hebben, behoorde onder
de laatstgemelde soort. De Keizer in 't voorby gaan ziende, dat de kleine Persoonen
zich uit die ongelegenheid wisten te redden, terwyl de rustige Engelsman staan
bleef in eene zeer ongemaklyke gestalte, riep hem toe. “Ach, myn Heer! ik heb u
wel gezegd, hoe ongemaklyk het is al te groot te weezen. - Thans zult gy my deeze
stelling wel willen toestemmen. Maar, dewyl ik niets kan doen om u te redden, beveel
ik u aan ST. JORIS.”
Men vindt 'er, die, gehoord hebbende van 's Keizers ongemeene spraakzaamheid,
en zyne volstrekte versmaading van pragt en staatsie, waar op het gros des
Menschdoms zo zeer gesteld is, beweeren, dat het geheel en al gemaaktheid is.
Maar, indien het geheele beloop van iemands gesprekken en daaden, voor
gemaaktheid moet gehouden worden weet ik niet langs welk een weg wy tot kennis
van zyn weezenlyk Character zullen komen. Dan 'er zyn Menschen, die, sterk met
iets ingenomen, zeer gereedlyk gelooven, dat allen, die denzelfden smaak niet
hebben, gemaakt zyn.
My staat niet voor, u ooit verteld te hebben, dat onze Vriend R -, die zyne vles
boven alles bemint, en u hooger dan iemand agt, my een gedeelte van uw Character
ontdekte, 't welk ik nimmer in 't minst vermoedde. Op zekeren dag, naa het
middagmaal, wanneer een paar

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

379
vlessen zyne vriendschap opgewakkerd, en zyn hart op zyne tong gebragt hadden,
kreeg hy het in 't hoofd, uwe goede hoedanigheden op te tellen, en besloot die Lyst
met te zeggen, dat gy geen Melkbaard waart. - Ik wist wat die benaaming in den
mond van R - betekende. Ik stond des verwonderd, en betuigde, dat ik u zelden
meer dan drie glazen wyns, op één tyd, zag drinken. - Ik ook niet, vervolgde hy,
maar geloof my, onze Vriend is te braaf een Man, om geen lief hebber van goeden
wyn te weezen; ik hou my verzekerd, dat al zyne maatigheid niets anders is dan
Gemaaktheid.’
Ziet daar den ganschen Brief. - Menschen van zo verkeerd een oordeel, die alles
naar zichzelven afmeeten, gelyk de Heer R -, zullen misschien gemaaktheid aan
JOSEPHUS den II ten laste leggen. Maar altoos gemaakt te weezen, aan zyn eigen
Hof, en buiten 's Lands, die rol jaaren agter een te speelen, is niet te begrypen: of
een meesterstuk op zich zelven. Doch wy schryven geen verdeediging eens Vorsten,
wiens daaden zelve spreeken, wiens verlicht verstand en uitgebreid Hart Europa
zegen belooft.
De Heer MOORE sluit den laatsten Brief met de betuiging: Gy hebt geen Brief van
my te wagten, eer wy te Venetie gekomen zyn. - Dit zou de Leezer veelligt doen
denken, dat 'er nog meer van hem te wagten waren: doch by de Derde Uitgave
deezer Brieven was 'er niets naders in druk; en scheen dit Briefswys verslag zyner
Reize dus afgebrooken. Nogthans heeft hy die Briefwisseling voortgezet, en dit jaar
in 't licht gegeeven, Eene Beschouwing van de Maatschappy en Zeden in Italie,
doorvlogten met voorvallen, eenige uitsteekende Characters betreffende. De
Vertaaling hiervan is by onze Drukkers YNTEMA en TIEBOEL onder de pers. Onze
Landgenooten zullen dus het genoegen hebben, om dien geestigen Reiziger te
vergezellen in een Gewest, zo vol voorwerpen zyner Beschouwinge waardig.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel
der voornaamste oude en hedendaagsche Volken. Door C. Zillesen.
I. Deel. Te Utrecht, by G.v.d. Brink, Jansz. 1781. Behalven het
Voorwerk 283 bladz. In gr. octavo.
Een oordeelkundige behandeling van het onderwerp, in deezen Tytel aangekondigd,
is zekerlyk leerzaam;
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zo ter grondiger kennisse van het beloop der Volkgeschiedenissen, als ter
waarschouwinge voor ieder Natie, om op haare hoede te zyn, tegen het verval
berokkenende, en steeds in 't oog te houden, 't geen tot herstel kan dienen, wanneer
een Volk naar zynen ondergang mogt neigen. In dit geval heeft het oude bekende
spreekwoord by uitstek nadruk: Hy spiegelt zig zagt, die zig aan een anderen spiegelt.
En daartoe geeft de oplettende naspoorer deezes onderwerps in dit Geschrift
overvloedig aanleiding. - De Heer Zillesen heeft zig verledigd, om met een
geschiedkundig en tevens wysgeerig oog na te gaan, door welke in- en uitwendige
omstandigheden de voornaamste Volken zyn opgekomen, en weder tot verval
geraakt; mitsgaders welke middelen ter herstellinge van het verval te stade kwamen;
dan dit laatste gedeelte komt, niet in de oude, maar eerst in de hedendaagsche
geschiedenissen in aanmerking. Zyn Ed. naamlyk bepaalt zig, in dit eerste Deel, tot
de Oude Volken, en staat vervolgens het oog op de tegenwoordige Natien te
vestigen. In de voorafgaande Inleiding verleent hy een gezet verslag van de natuur
zyner onderneeminge; en de wyze op welke hy zig voorstelt dit alles te ontvouwen.
Verder plaatst hy aan 't hoofd van zyn Werk eene Verhandeling over de Zelfskennis,
zo ver dezelve dienstbaar is, ter beschouwinge van 's menschen eersten
onafhanglyken staat van vryheid, zo voor zig zelven, als met opzigt tot zyn
evenmensch, en den noodzaaklyken en daadlyken oorsprong der burgerlyke
Maatschappye; 't welk zyn Ed. met wysgeerige en staatkundige bedenkingen
opheldert. Hier mede treedt hy ter zaake, om ons zyne navorschingen, wegens de
opkomst en het verval der oude merkwaardigste Volken, mede te deelen: waartoe
hy brengt, den staat van Egypte, China, Babilon, Assirie, Medie, Persie, en der
Hebreeuwen of Jooden; van Phenicie en Carthago; mitsgaders van Griekenland,
wel inzonderheid van Sparta, Athene en Thebe; voorts van Macedonie en de
Romeinen; waarby eindelyk nog komen de Barbaaren, wier aanwas en vermeestering
onze Autheur kortlyk nagaat, als strekkende ter ophelderinge van de geschiedenis
der laatere beschaafde Natien van Europa, die uit deeze woeste Volken
voortgekomen zyn. De Autheur verleent ons, in de afzonderlyke beschouwing deezer
Volkeren, telkens eene beknopte voorstelling van het beloop van derzelver
geschiedenissen, zo ver die tot zyn onderwerp behooren; en
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hegt dan aan deeze geschiedkundige ontvouwing zyne opmerkingen, ter aanduidinge
van de zamenloopende omstandigheden, die tot derzelver opkomst en verval
medegewerkt hebben. Alle de hier opgenoemde Ryken of Staaten geeven onzen
Schryver daartoe aanleiding, uitgenomen, (het geen merkwaardig is,) het Chineesche
Ryk, waar van men, gelyk zyn Ed. schryft, ‘zeggen kan, dat 'er by dit volk geen
merkelyk verschil van aanwas of verval bespeurd word; en dat dit Ryk in
bestendigheid van regeeringsvorm, godsdienst en gewoontens een voorbeeld buiten
weerga oplevert.’ Een verschynzel, 't welk zig, gelyk de Autheur doet zien, ligtlyk
verklaaren laat, als men agt geeft op de gesteldheid van het Land en deszelfs
Ryksbestuur; benevens de burgerlyke inrigtingen, zeden en gewoone leevenswyze
der Chineezen; vooral, wanneer men nagaat, ‘dat hunne slaafsche onderwerping
aan de volksgebruiken, en vyandschap tegen nieuwigheden, hun onbekwaam
maaken voor ontelbaare verbeteringen, en hunne gewoontens als in een instinct
der natuur doen veranderen; waardoor zy in dit opzicht aan de redenlooze dieren
gelyk worden.’ - Met de overige Volken is het geheel anders gelegen, en de Heer
Zillesen brengt ons met veel juistheid onder het oog, waaraan men hun wisselend
lotgeval hebbe toe te schryven. Ten voorbeelde daarvan strekke het geen hy ons
wegens de Pheniciers meldt.
‘De Pheniciers, zegt hij, een onvruchtbaare landstreek, aan den oever van de
(*)
middelandsche zee gelegen, bewoonende, waren het eerste volk, dat over de
baaren der zee zich een weg baande, om het gene de natuur haar geweigert had,
by afgelegene volken te zoeken, door middel van den koophandel.
(†)
Hun voornaamste Steden waren Sidon, Tyrus,

(*)
(†)

‘Men verstaa dit bijzonderlijk van 't noordlijkste gedeelte van Phenicie, dat aan de
middelandsche zee lag, en waarin de vervolgens genoemde Steden lagen.’
‘Daar is een oud, en een nieuw Tyrus geweest. Het oude is door Nebukadnezar, Koning van
Babilon, na een beleg van 13 jaaren overwonnen en tot een puinhoop gemaakt; doch, staande
de belegering, bergden de ingezetenen hun kostelykste goederen in het naast bij gelegen
Eiland, alwaar zij vervolgens het nieuwe Tyrus bouwden, dat het oude in aanzien en magt
overtrof.’
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Arades, Tripoli, Byblus en Bergtus, - en haar voornaamste volkplanting Carthago.
Een arbeidzaam volk, als de Pheniciers, schrikte niet gelyk de Egyptenaaren,
voor de grondelooze waterkolken der zee. Neen! de rijkdom die de zeevaart en
handel met andere volken hun aanbood, deed hun voor geen gevaaren vrezen;
eerst ondernamen zij het langs de kusten te varen. De bosschen van het gebergte
Libanon verschaften hun timmerhout, - op de Eilanden Cyprus en Rhodus in
Griekenland, gelijk ook in Silicie en Sardinie, zetten zij volkplantingen, zij bevoeren
de zuidelijke kusten van Spanje, trokken de Straat door; Cadix was hun
verzamelplaats. - Zij haalden uit deze landen, Honing, Wasch, Pik, Teer, Yzer, Lood,
Koper, Tin, enz:, het gene hun groote rijkdommen opleverde; - voor koning SALOMON
haalden zij van Ophir en Tarsis, Goud, Zilver en andere kostelijkheden.
De starren waren hunne leidslieden. In den beginne bedienden zij zich van den
grooten Beer, vervolgens van den kleinen Beer, als de star digter bij de Pool gelegen.
Hun schepen waren niet diep gaande, maar rond en wijd, om des te gemakkelijker
langs de kusten te kunnen vaaren. Op verre zeetogten bedienden zij zich van
langwerpige schepen. - De zeehavens van Tyrus en Sidon zijn de beroemdste in
de oudheid.
Kunsten en weetenschappen bloeiden onder hun, - van haar is het wereld vermaart
Purper toevallig ontdekt, en de letterschrijfkunst afkomstig. - Zij waaren veel
vindingrijker, en gelukkiger in de weetenschappen te volmaaken, dan de
Egyptenaars; om dat ze meer omgang met vreemdelingen hadden, en zo verslaafd
aan hunne gewoontens niet waren. - In de meet- werktuig- aarden hemelloopkunde
moesten zij om hunne uitgebreide zeevaart, en koophandel, met vreemde volken,
groote vorderingen maaken, - te meer wijl hun anders onvruchtbaar land hun wel
noodzaakte om door den arbeid van vernuft hun bestaan te zoeken.
Doch in hun zeden en Godsdienst behaalden ze dien roem niet; inzonderheid
toen de rijkdommen bij hun vermeenigvuldigden, en de pragt en weelde sterk
toenamen. Want kwaade trouw beheerschte hen maar al te zeer, zo dat zelfs hun
Godsdienst met schandelijke ontugtigheden, en lijkpligtige offerhanden verzeld ging.
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Aanmerkingen.
Deze Pheniciers leeren ons, hoe een naarstig arbeidzaam volk, al schoon zij een
onvruchtbaar land bewoonen, nogthans door middel van werkzaamheid, en
koophandel, de schatten en rijkdommen van andere volken tot zich trekken; vooral
wanneer andere natien verzuimen daar gebruik vante maaken: Want daar door
loopen dan alle in- en uitwendige omstandigheden als in een middelpunt zaamen,
om hun groot te maaken. - De eerlijke overwinninge, die de koophandel behaald,
met de wapens van een schrander vernuft, kunnen de toets der zedekunde beter
uitstaan, dan de roemrijkste krijgstogten der grootste helden. - Zij is het, die den
overvloed doet gebooren worden, het gebrek vervult, die kunsten en weetenschappen
doet bloeien, en de volken beschaaft. Ja? zij doet het gansche menschdom als met
vereende kragten werken, om den omkring van ons geluk te vergrooten.
Maar ongelukkig dat het misbruik der zegeningen het zaad is van het bederf, waar
uit onkruit voorkomt, dat de gevestigste rijken, en bloeiendste gemeenebesten bitter
ten val brengt, gelijk inzonderheid bij de Pheniciers met het volgende zal blijken.

Aanmerkingen.
De Pheniciers, rijk en magtig geworden, waren niet bestand tegen het zeden bederf,
dat uit de pragt en weelde gebooren word, - hun onverzadelijke gelddorst kende
geen paalen, een drom van ondeugden verstiet het recht en goede trouwe; de pragt
en weelde deed hun nooddruft vermeerderen, intusschen dat hunne winninge
verminderde, om dat hunne volkplantingen de koophandel tot zich trokken. - De
oude iever en werkzaamheid verslapte en maakte plaats voor lui- en vadzigheid, maar bij dit inwendig bederf paarde zich de jalousie van vreemde vorsten, het goud
van Tyrus blonk hun te zeer in de oogen. NEBUKADNEZAR verwoeste eerst het oude
Tyrus, het nieuwe als uit de puinhoopen van het oude gebooren, verlokte vervolgens
ALEXANDER DEN GROOTEN om het te onder te brengen, zo dat van dit beroemde
TYRUS en SIDON naauwlijks overblijfzels te vinden zijn. Hun land is vervolgens onder
de Romeinen, en eindelijk onder de Ottomannen geraakt, die het noch in bezit
hebben.
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De Pheniciers strekken tot een voorbeeld, vooral voor handeldrijvende
gemeenebesten, hoe schadelijk het is te veel uitgebreide volkplantingen aan te
leggen, de magt raakt te veel verdeeld, 't gemeenebest verzwakt, en de
volkplantingen schudden het Juk af, en bederven het moederland. - Pragt en weelde
zijn voor gemeenebesten ook noch schadelijker als voor koningrijken, om dat de
werkzaamheid vermindert en de nooddruft toeneemt, de minste mededingingen
doen dan de winninge afneemen, de handelaars en kunstwerkers geen bestaan
meer kunnende vinden, verlaaten dan hun land en zoeken elders tot verder ruwien
van hun vaderland hun bestaan. Ik zal bij de hedendaagsche geschiedenisse wel
gelegentheid hebben te toonen, hoe de koophandel zelfs, door zijn te groote
uitgebreitheid, nadeelige gevolgen kan hebben, tot verval der Republieken of
gemeenebesten, bijzonder wanneer het land te klein, ongenoegzaam of te
onvruchtbaar is om zijn inwoonders te voeden, gelijk bijzonder Phenicie was, - dit
is ook de waarschijnlijke reden, dat dit land geheel is verlaaten.’

Verhandeling over de Bouwkunde, door S. le Clerc. Roomsch
Ridder, Teekenaar en Plaatsnyder van Lodewyk XIV. Uit het
Fransch vertaald, door P.E. Duyvené. Te Amsterdam, by J. Smit
en Zoon, en W. Vermandel, 1781. In groot Quarto, behelzende
ongeveer 100 bladzyden Letterdruk en 182 Plaaten.
Bouwkundige Liefhebbers hebben dit Fransche Stuk, met reden, altoos hoog
gewaardeerd, en 't kan uit dien hoofde denzulken onder onze Landzaaten, die der
Fransche taal onmagtig zyn, niet anders dan gevallig weezen, dat ze het zelve ook
in onze Spraak gemeen gemaakt zien, als waar door ze in staat gesteld worden,
om 'er een nuttig gebruik van te kunnen maaken. Het behelst, na eenige
voorafgaande beknopte aanmerkingen over de Bouwkunde en de Ordens der
Colomnen, eene verklaaring van een groot aantal van Plaaten, die als zo veele
schetzen zyn van het geen men omtrent de verschillende Ordens, en wat verder
daat toe betrekking heeft, behoort gade te slaan, met bygevoegde waarneemingen,
die ter nadere ophelderinge strekken, en tevens aanwyzen, waarop men in de
uitvoeringe agt hebbe te geeven De manier, op welke de Autheur dit onderwerp
behandelt, is alleszins kort en tevens van die klaarheid, dat een oplettend Leezer
hem, onder 't nagaan der voorgestelde schetzen, zonder moeite begrype; en 's
Mans Bouwkundige Lessen gereedlyk kunne overbrengen, tot die byzondere
omstandigheden, waarin by zig voor-
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stelt te zullen werken, ter uitvoeringe van een Plan, het welk in eene mindere of
meerdere maate treffende moet zyn: op welke soort van Bouwkunde dit Geschrift
eigenlyk doelt. - Het is naamlyk juist niet geschikt tot het voordraagen van algemeene
Bouwkundige onderrigtingen; waar omtrent men in verscheiden andere Werken ten
overvloede te regt kan geraaken; hier mede houdt zig de Heer Le Clerc in deezen
niet op. ‘Ik verbind my zegt hy, in dit Werk tot niets anders, dan dat geen, dat opzigt
heeft tot de schoonheid, goede smaak en sierlykheid der voor naamste deelen, die
in het zaamenstellen van een schoon en treffelyk Gebouw voorkomen. Hiertoe geef
ik Ordens van Colomnen en Pylasters, op nieuwe maaten en verdeelingen;
vervolgens voeg ik hier by de deelen, die gezegde Ordens kunnen vergezellen;
benevens de waarneemingen die men doen moet in het zaamenstellen, en de
aanmerkingen, die ik noodig oordeelde te moeten doen, om de min geoeffenden
voor zekere vry algemeene gebreken te behoeden. Gebreken, die misschien door
hen niet zouden worden ontdekt, of gekend, om er zig van te kunnen wagten; veel
min 'er zig in onderwyzen door andere Verhandelingen; dewyl tot heden zy, die over
de Bouwkunst geschreven hebben, niets daarvan aanroeren; schoon veelen deezer
zig hebben uitgebreid door kleinigheden van weinig waarde.’

Zedelyke Verhaalen, getrokken uit de Werken van de Heeren
D'Arnaud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche
Schryveren. Vyfde Deel. Te Amsteldam, by A. Mens Jansz. en A.E.
Munnikhuizen 1780. In octavo 376 bladz.
Eene welberedeneerde kenze brengt in dit Deel weder drie Geschiedenissen by
elkander, welken van verschillende zyden haare leerzaamheid hebben. In de
geschiedenis van Basile wordt ons de kragtige werking der Ouder- en Kinderliefde
treffende ontvouwd. Die van Lucile maalt ons ten leevendigste den hellzaamen
invloed, welken eene kuische Maagd zelfs op het hart van een overgegeeven
wellustigen kan hebben. En die van Arabella eindelyk is geschikt om jonge Lieden
te waarschouwen tegen Huwelyken van een gansch ongelyken rang; terwyl ze
tevens Ouders leert opmerken, hoe jammerlyke onheilen zy kunnen veroorzaaken,
wanneer ze hunne gevoeligheid, in zulk een geval, tot het uiterste brengen: welk
een en ander hier aandoenlyk wordt voorgedraagen. - Men hoore deswegens de
lessen, die een eerwaarde Geestelyke, Simson genaamd, aan Arabella, dogter van
den Lord en Pair Daramby, en aan haaren geliefden Syndham, zoon van een gemeen
Burger, geeft. Simson, die zig te vergeefsch gevleid had met het denkbeeld van
Lord Daramby te hevreedigen, nam daarop dit onvoorzigtig paar onder zyne
bescherming; en tragtte voor deszelfs veiligheid te zorgen; in hoope dat Lord
Daramby nog tot inkeer zou komen. De noodige schikkingen daartoe ge-
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maakt zynde, stonden Arabella en Syndham naar de bedoelde schuilplaats te
vertrekken; en by die gelegenheid sprak hy beiden in deezer voege aan.
‘Myne vrienden, myne waarde kinderen, gy zyt beiden schuldig. Gy, Arabella,
dewyl gy eene neiging hebt ingevolgd, wier eerste beginse en gy had behooren
tegen te gaan. Daar zyn sommige vooroordeelen, die door de waereld algemeen
aangenomen worden, en waartoe de Godsdienst zelf ons verplicht, de ouders
hebben een geheiligd recht op hunne kinderen, waaraan men zich niet kan onttrekken
zonder God en de menschen te beledigen. Doch deeze oppermacht ter zyde gesteld
zynde, verdienen zy niet te min onze achting en onze erkentenis voor de zorg, die
zy voor ons in onze jeugd gedraagen hebben. Zy zyn beter bewust van alles, dat
tot ons nut strekt; de ondervinding alleen zou genoeg zyn, om hen het rocht te
geeven, dat wy naar hunnen raad luisteren; zy zyn onze natuurlyke opperheeren,
en de wettige leidslieden, die de hemel gesteld heeft, om ons in onze zwakheid te
ondersteunen, en om ons in alle gevallen by te staan en te verzellen. En dus
beledigen wy de wetten der natuur, de rede en de menschlievendheid, ja wy
beledigen God zelven, zo ras wy slechts een enkele stap doen, die door onze ouders
niet goedgevonden word; en immers is er, onder alle de daaden van ons leeven,
niet eene van meerder gewigt dan het huwelyk! wat zeg ik? hangt ons geheel geluk
niet van deeze plegtige verbindtenis af? aan welke droevige gevolgen stelt ons een
huwelyk beneden onzen rang niet bloot? - En gy. Syndham, hoe. hebt gy uwe oogen
durven slaan op de dochter van Mylord Daramby? behoorde gy niet eene neiging
tegengegaan te hebben, waaruit uniets dandroevige gevolgen te wachten stonden?
het is zekerlyk eene misdaad, het is myn plicht u dit te zeggen, het is eene misdaad
in u, dat gy Milady Arab lla hebt durven beminnen, dat gy naar haare wederliefds
gestaan hebt, en dat gy haar zo verre vervoerd hebt, dat zy eene zwakheid begaan
heeft, welke haar noodzaakte eene verbindtenis aan te gaan, die strydig is met de
aangenomene gebruiken en wetten; gy hebt haar hier door de haat van haaren
vader op den hals gehaald, gy zyt hier door de oorzaak geworden van alle de
verwytingen van haare vrienden en bekenden, met één woord, gy zyt de oorzaak
van haar ongeluk.... Gy schreit, myne vrienden! het is myn oogmerk niet uwe
droefheid te vergrooten. De waarheid, die volstrekt aan myn beroep verknocht is,
noodzaakt my, u uwen misslag voor oogen te stellen. Gy hebt berouw over dezelve;
wel nu, daar blyft u thans niets anders over, dan de gevolgen derzelve eenpaarig
en kloekmoedig te draagen. De predikant heeft u uwen misslag aangetoond; en u
daarover berispt maar de vriend, myne lieve kinderen, vermengt zyne traanen met
de uwen: gy hebt, voor zo verre zulks in uw vermogen was, uwen misslag hersteld.
Geef derhalven in het toekomende geen gehoor aan de bederflyke redeneeringen
der waereld, welke zekerlyk zal
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zeggen, dat gy door het huwelyk uwe misdaad vergroot hebt. Het tegendeel is waar,
gy zyt daardoor op nieuw met den hemel bevredigd geworden. De onschuldige
vrucht van uwe zwakheid zou u altoos derzelver ongeluk verweten hebben; doch
thans is die door uwe verbindtenis gewettigd; brengt die derhalven op in zodanige
grondbeginselen, als tot het wezentlyk geluk kunnen strekken. Door uwe eigene
zwakheid en de daar uit voortspruitende rampen geleerd, zult gy des te beter in
staat gesteld zyn om de plichten der opvoeding naar behooren waar te neemen.
Voor het overige kunt gy u verzekerd houden, dat myn gevoelig hart u nooit zal
vergeeten. Ik zal Daramby op nieuw gaan spreeken; ik zal alles aanwenden om
hem te vermurwen; ik zal my zelfs aan zyne gramschap bloot stellen; hy zal u
wederom in zyne gunst aanneemen; ja hy zal u op nieuw zyne liefde schenken; hy
zal uw kind voor het zyne erkennen; gelooft my, de gramschap van een vader kan
niet lang duuren. Omhelst my voor het laatst: welk lot u ook moog' te wachten staan,
houd altoos voor oogen, dat iemand, die de Godvrucht ter harte neemt, nimmer
waarlyk ongelukkig is. Deeze is de beste vriend en de beste trooster. Vaarwel; ik
hoop dat ik u haast weder mag zien, en hersteld in de gunst van Mylord Daramby,
en dit durf ik met grond hoopen: God vergeeft het ons wel, wanneer wy tegen hem
zondigen, en zouden dan de menschen elkanderen hunne misdryven niet
vergeeven?’
Het streelend denkbeeld, dat Simsons eigen goed hart opgaf, werd eindelyk ook
door de ondervinding gestaafd; doch eenigzins te laat. Mylord Daramby kwam, niet
dan na verloop van een merkelyken tyd, tot inkeer; maar toen was Arabella, door
een zamenloop van ongelukkige omstandigheden, niet te ontdekken. En toen 't hem
ten laatste gelukte, was het dat Arabella, na 't doorstaan veeler wederwaardigheden,
in den armoedigsten staat met den dood lag te worstelen; wanneer het haar egter
nog ten trooste strekte, dat zy den geest mogt geeven in de armen van haaren met
haar verzoenden Vader; die smertlyk getroffen was over het gedrag, dat hy ten
haaren opzigte gehouden had.

Uitgewerkt examen der Stuurlieden, en verscheiden wyzen, om
de Breedte en Lengte op Zee te verbeteren. Te Middelburg, by P.
Gillissen en Zoon 1781. In groot octavo 106 bladz.
Overeenkomstig met den Tytel is dit Stukje tweeledig. Het behelst in de eerste plaats
het Examen der Stuurlieden, getrokken uit de Grondbeginselen der Stuurmanskunst,
van den Heer Steenstra, in den jaare 1771 te Amsterdam uitgegeven; waar van de
oplossingen hier, uitgewerkt, medegedeeld worden. Voorts levert ons de Schryver
een kort verslag van 't verbeteren der Zeekaarten, zo door het vinden van de waare
lengte en breedte der plaatzen, als door het bepaalen van de miswyzingen der
Compassen en derzelver veranderingen: met eene nevensgaande verklaaring van
het vinden der Lengte door den waaren tyd. Hier nevens
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voegt hy, met betrekking tot dit onderwerp, eene verklaaring van eene eenvoudige
manier om de Lengte op Zee te vinden, door middel van den afstand der Maan van
de Zon, of eene bekende vaste Ster te meeten, en ten zelfden tyde de Maans en
Zons of Stershoogte. Mitsgaders eene opgave der bewerkinge, van welke zich de
Heer Israël Lyons, voornaam Engelsch Sterrekundige, bediend heeft, om de Lengte
op Zee te vinden, door den gemeeten afstand van de Maan van Jupiter, in de
nabyheid van de Ecliptica. - Het een en ander, schoon voor geoefenden niets
byzonders behelzende, kan van dienst zyn voor zulken, die zig op het leeren en
handteeren der Stuurmanskunst toeleggen.

Exercitie met het Geschut op het Onder- en Boven-dek, als mede
met het Handgeweer, door den Ridder Van Kingsbergen.
Uitgegeeven door den Lieutenant C.A. Verheull. Te Amsterdam,
by J. Allart 1781. In groot octavo 43 bladz.
Een Geschrift van die natuur is zekerlyk inzonderheid geschikt voor hun die van 't
Metier zyn: maar buiten dezulken kan 't ook van eene algemeener nuttigheid zyn,
om zig eenig denkbeeld te vormen van de geregelde manier op welke alles toegaat,
en de spreekwyzen, welken zomtyds, met betrekking tot den Zeedienst voorkomen,
beter te verstaan. - Dat deeze Exercitie op de proef goed zy, hebben onze trotsche
Nabuuren, de Engelschen, onlangs ondervonden, in den bloedigen Zeeslag van
den 5. Aug. deezes Jaars.

Bericht, wegens het verongelukte Oostindisch Schip Woestduin,
en de reddinge der Schepelingen, door de Gebroeders Naerebout.
Te Middelburg, by P. Gillissen en Zoon 1780. In gr. 8vo. 38 bl.
Het loflyke gedrag der Gebroeders Naerebout, in 't redden van Schipbreukelingen,
te Vlissingen, niet min merkwaardig dan dat van Woltemade aan de Kaap de Goede
(*)
(†)
Hoop, en van Boussard te Dieppe in Frankryk , wordt hier, als een bedryf dat
geen optooizel noodig heeft, en door zyn eigen edelaartigheid schittert, op eene
onopgesmukte wyze verhaald; na een kort voorafgaand verslag van 't ongeval van
't Schip Woestduin, en 't jammerlyk gevolg hier van voor de Schepelingen. Dit Bericht
is gemeen gemaakt als iets dat gepast voegde, by eene afgifte van vier koperen
Platen; naar de aftekening van Engel Hoogerheide; in welken, zo het verongelukken
van het Schip, als de redding der meeste Schipbreukelingen afgebeeld worden. De
Plaaten draagen eene vry algemeene goedkeuring weg; en op den Tytel van dit wel
ingerigte verslag, vindt men de afbeeldingen van beide de Broeders Naerebout; die,
naar men ons berigt, uitsteekend wel getroffen zyn.

(*)
(†)

Zie verscheiden stukken nopens dit geval, gemeld Hedend. Ved. Letteroes. IV. D. bl. 615. V.
D. bl. 91.
Zie wegens deezen het Tooneelspel, getyteld: Bousard, of de Menschlievende Loolsman,
gemeld Alg. Vaderl. Letteroef. 1 D. bl. 596.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
I. Deel. Te Haarlem, by J. Enschedé en Zoonen, en J.v. Walré Junior
1781. Behulven het Voorwerk 489 bladz. in gr. quarto.
De onderscheidende benaming van dit Genootschap heeft, gelyk het Berigt, voor
de afgifte dezer Verhandelingen geplaetst, meld; haren grond in deszelfs Stichter,
en zynen uitersten Wil. - 't Heeft naemlyk wylen den Heer Pieter Teyler van der
Hulst, een Man van middelen en tevens van oesening, in zyn leven te Haerlem
woonagtig, behaegd, by uitersten wille, de vereischte schikking te maken, tot het
oprechten van een Genootschap, inzonderheid betreklyk tot de Godgeleerdheid, of
zodanige onderwerpen, die tot den natuurlyken en geopenbaerden Godsdienst
behooren. Onder anderen is 's Mans begeerte, dat het Genootschap 's jaerlyks ene
Prysvraeg, rakende een onderwerp, dat hieromtrent overweging vordert, openlyk
zal voordragen; en verder, na een onpartydig onderzoek der ingeleverde
Verhandelingen, aen de hunnes oordeels meest voldoende Verhandeling den
beloofden Eerprys toekennen: van welk een en ander in 't opgenoemde bericht een
breder verslag te vinden is. Aen deze en de verder daertoe behoorende schikkingen
is men de uitgave van dit Eerste Deel van Verhandelingen, over onderwerpen van
die natuur, verschuldigd.
Het voorstel, ter eerster Prysvrage dienende, en dat in deze Verhandelingen
ontvouwd word, luid aldus. ‘Welk is het onderscheidende kenmerk van de Christelyke
Openbaring, en in hoedanig een verband staat dezelve, zo met de Mozaïsche
Openbaringe als met den Natuurlyken Godsdienst.’ Uit de Verhandelingen, over dit
onderwerp ingeleverd, heeft men 'er vyf verkoozen, die men geöordeeld heeft, boven
de overige, der drukperse waerdig te zyn: welker eerste den gouden Eerprys heeft

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

390
weggedragen; terwyl de twee daeraen volgende, als een eerite en tweede Accessit,
met een zilveren Eerpenning begiftigd zyn; waerby dan nog twee Verhandelingen
komen, welker Opstellers als geagte Mededingers aengemerkt mogen worden.
Ieder dezer Verhandelingen stelt ons de zaek enigermate in een verschillend
gezichtpunt; doch altoos op zodanig ene wyze, dat het strekke, om ons de
uitmuntendheid der Christelyke Openbaringe, 't zy van de ene of andere zyde, ten
hoogste te doen waerdeeren.
In de eerste Verhandeling brengt men ons de trapswyze opklimming der drie
verschillende hoofdbedoelingen onder het oog, en toont dat de Natuurlyke
Godsdienst, de Mozaïsche en de Christelyke Openbaring tot elkander in een
onderling verband staen, als een steeds toenemend onderwys, dat allengskens
uitgebreid en tot meerder volkomenheid gebragt word; waer door dan de Christelyke
Openbaring dit onderscheidende kenmerk bezitte; dat men haer hebbe te houden
voor de rechtstreeksche en daedlyke Voorbereiding tot den Hemel. - Vraegt men,
op hoedanig ene wyze is zy zulks? Zie hier des Schryvers nadere verklaring, in ene
drieledige ontvouwing. Zy is het,
‘[1.] Door het volkomenlyk geruststellen van het Geweten, omtrent de schuld der
zonde, welke ons, ons van God verwyderende, teffens onbekwaem maekte, om
gelukzalig te zyn in zyne Tegenwoordigheit; [2.] door, uit kracht van den dood van
Christus, als het middel tot die gerustheit, ten sterksten aen te dringen op die
heiligheit en deugd, welke onafscheidbaere eigenschappen zyn van een hemelsch
Leven, en welke, in alle heur byzondere deelen, rond uit en als op den man aen, in
het Euangelie worden aenbevolen; en [3.] eindelyk, door de allerheuchelykste
ontdekking van alle de omstandigheden des toekomenden Levens, en eene zo
volkomen verzekering hier van, als de natuur der zaken voor ons, nog eindige, nog
aerdsche wezens, toelaet.’
De tweede Verhandeling ontvouwt ons, hoe de Christelyke Openbaring met den
Natuurlyken Godsdienst en de Mozaïsche Openbaring instemt; hoe dezelve dezen,
daer ze te kort schieten, als te gemoete komt, en het gebreklyke vervult; waer op
dan aengetoond word, hoe de Christelyke Godsdienst zich alleszins, door hare
voortreflykheid, op ene uitstekende wyze onderscheid.
Naer luid der derde Verhandelinge is het onderscheidende kenmerk der Christelyke
Openbaring bepaeldlyk ge-
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legen in het Geloof, dat Jezus de Christus de Messias is van God beloofd en
gezonden, de Zaligmaker der Waereld. En de Opsteller dezer Verhandelinge doet
voorts duidelyk zien, hoe, zo wel de Natuurlyke Godsdienst, als de Mozaïsche
Openbaring, in de naeuwste betrekking tot de Christelyke Openbaring staet; waer
uit dan ten besluite afgeleid word, dat zy, die zich op een recht verstand der
Christelyke Openbaringe toeleggen, ook hun werk moeten maken van ene oplettende
beoesening der Mozaïsche Openbaringe en van den Natuurlyken Godsdienst.
In de hier aen volgende Verhandeling word ons de uitmuntendheid der Christelyke
Openbaring boven den Natuurlyken Godsdienst, en de Mozaïsche Openbaring, van
alle zyden op het luisterrykste ten toon gesteld; en de voordragt hier van doet de
Autheur het onderscheidende kenmerk der Christelyke Openbaring hoofdzaeklyk
bepalen, tot - ‘de volkomenheid en instandhouding des Goddelyken onderwys,
daarïn vervat, aangaande de regte kundigheden, de wezenlyke beginzels, of gronden,
pligten en beweegredenen van waren Godsdienst, die, door de Rede, niet dan zeer
gebrekkig en duister, gedeeltelyk en onzeker, konden gekend, worden; dog, door
de Kristelyke Openbaring, regtstreeks van God, of door zyne ingeving, geleerd en
aangewezen zyn. - En wel op ene veel eenvoudiger en duidelyker, kragtdadiger en
genadiger wyze, en in ene veel verdere uitgebreidheid en volmaaktheid, zo wel als
ten meer algemenen nutte, dan ooit voorheên, door enige voorafgaande Openbaring,
't zy voor of in de wet van Mozes zelve, geschied was: - en tevens tot het
merkwaardig Byvoegzel der Kristelyke Lere, betreffende de waardigheid en het
gezag van, als mede de verpligting aan het doorlugtige werktuig, of den verheven
Persoon van onzen Here en Zaligmaker Jezus Kristus zelven, waar door deze
Openbaring allereerst den menschen gegeven werd: - en eindelyk tot de byzondere
voorschriften deszelven, zo zedelyke als plegtige, welke meer bepaaldelyk aan de
uitwendige belydenis van zynen Godsdienst gehegt zyn, te weten, het gebod tot
Broederlyke Liefde, en de instelling van Deop en Avondmaal.’ Uit hoofde hier van
heeft men, gelyk de Opsteller dezer Verhandeling verder toont, den Natuurlyken
Godsdienst aen te merken, als den grondslag, waerop het geheel gebouw van den
Geopenbaerden Godsdienst rust, en de Mozaïsche Openbaring als ene voorbereiding
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tot de Christelyke; die strekt om de Leer van den Godsdienst te volmaken; waerdoor
deze drie een onafscheidelyk verband met elkander hebben; des derzelver
beoeffening gepaerd behoore te gaen, gemerkt de ene de andere licht byzet.
Laetstlyk worden we door den Schryver der vyfde Verhandelinge opgeleid tot het
denkbeeld, dat het onderscheidende kenmerk der Christelyke Openbaring bepaeldlyk
te stellen is, ‘in de volbragte verzoening door Jezus Christus; en de daaraan
verknogte bekentmaking, dat beide Jooden en Grieken, door het Geloof, aan dezelve
het deelgenootschap verkrygen.’ Gelyk hy dat denkbeeld afleid uit zyne
onderscheidenlyke beschouwing van den Natuurlyken Godsdienst, de Mozaïsche
en de Christelyke Openbaring, zo geeft hem die beschouwing ook aenleiding om
te toonen, hoe men met oplettendheid hebbe gade te te slaen, het nauwe verband
dat hier onderling plaets heeft.
Naer de verschillende denkwyze der Lezers zal hun ongetwyfeld het ene gevoelen
meer dan het andere behagen; dan met dit alles zullen onpartydigen, vertrouwen
we, van ieder Verhandeling gereedlyk erkennen, dat dezelve in hare soort met een
oordeelkundig redenbeleid uitgevoerd zy; en dat de verscheidenheid ook hier hare
gevalligheid hebbe.

Eerste Prysvraag van het Godgeleerd Genootschap te Haarlem,
beantwoord door *** R. Pr. Te Antwerpen, by H. Bincken 1780.
Behalven de Voorreden 88 bladz. in gr. octavo.
Ene Verhandeling, aen Teyler's Godgeleerd Genootschap toegezonden, die het
Genootschap niet goedgevonden heeft ter drukperse te schikken, en die de Opsteller
echter oordeelde met nuttigheid in 't licht gegeven te kunnen worden. Zulks stond
hem zekerlyk vry, en 't geen hy desaengaende in zyne Voorreden zegt, is allesins
bescheiden, en kan het Genootschap in genen deele kwetzen. Nu de door het
Genootschap ter druk geschikte Verhandelingen afgegeven zyn, kunnen de Lezers
oordeelen, of het Genootschap, (dat tog alle ingeleverde, en zelfs min of meer in
hare soort vrywel uitgevoerde, Verhandelingen niet algemeen kon maken,) al of niet
regtmatig de voorkeuze aen andere Verhandelingen gegeven hebbe. 't Is zekerlyk
onze zaek niet zulks te beslissen, en hier over breeder uit te
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weiden; alleenlyk zullen wy, gelyk we van de voorgemelde Verhandelingen gedaen
hebben, het hoofdzaeklyke van 's Mans beantwoording der Vrage melden. Dan
zulks kan zo beknoptlyk niet geschieden, als van dezen gedaen is, om dat de
Opsteller de Vrage van verschillende zyden beantwoord. Het Voorstel komt hem
duister voor, en dit doet 'er hem verscheiden betekenissen aen hechten; waer over
men inderdaed reden heeft om zich te verwonderen, daer hy 'er betekenissen aen
hecht, die handtastelyk vreemd zyn van 't Voorstel, dat inzonderheid uit de nadere
verklaring blykt, daer uitdruklyk gezegd word, dat men door het geëischte
onderscheydende kenmerk bepaeldlyk verstaet, dat geene, het welke der Christelyke
Openbaaringe byzonder eygen is, en haar, by uystek, onderscheydt van de
Mozaïsche Openbaaringe en van den Natuurlyken Godsdienst. Of de Autheur dit
over 't hoofd gezien, dan of iets anders hem bewoogen hebbe, om op een Voorstel
van ene geheel andere natuur te denken, is niet wel te ramen; wat hier van zy, het
antwoord slaet althans niet op die bepaling, maer op Voorstellen, die 'er gansch
geen gemeenschap mede hebben.
Zyn eerste Voorstel is, te zoeken, naer het onderscheidende kenmerk, ‘waar uit
de zulken, die voorwenden byzondere Openbaaringen te hebben, zekerlijk kunnen
weeten, of die openbaaringen Goddelijk zijn of niet?’ En hy toont zeer wel aen, dat
dit kenmerk van Godlykheid niet te bepalen zy, maer dat 'er vaste kenmerken zyn,
waer uit men bepalen kan, dat de gewaende openbaringen geen Godlyken oorsprong
hebben. Dit gedeelte is zeer wel ingericht, tegen Dwepers, die wanen, dat ze door
Godlyke openbaringen geleid worden.
Zyn tweede Voorstel is, te zoeken, naer het onderscheidende kenmerk, ‘waar uit
men duidelijk en ontwijffelbaar kan weeten, dat de Leering des Christendoms
Goddelijk, dat is, van God den Heer veropenbaart zij?’ Dan dit Voorstel vat hy weder
twezins op. 1. Men kan het onderscheidende kenmerk zoeken, ‘waar uit die geenen,
die in 't begin des Christendoms leefden, ontwijffelbaar konden weeten, dat de
Leering, die hun verkondigd wierd, Goddelijk was?’ 2. En men kan ook het
onderscheidende kenmerk zoeken, ‘waar uit men in de volgende tijden ontwijffelbaar
heeft kunnen weeten, en tot heden toe kan weeten, welke onder alle die Leeringen,
die onder de verschillende gezintheden des Christendoms
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zeer verschillend gedebiteerd worden, de echte zijn, die van God den Heere zijn
veropenbaart, en in den beginne des Christendoms verkundigd geweest?’
In 't eerste dier genoemde opzichten is zyn antwoord. ‘Het zekere onderscheidend
kenmerk van de Goddelijke openbaaring der Leere des Christendoms, wanneer
dezelve eerst in de wereld verkundigd wierd, waren de bovennatuurlijke
wondertekenen, die deze verkundiging vergezelden en bevestigden, waar door God
de Heer klaarblijkelijke bewijzen gaf, dat hij het zelf was, die deze Lering, door den
mond dier eerste verkundigers, aan de wereld kenbaar maakte.’ - 's Mans uitbreiding
van dit woord behelst ene vry geschikte verdeediging van de Godlykheid der
Euangelieleere; als gestaefd door wonderwerken, van welker echtheid wy
genoegzame gronden van verzekering hebben; en waer in de oorzaek gevonden
word van de spoedige verspreiding der Euangelieleere in die dagen; als welke,
buiten deze wonderdaden, onverklaerbaer, of, op zich zelve genomen, het
allergrootste wonder is.
In 't laetste geval eindelyk is zyn antwoord. ‘Dit is 't waaragtige en onderscheidende
kenmerk der Christelijke openbaaring: al dat gene, dat in 't vereenigde Christendom
altijd en overal is gepredikt en geloofd geweest, dat is van Christus en van de
Apostelen verkundigd, en gevolglijk van God geopenbaard.’ Ter nadere ophelderinge
en bevestiginge van dit antwoord, bedient de Autheur zich van de gewoone
redeneerwyze der Roomsche Kerke, ter stavinge van de ongeschonden opvolging
der Leere; 't welk hy, schoon voor een Protestant niet voldoende, naer die denkwyze,
regelmatig voordraegt.
Wat ten besluite nog aengaet het verband der Christelyke Openbaringe, zo met
de Mozaïsche Openbaring als met den Natuurlyken Godsdienst; de Opsteller dezer
Verhandeling toont duidelyk dat ze de allernauwste betrekking tot elkauder hebben;
neemt daeruit aenleiding om den Lezeren de voortreffelykheid der Euangelische
Openbaringe onder 't oog te brengen, en hen ernstig te vermanen, om 'er zo ter
kennisse als ter betrachtinge een naerstig gebruik van te maken. - Men kan uit dit
alles genoegzaem afnemen, dat de Verhandeling op zich zelve geen wraekbaer
stuk zy; maer 't is geheel iets anders, haer op die wyze, naer de manier van
uitvoering, te beoordeelen, en
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geheel iets anders haer te beoordeelen, als mede dingende naer een Eerprys, op
de beantwoording van een gegeven Voorstel toegezegd. - Het Godgeleerde
Genootschap had in dit stuk ene andere bepaling in 't oog te houden, dan het doelwit
van de Schryveren der Letteroefeningen vordert.
sten

den

Leerreden over den CXXIV
Psalm, te Vlaardingen den 4 van
Grasmaand 1781, in eene Dank- en Bedestonde uitgesproken, by
gelegenheid van de behoudene aankomst van de Vlaardingsche
Vischvloot na de Vredebreuk met Engeland, door H.H. Viervant,
Predikant aldaar. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg. Gedrukt ten
voordeele van de Visschery-Armen. Behalven het Voorwerk 60
bladz. in gr. octavo.
Na ene beknopte ontvouwing van den inhoud van dit lofen danklied, leid de
Eerwaerde Viervant uit het voorgestelde af; ‘(1.) Dat het God is, die verlossing
gebiedt, wanneer het radeloos staat by menschen; dat het de Heere is, die 't volk
bevrydt uit de hand der wederpartyderen, die magtiger zyn, dan zy. (2.) Dat de
verlossing, waarin God zich wonderdadig heeft groot gemaakt in blyde gedachtenis
moet bewaard, en God deswegens in de heerlykheid van zynen naam geloofd en
verheerlykt worden. En (3.) Dat het vertrouwen des harten daar door moet worden
opgewekt, om ten allen tyde gelovig de Godlyke hulpe te begeeren, en zich in de
benaauwdheid op 's Heeren alvermogen en trouwe veilig te verlaaten.’
Overeenkomstig met dit drieledig voorstel schikt zyn Eerwaerde zyne verdere
aenspraek tot de Vlaerdinger Gemeente, om haer des Heren hand in de behoudenis
harer Vischvloot te doen opmerken, en verder te noopen tot het verheerlyken van
God met woorden en daden, mitsgaders, om, met een onwankelbaer vertrouwen
op hem, haere toevlugt tot hem te nemen in den gebede, in alle nooden, die haer
mogten treffen. - Zyn Eerwaerde voert dit alles op ene zeer gepaste wyze uit. Het
tafereel van 't onheil, dat Vlaerdingen over 't hoofd hing, der aendoeningen van hoop
en vreeze, naer den aert der verschillende berichten, die tusschen beiden inkwamen,
en eindelyk der gelukkige ontkominge van het dreigende gevaer, word hier treffende
geschetst; en de opwekkingen tot het
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verheerlyken van den Allerhoogsten en het vertrouwen op hem, draegt zyn
Eerwaerde manlyk en overtuigend voor. - De byzonderheid van 't geval, dat hier in
verscheiden zamenloopende omstandigheden ontvouwd word, en de uitvoering der
Leerreden zelve, pryzen dit Geschrift den Lezer aen, die dus, terwyl hy zich zelven
genoegen baert, te gelyk de Visschery-Armen van Vlaerdingen, ten welker behoeve
deze Leerreden gedrukt is, in hunnen thans neringloozen staet helpt ondersteunen.

Overdenkingen bij het Graf van mijne jonge Vriendin. Te Deventer,
by L. Leemhorst 1781. Behalven de Voorreden 52 bladz. in gr.
octavo.
Schoon dit geschrift des Autheurs naam niet op den tytel drage, 't blykt nogtans aen
't einde, wie de Schryver zy, daer hy zig uitdruklyk noemt, JACOB VAN LOO, Predikant
te Ootmarsum. En zo uit de Voorreden als uit den inhoud zelven is te zien, dat zyne
Vriendin ene jonge Dame van aenzien ware, met welke hy door de tederste
Vriendschap verbonden was, en die vroegtydig ten grave daelde. - Dit voor zyn
Eerwaerden gevoelig sterfgeval heeft hem deze overdenkingen op het papier doen
brengen; en voorts bewoogen, om dezelven ter uitgebreider nuttigheid algemeen
te maken. Ze behelzen ene ongedwongen aeneenschakeling van gedagten en
redeneeringen, die zulk een sterfgeval eigenaertig aen de hand geeft; natuur en
plicht zyn hier als beurtlings werkzaem. De droefheid slaet de ziel bykans neder,
maer troostredenen beuren haer weder op. Zy kan niet nalaten bittere klagten uit
te boezemen, dan 't overtuigd bezef van Gods alwys Bestuur stuit derzelver
onregtmatigen voortgang. Trapswyze houden bedaerder overdenkingen stand. De
Vriendschap oefent hare kragt ook na den dood, even als tusschen ver van een
gescheiden Vrienden op de Waereld. En de welgegronde hoop van zyne Vriendin,
in den staet van een onstoorbaer en eindeloos volmaekt geluk, na verloop van
enigen tyd, te ontmoeten, en met haer zyn geluk te volmaken, doet zyn Eerwaerden,
met de sterkste vervoering, de verschyning van dien dag te gemoete zien; ja brengt
hem dien dag zo levendig voor den geest, dat hy, door het voorgevoel overstelpt
worde, als te sterk voor een sterveling, die, om zulks door te staen, eerst de
onstervelykheid aengedaen
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moet hebben. - In de voordragt van dit alles heeft de Eerwaerde van Loo de tael
van 't hart by uitstekendheid wel in agt genomen; en tevens met oordeel toegezien,
dat het verstand, zonder het natuurlyke te kwetzen, het buitenspoorige verhoede
of afwende. - De uitvoering doet hem zekerlyk van die zyde eer aen; terwyl ze tevens,
ten aenzien der zyde van nuttigheid, hem tot lof strekt; daer het geheele geschrift,
voor allen, zo jongen als ouden, ene doorloopende reeks van aenmoedigende lessen
ter geloovige gehoorzaemheid; en wel byzonder voor hun, die over smertlyke
sterfgevallen treuren, een aental van opwekkende troostredenen behelst. - Vraegt
iemand, by deze gelegenheid, is het in zulke gevallen wel geoorlofd te treuren? Men
hoore den Eerwaerden van Loo over dat onderwerp, en neeme nog dit byzonder
voorstel ter proeve zyner schryfwyze. - ‘Mag ik,’ is zyne vraeg, ‘mag ik het afzijn
van mijne Vriendin betreuren?’ En hy beantwoord die vraeg aldus.
‘Indien het tegendeel mijn pligt is, ben ik ongelukkig: maar dit kan ik mij niet
opdringen. Mijn hart is aandoenlijk, snel geraakt door vreugd en smart. God gaf mij
dit hart, en zoude hij dit geschenk aan mij gedaan hebben, om mij te pijnigen? Dit
strookt niet met zijne Wijsheid, en het beledigt zijne Liefde. Alle mijne aandoeningen,
neigingen, driften en hartstogten, voor zo verre zij niet zedelijk bedorven zijn,
behooren tot die natuur, die mij tot een mensch maakt. Beschouw ik ze als onkruid,
dat met wortel en tak verdient uitgeroeid te worden, dan denk ik als een mensch,
die niet meer mensch wil zijn. En van hoe veele, met geen goud koopbaare
aangenaamheden berove ik dan mijn leven? De smartende droefheid heeft zelfs
haare aantrekkelijkheden in sommige gevallen; en het gezigt van dit Graf, dat zoo
doorpriemend voor mijn hart is, heeft eene vertederende wellust, onbekend aan
den gevoelloozen. - Stoïcijn! Uw leerbegrip is een lastering van den mensch.
Hoogmoed is 'er de bron van. Ik haat uwe strenge zedekunde: zij kan niet voor den
mensch geschikt zijn, want zij onderdrukt zijne natuur, zij verstikt zijne
menschelijkheid. En mijn Godsdienst? hij verpligt mij ter zuivering, en niet ter
uitrukking mijner hartstogten, en hoe konde hij anders van God, mijn Schepper, zijn
afgedaald? Aandoeningen af te leggen, die Hij zelfs aan mij gaf, die in mijne natuur
zijn ingeweven, die onafscheid baar aan mijn wezen zijn verbonden, die werken,
eer de
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reden zig kan vertonen, - zulke aandoeningen af te leggen, kan nimmer zijn gebod
zijn. Dit te denken, is Gods Rechtvaardigheid en Wijsheid, zoo wel als zijne
Goedheid, te honen. Ik schrik van dit denkbeeld. Laat de harde ziel, die van een
steen in niets verschilt, dan in de menschlijke gedaante, raaskallen, en met de
hoogklinkendste woordenpraal de koude ongevoeligheid prediken; ik zie hem aan
met medelijden of verachting, en houde mijn gevoelen vast. Ongevoeligheid is
nimmer een deugd, nimmer het asdrukzel van het beeld van Hem, die het Graf van
LAZARUS bevogtigde met zijne traanen. - Heilige JESUS! neen - met u te weenen bij
het Graf onzer hartsvrienden kan niet zondig zijn. Een aandoenlijke ziel, die, gelijk
Gij, traanen van geroerde menschelijkheid en wijze deugd bij het altaar des Grafs
stort, draagt Uw beeld. Troostrijke voorstelling! Ik zit bij dit dierbaar Graf, waarin het
zielloos lijk van mijne Boezemvriendin is weggeborgen - helaas! voor altoos
weggeborgen - ik besproei het met zilte traanen, en Uwe traanen heiligen mijne. Ik vraag mij, of ik zo onschuldig weenen kan als de Verlosser? JESUS, weenende
bij het Graf, was even zo onschuldig, zo heilig, zo groot, als aan het moordhout,
biddende voor zijne beulen. Hij liet zig door de beroeringen zijner hartstogten niet
vervoeren tot eene redelooze droefheid; zijne traanen waren de menschelijkste, de
deugdzaamste, de onschuldigste traanen. Als ik deeze vraagen aan mijn hart
voorlegge, dan ontvang ik, helaas! een zeer beschamend antwoord. Ik was te veel
mensch, en te weinig een Christen, toen de langgevreesde tijding van haar dood
mij als een donderslag op het harte viel. De geweldigste orcaan slingert zo de mast
en roerlooze kiel niet, langs de barningen der golven, als de storm der prangende
droefheid mijn ziel geschud heeft. De weenende Ouders zogten bij mij troost in
hunne benauwende treurigheid - ik had zelfs troost nodig - ik wilde ze geven, maar
ik konde niet - ik deed mij geweld aan, verkroppende mijn gevoel - ik zweeg tot
stikkens toe - maar in de eenzaamheid mij aan den loop der denkbeelden, die door
mijn ziel vlogen, overlatende, barste ik wel ras in een vloed van traanen uit, die over
alles heen liep; die de Reden en den Godsdienst overstroomde, dien ik niet magtig
was te stuiten. Maar laat ik dit niet herdenken, of ik lope gevaar om
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door denzelfden pas eenigermate bedwongen stroom te worden vervoerd. Ach! ik
gevoel reeds de aanbruischingen mijner beroerde hartstogten. ô Reden! ô
Godsdienst! helpt mij ze bedwingen. Weenende JESUS! laat ik weenen als Gij: of,
als dit voor mij te hoog is, laat ik het pogen: en, zoo hier ook veel gebrek in is, laaten
dan uwe onzondige traanen de onreinheden van mijne traanen verzoenen.’

Algemeene Beginselen van Waarheid en Pligt, ontworpen door C.
Ris; Bedienaar des H. Euangeliums, en Mede-Directeur der
Vaderlandsche Maatschappy te Hoorn. Te Hoorn, by T. Tjallingius
1781. Behalven het Voorberigt 62 bladz. in octavo.
Een Catechizatieboekje, 't welk de Eerwaerde Ris opgesteld heeft, ten dienste van
de opleiding en het onderwys van kinderen en meerbejaerden van onderscheiden
Gezindheden, op de Educatiezael der Vaderlandsche Maetschappy te Hoorn. Het
behelst LXI Hoofdvragen over de Kennis van God uit de Natuur, over de Heilige
Schrift, de tien Geboden, het Gebed des Heren en de twaelf Artikelen des algemenen
Christelijken Geloofs. De Antwoorden by deze Vragen gevoegd moeten geleerd,
en uit het geheugen opgezegd worden. Maer dan komen 'er voorts by, etlyke
Ondervragen zonder Antwoorden; die, by manier van catechizeeren, met de
Onderwyzelingen, naer mate van hunne meerdere of mindere vatbaerheid, door
den Leermeester behandeld worden. De schikking en inrigting is van die natuur,
dat zy niet alleen tot dit byzonder oogmerk hare nuttigheid kan hebben; maer dat
dit Geschrift ook in andere omstandigheden ter onderrigtinge van de Jeugd gebruikt
kan worden; te meer daer men zich van 't zelve als ene handleiding kan bedienen,
met zodanige veranderingen, 't zy uitlatingen of byvoegingen van ondervragen, als
men, naer vereisch van zaken, best oordeelt.
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Ontleedkundige, Spierkundige, Ingewandkundige, Vaatkundige,
Klierkundige, Zenuwkundige Tafelen, ontworpen door D. August
Schaarschmidt. Te Amsterdam, by J. Morterre 1780. in groot
octavo.
Deeze Ontleedkundige Tafelen van den Heer SCHAARSCHMIDT verdienen, onzes
bedunkens, zo wel, wegens deszelfs beknoptheid, als duidelykheid, boven zeer
veele andere, zelfs nieuwere Ontleedkundige Handboeken, den voorkeur. Alles,
wat op de beoefening der Genees- en Heelkunde eenigen invloed kan hebben, is
hier, op eene zeer korte en gemakkelyke wyze, voorgesteld, en kan dus voor hen,
die zig niet met opzet op Ontleedkundige naspeuringen toeleggen van zeer veel
nut zyn. Maar vooral zyn deeze Tafelen zeer geschikt, om den Leerling der Ontleeden Heelkunde, het gantsche Veld der Ontleedkunde, met een opslag van het oog,
voor den Geest te brengen. Wy twyfelen dierhalven niet, of de Vertaaling, van dit
zo algemeen nuttig Werk, zal den Nederduitschen Leezer zeer aangenaam zyn.
Het Eerste Gedeelte bevat, behalven een- en - twintig Spierkundige Tafelen, nog
vier-en-twintig Ingewandkundige Tafelen; handelende over de organisatie en
t'zamenstellende deelen der byzondere Ingewanden. In het Tweede Gedeelte
handelt de Schryver, in de eerste plaats, over de Vaatkunde, welke hy in dertien
byzondere Tafelen afhandelt: vervolgens gaat hy over, tot de Klierkunde, die
wederom in Negen byzondere Tafelen verdeeld zyn; en eindelyk volgen de
Zenuwkundige Tafelen, welke Agttien in getal zyn. Het getal der Intekenaaren op
dit Werk is vry aanmerkelyk. De Plaaten van Eustachius, waarvan de Beenkundige
reeds zyn uitgegeeven, zullen vervolgens, by zes of agt stuks gelyk, aan de
Intekenaaren afgeleverd worden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

401

Hedendaagsche Oeffanende 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 Deels, Derde
Stuk. Te Amsterdam, by J. Dóll, 1781. in gr. 4to.
(*)

Wy hebben reeds in een voorgaand Stukje van de twee eerste stukken deezer
Hedendaagsche Oeffenende Heelkunde, met den verschuldigden Lof, melding
gemaakt. Dit Derde Stuk, het welk met de twee voorgaande t'zamen het Eerste Deel
uitmaaken, bevat Agttien Plaaten, welke op de zes verhandelde Leerstukken
betrekking hebben.
Vooraf geeft de Schryver eene korte, teffens zeer duidelyke, beschryving der
aangepreezen Werktuigen. - De Plaaten zelve zyn met de grootste naauwkeurigheid
uitgewerkt, en stellen den Leerling genoegzaam in staat om zig een duidelyk
denkbeeld daarvan te vormen.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Vlissingen. Zevende Deel. Te Middelburg, by
P. Gillissen 1780, Behalven het Voorwerk 678 bladz. in gr. octavo.
Naar de gewoone schikking komen hier eerst eenige Prysverhandelingen. Het
voorstel van 't Genootschap, betreffende der Armen hulp, luidt aldus: ‘Hoedanig is
de wyze, om de Armen, zoo binnen de Steden, als op het platte Land van het
vereenigd Nederland, en in het byzonder van Zeeland, te ondersteunen en bestendig
aan den kost te helpen; welke voor de Diakonyen en Armenmiddelen min
bezwaarende, voor de Armen zelven nuttiger, en voor de Burgerlyke Maatschappye,
waarvan zy leden zyn, voordeeliger is, dan die wyze van bedeelinge, welke, nu,
byna alom, plaats heeft.’ Twee Verhandelingen over dit onderwerp, waarvan de
eerste met den gouden, en de tweede met den zilveren Eerprys bekroond

(*)

Zie Alg. Vad. Letter-oef. IIde D. bl. 421 en IIIde D. bl. 142.
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is geworden, maakt het Genootschap hier gemeen; terwyl ze ook eenige
aanmerkingen uit andere Verhandelingen en medegedeelde berigten, nopens dit
stuk, daar nevens voegen. Verscheiden voorslagen, hier omtrent gedaan, vorderen
zekerlyk oplettendheid, te meer, daar de Schryvers zig uitdruklyk 'er op toegeleid
hebben, om zodanige middels aan de hand te geeven, die zeer wel ter uitvoeringe
gebragt kunnen worden. - - Eene tweede Vraag, welker beantwoording hier ook
medegedeeld wordt, raakt de Oostindische Schepen; men vraagt: ‘Welke Schepen,
behoorende aan de Nederlandsche Oostindische Compagnie, van 140, 150 en 155
voeten lang, zo met een' openen, of gedekten kuil, anders genoemd driedekkers,
zyn in allen deele de bekwaamste, nuttigste en voordeeligste voor Haaren dienst,
zoo tusschen Europa en India varende, als in de Indische zeeën zelve gebruikt
wordende?’ Van de drie Verhandelingen over dit Stuk ingeleverd zyn 'er twee der
drukperse waardig geagt, waar van de eene den gouden en de andere den zilveren
Eerprys behaald heeft. Beiden komen ze daarin overeen, dat de Schepen met een
gedekten kuil ver te schatten zyn boven die met een openen kuil; en dat deeze
anders genoemde driedekkers, ter lengte van 155 voeten, in alle opzigten voor de
bekwaamste, nuttigste en voordeeligste Schepen voor de Compagnie gehouden
moeten worden. Deezen voorrang aan de driedekschepen gegeeven, zo door
redeneering, als proefondervindelyk, in de Verhandelingen aangedrongen, bevestigen
ook daarenboven nog eenigen daaraan toegevoegde Bylagen; welken de voordeelen
der driedekkers, door de ondervinding in erlyke gevallen, nog nader aanwyzen.
Buiten deeze Prysverhandelingen levert ons dit Deel nog eenige stukken tot de
Genees- en Heelkunde betrekkelyk; behelzende Waarneemingen nopens de
natuurlyke en ingeënte Kinderpokjes; raakende eene gedeeltelyke vernaauwing
des Kolykdarms, benevens eene moeilyke Doorzwelging en inhouding van spys en
drank, als mede over het heilzaame gebruik van het Gramen marinum tegen het
Scorbut. En deezen gaan wyders ook vergezeld van etlyke Natuurkundige
Waarneemingen, waar onder anderen voorkomt, een bevrugte Oranjeappel, of een
Oranjeappel, in welks midden zig een klein Oranjeappeltje bevindt; voorts een
zonderling wespennestje, en laatstelyk een berigt wegens de Insekten, die in de
Gomlak gevonden worden. - Ieder deezer stukken heeft zyne merkwaardigheden,
naar de kundigheden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

403
of verschillenden smaak der Leezers; onder anderen zyn de waarneemingen en
proeven van den geneeskundigen Heer Bicker, nopens de natuurlyke en ingeënte
Kinderpokjes, by uitstek geschikt, om veeler aandagt en nieuwsgierigheid tot zig te
trekken. Het belang, dat men natuurlyk stelt in de verdere naspooringen van dit
onderwerp, de bekende uitgestrekte bevinding, en oplettende behoedzaamheid van
dien Geneesheer, maakt het verslag, dat 'er zyn Ed. van geeft, te gewigtig, om het
ongemerkt voorby te gaan: 't welk ons ook bewoogen heeft, om 'er eene
byzonderheid uit over te neemen, die, mogelyk, vooral met nuttigheid, onder 't oog
gebragt kan worden van zulken, die nog met een vooroordeel tegen de Inënting der
Kinderpokjes ingenomen zyn. Dezelve betreft de herhaaling der besmettinge,
waaromtrent zyn Ed. ons het volgende berigt verleent.
‘Van een byzonder belang heb ik het geoordeeld te onderzoeken, of de Ingeënten,
gepokt hebbende, voor eene nieuwe besmetting vatbaar zyn; en dus twee of
meermaalen de Kinderpokjes krygen kunnen.
Dat zulks somtyds, schoon zeer zeldsaam, geschiedt door de natuurlyke
(*)
besmetting, heeft onlangs eerst de Hooggeleerde Heer van Doeveren, door
(†)
geleerde getuigenissen en waarneemingen, en daarna de Heer M. van Phelsum,
met een byzonderen yver, zoo waarschynlyk gemaakt, dat 'er by my schier geen
andere twyffel overblyft, als die de ondervinding alleen kan wegneemen. Ik heb, nu
20 jaaren, de Geneeskonst in deze volkryke stad (Rotterdam) geoeffend, in dat
verloop van tyd, vyf zwaare Epidemiën van Kinderpokjes bygewoond, in dezelven
een zeer groot aantal van pokkige Lyders behandeld, en ben altoos oplettend
geweest, of my een geval van eene tweede besmetting voorkomen zou; maar ik
ben wel verzekerd 'er nimmer een ontmoet te hebben; gelyk ik ook, in deze laatste
algemeene Epidemie, geen van hun, welken ik te vooren met deze ziekte, 't zy met
natuurlyke, 't zy met ingeënte, behandeld heb, op nieuw door de pokjes heb zien
aangetast worden; maar menigvuldigmaalen heb ik gevallen gehad, waarin de
verschillende soorten van onwaare pokjes, door Geneeskonstoeffenaars zelven
voor waaren zyn aangezien; en meer dan eens heb ik dergelyke gevallen gezien,
als de Heer

(*)
(†)

Verhand. der Holl Maatsch. XII. D.
In zyne Verhand. over tot de Genees- en Natuurkunde behoorende Onderwerpen. I.D.
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(*)

heeft aangetekend; die, gelyk hy zegt, “veelligt sommigen doen gelooven,
dat zy wezenlyk de Kinderpokjes tweemaal ondergaan hebben, daar deze ziekte
misschien nooit iemand tweemaal aangetast heeft.”
Dat men ook, door de Inënting gepokt hebbende, naderhand door de natuurlyke
Kinderpokjes kan aangetast worden, meent de Heer M. v Phelsum, niet tegenstaande
alle de bewimpelingen van sommige voorstanders van de Inënting, door voorbeelden
(†)
genoeg bewezen te zyn. Voor 6 jaaren schreef hieromtrent de Hooggel. Heer
Camper: “maar voor zoo verre tot nog toe de waarneemingen van eenige duizenden,
die ingeënt zyn, ons leeren, is 'er geen voorbeeld, dat men na de Pokjes, schoon
weinig, of slechts de toevallen van besmettinge geregeld gehad te hebben, immer
eene tweede besmetting gezien hebbe. - Indien deze waarneeming gegrond is,
gelyk men niet twyffelen kan, dan is de Inënting nog verre te stellen boven de
(§)
natuurlyke Pokziekte, en heeft nog dit byzonder voordeel.”
Intusschen erkent de Heer Bicker hier voorts, dat, indien zodanige gevallen van
de natuurlyke Kinderpokjes gebeuren, ze ook van de Inënting even mogelyk zyn.
Maar hy vindt de voorbeelden, door den Heer M. v. Phelsum en anderen
aangeweezen, in dit stuk niet beslissende: beroept zig voorts op het bekende
leezenswaardige Geschrift, de Inënting der Kinderpokjes in haare groote voor deelen
aangewezen enz. byzonder op het aldaar nopens dit onderwerp gemelde, Bladz.
206-242; en getuigt verder nogmaals dat zyne ondervinding ook voor het tegendeel
spreekt.
Dit echter, vervolgt hy, voor geene genoegsaame verzekering houdende, dat men
niet twee of meermaalen, door de natuurlyke of konstige besmetting van de
Kinderpokjes kan aangetast worden, heb ik de Inënting ter toetse willen brengen,
en by de duizende proeven, die men in Engeland, en elders, vrugteloos genomen
heeft, om door den eenen of anderen weg, de Kinderpokjes voor de tweedemaal
te verwekken, ook de myne voegen. Ten dien einde, heb ik verscheiden kinderen,
die door de gewoone besmetting, of door de Inënting, weinig en twyffelachtige
SIMS

(*)
(†)
(§)

Observations on Epidem. Disordres pag. 115 and 116.
Zie de aangeh. Verhand. bl. 11.
In deszelfs Aanmerk. over de Inënting, bl. 57.
J. SIMS
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pokjes gehad hadden, op nieuws en herhaalde reizen, met alle de vereischte zorgen
ingeënt, zonder dat ik, in éénen van hun, immer de Kinderpokjes, of de minste
verschynzelen 'er van, heb zien te voorschyn komen. Maar de sterkste proef heb
ik daaromtrent in myn eigen kinderen genomen; ik heb die allen, verscheiden maalen,
laaten gaan by de zulken myner zieken, die een kwaadaartig soort van Pokjes
hadden. Ik heb hen dezelven lang en dikwils laaten betasten, doch zy hebben 'er
niet het minste leed van gehadt. Myne twee oudste Kinderen, een Meisje van 13
en een Jongetje van 11 Jaaren, die, voor agt jaaren, de pokjes, zeer gering, door
de Inënting gehad hebben, heb ik, in deze laatste Epidemie, op nieuws ingeënt, ten
zelven tyd met twee Juffrouwtjes, die nooit gepokt hadden, en met dezelfde stof,
daar van dezen de ziekte gekregen hebben, maar zy hebben 'er niet de minste
aandoening van gehad. Ik heb vervolgens het gemelde dogtertje, tusschen die twee
Juffrouwtjes, toen derzelver pokken te zweeren stonden, twee nagten laaten slaapen,
en nochtans niets in haar bespeurd, dat naar ongesteldheid, veel min naar
Kinderpokjes geleek. Zulke proeven moeten, meen ik, anderen, zoo wel als my,
gerust stellen, dat zy, die de Kinderpokjes eens, door de natuurlyke of konstige
besmetting, hoe gering ook, gehad hebben, geen gevaar loopen van dezelven weder
te krygen, en ik zie 'er tot nog toe, niets als nadeel, ten minsten weinig nuttigheid
in, dat men zulke menschen, door eene opstapeling van voorbeelden eener
herhaalde besmettinge, die gerustheid tragt te beneemen; waarom ik ook geene
(*)
zwaarigheid maake, in weerwil van alles, wat de Heer M. v. Phelsum hierover
geschreeven heeft, van myne Lyders, in welke ik de natuurlyke of konstige
kinderpokjes gezien heb, te verzekeren, dat zy 'er voortaan niet meer vatbaar voor
zyn; even, gelyk ik geene zwaarigheid maake, om menschen, die, schoon niet door
een dollen hond gebeeten, zich inbeelden, de watervrees te zullen krygen,
hoedanigen ik 'er meer dan één behandeld heb, stoutelyk te verzekeren, dat zulks
onmogelyk zy, niettegenstaande men gevallen vindt aangetekend, waarin deze
ziekte, door den beet van een vergramden Haan, enz. ontstaan is.
Laat ik hier byvoegen, dat, langs dezen weg, de Inën-

(*)

Zie de aangehaalde Verhandeling, Bladz. 132 tot 148.
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ting en andere waarneemingen my geleerd hebben, dat 'er zeer veele menschen
zyn, die zich inbeelden, nooit gepokt te hebben, en die echter de waare pokjes wel
degelyk in hunne kindsheid gehad hebben. Verscheiden gevallen heb ik, in de twee
laatste Epidemiën, en reeds in voorigen, gehad, en ik kan 'er my zulken meer dan
vyftig herinneren, van huisgezinnen, waarin eenige kinderen zwaar aan de
kinderpokjes lagen, en waar in een of meer anderen scheenen vry te blyven, doch,
in welken ik, op deze zaak bedagt zynde, of kennelyk de uitbottingkoorts heb
waargenomen, zonder eene opvolgende uitbotting, of by welken ik, door een
oplettend onderzoek, op bedekte plaatsen, eenige weinige, hoewel wezenlyke pokjes
gevonden heb. Dezulken heb ik voor eene nieuwe besmetting onvatbaar verklaard,
en om de Ouders, die zulks niet gelooven konden, en zelfs die pokjes niet eens
zouden opgemerkt hebben, daarvan te vergewissen, heb ik eenigen van die, te
gelyk met anderen, welken 'er de pokjes van kreegen, ingeënt, zonder dat zy 'er
den geringsten schyn van gehad hebben; terwyl ik anderen, wier Ouders dit niet
wilden toestaan, by pokkigen heb laaten brengen, en 'er mede laaten omgaan,
zonder dat 'er ook, in dezen, eenige tekenen van besmettinge verscheenen zyn.
Zoo ongegrond verzekeren veele menschen, dat zy nooit de Kinderpokjes gehad
hebben, en zoo veelen moeten 'er afgetrokken worden van het getal der genen, die
men voorgeeft, dat al hun leeven van de pokjes bevryd blyven. De Heeren Gatti en
Camper meenen, dat men, over het algemeen genomen, onder 100 menschen, 5
(†)
of 6 vindt, die in een hoogen ouderdom sterven, zonder ooit gepokt te hebben :
maar zyn zy volkomen zeker, dat die vyf of zes nooit de pokkoorts of wezenlyk
pokjes gehad hebben, of kunnen zy het zyn?’

Brieven van Ferdinand Cortes aan Keizer Karel V, wegens de
Verovering van Mexico. Eerste Deel. Te Amsterdam, by Yntema
en Tieboel 1780. Behalven de Voorreden, en Inleiding van 60 bl.
178 bladz. in gr. octavo.
Deze brieven zyn reeds gedeeltelyk in het jaar 1522, en gedeeltelyk kort daarna,
te Seville uitgegeven. In

(†)

Zie Campers Aanmerk. over de Inënting, Bladz. 68.
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1532 kwam 'er eene Latynsche overzetting in Duitschland te voorschyn, en in 1656
wierden zy door RAMUSIO in 't Italiaansch uitgegeven, en geplaatst in eene
verzameling van Reisbeschryvingen te Venetie, in drie deelen in folio, onder den
tytel van Navigationi et Viaggi gedrukt. Dan deze waardige verzameling is zeer
zeldzaam, en versiert slechts weinige boekeryen. 't Is ondertusschen deze van
welke ROBERTSON gebruikt gemaakt heeft. In het Spaansch zyn zy door BARCIA,
onder den tytel van Historiadores primitivos de las Indias occidentales, te Madrid in
't licht gegeven, in drie folio deelen. In den jaare 1770 heeft de Aartsbisschop van
Toledo, voormaals Aartsbisschop van Mexico, dezelve afzonderlyk met regtzinnige
nooten en aanmerkingen gepubliceerd, en naar deeze uitgave zyn zy door den Heer
FLAVIGNY, met agterlating dier aanmerkingen, in het Fransch overgebragt, en in
vo

1779 in Zwitzerland in 8 . gedrukt: in welk zelfde jaar ook eene Hoogduitsche
overzetting door den Hr. J.J. STAPFERN is vervaardigd, en te Heidelberg uitgegeven,
van welke beide men zig in de Nederduitsche Vertaaling bediend heeft.
Wat de brieven zelve betreft, schoon men met Robertson mag onderstellen, dat
Cortes zyne bedryven in 't gunstigst licht geplaatst heeft, moet men egter met
denzelfden Schryver ook erkennen, dat deze brieven ‘Cortes eer aandoen.’ Inderdaad
men vindt zo veel openhartigheid, zulk eene eenvoudige en onopgesmukte wyze
van voorstellen in dezelve; men vindt byzonderlyk zo veele groote en beminlyke
hoedanigheden in het karakter van den Held, dat elk gevoelig mensch zig hierdoor,
niet minder dan door het gewigt der gebeurtenissen, die hy verhaalt, aan hem
verbindt. Het verwekt altyd een byzonder belang een groot man zelven zyne bedryven
en lotgevallen te hooren verhaalen, of die in een eenvoudigen briefstyl te lezen; en
dit belang vermeerdert, wanneer die bedryven en lotgevallen groote omwentelingen
in de staatkundige of zedelyke wereld gemaakt hebben. Cortes is, federt den tyd
van Julius Caesar, de eerste Kapitein, die de geschiedenis zyner eigen optogten,
en het t'onderbrengen van voormaals onbekende landen, zelf beschreven heeft, en
schoon hy geensins die beschaafde netheid van styl heeft als de Romeinsche
Veldheer, - moet elk egter erkennen, dat zyne moed, zyn beleid, zyne
standvastigheid, zyne grootmoedige belangeloosheid, voor die van geenen Kapitein
ter wereld behoeven te wyken, en dat de uitkomsten zyner
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daaden zo groot, zo zonderling, zo treffende zyn, als de Geschiedkunde nog nimmer
hadt te boek geslagen.
Inderdaad de inhoud zelf dezer brieven, de verovering van zulk een magtig Ryk
als dat van Mexico was, en dat wel door eenige weinige honderden Spanjaarden,
die in de alleruiterste elende vervielen, welke men zig verbeelden kan, is eene
gebeurtenis, die, uit meer dan één oogpunt beschouwd, ten hoogsten merkwaardig
is. Deze Brieven plaatsen den Lezer op een toneel, alwaar alle hartstogten in
beweging gebragt worden, waar verwondering en afkeer, waar haat en medelyden,
hoop en vrees, genoegen en ongenoegen, goedkeuring en verontwaardiging,
malkander benrtelings vervangen, en de eigenlyke Historiekundige zo wel als de
blootelyk nieuwsgierige, de aandoenlyke zo wel als de lugthartige, Lezers zullen
hier een aangenaam voedzel voor hunnen geest vinden.
Laar ons een vlugtig oog slaan op den Held, die hier schryft.
‘FERDINAND CORTES was, in 't jaar 1485, te Medellin, eene Stad in Estremadura,
uit eene edele, maar weinig bemiddelde, Familie gesproten. Zyne Ouders schikten
hem tot de Regtsgeleerdheid, en hy wierdt, al vroeg, naar de Universiteit van
Salamanca gezonden. Hier voelde hy schielyk, dat hy zyne natuurlyke neiging
geweld aandeedt, en dat de stilte van een Kollegie, of Studeerkamer, weinig
overeenkwam met zyne woelige en levendige geaartheid. Na verloop van twee
jaaren verliet hy de Akademie, en kwam naar zyne geboorteplaats te rug. Hier
vermaakte hy zig met de jagt en krygs-oeffeningen, en leefde zo los en wild, dat
zyn vader zyn voorstel, om te velde te trekken, met blydschap, aannam. Italie, en
de Nieuwe Wereld, waren toen de Toneelen, alwaar de Spaansche jeugd, die naar
krygsroem dong, haare dapperheid op 't schitterendst vertoonen konde. CORTES
verkoos het eerste, dog wierdt door eene lange en gevaarlyke ziekte verhinderd,
zyn ontwerp te agtervolgen. Toen bepaalde hy zig tot America, alwaar hy des te
gemaklyker hoopte zyn fortuin te maaken, om dat OVANDO, de Stadhouder van
Hispaniola, een bloedverwant van hem was. Hy vertrok derwaards, in den jaare
1504; en schoon hy nog geen twintig jaaren oud was, toonde hy egter, geduurende
den togt, in verscheiden gevaaren, de grootste bedaardheid en moedigheid. OVANDO
ontving hem met eene vriendelykheid,
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die zyne verwagting zelve overtrof, en begiftigde hem met verscheiden ampten van
eer en voordeel; maar de rust, welke op het reeds t'ondergebragt Hispaniola
heerschte, strookte niet met den rustloozen geest van onzen Jongeling. Zyne eerzugt
noopte hem, om, in 't jaar 1511, VELASQUES, die het Eiland Cuba wilde vermeesteren,
te vergezellen. In deze onderneming onderscheidde hy zig door beleid, zo wel als
dapperheid, en niet minder door eene strikte gehoorzaamheid aan zyne hoogere
Officieren, en verwierf een algemeenen roem, dat hy zulk een goed Soldaat als
Kapitein was.
By gelegenheid eener samenzweering tegen VELASQUES, nam CORTES op zig, de
klagten der misnoegden voor de Koninglyke Audience van St. Domingo te brengen.
De samenzweering wierd ontdekt, CORTES gevangen, en ter dood veroordeeld;
VELASQUES schonk hem egter, op de voorbede van eenige Grooten, het leven, en
vergenoegde zig, met hem als een gevangenen naar St. Domingo te zenden; maar
terwyl hy op het Schip niet nauwkeurig bewaakt wierdt, sprong hy op zekeren nagt,
met een brood onder den arm, in zee, en kwam, na verbaazende moeielykheden
en gevaaren doorgeworsteld te zyn, gelukkig te land, alwaar hy weder in de magt
van den Gouverneur verviel, die, met eene eerbiedige verwondering over zyn beleid
en moed getroffen, ter dier tyd alle vyandschap wilde vergeten, en, om CORTES tot
zyn vriend te maaken, hem met gunstbewyzen overlaadde.
Tot hier toe hadt CORTES zig nog nooit als Bevelhebber vertoond, schoon hy, by
verscheiden gelegenheden, hadt doen zien, dat hy 'er de noodige vereischten wel
toe bezat. De wildheid van zyne jeugd wierdt eene vaardige, maar geregelde
werkzaamheid, zodra zyn groote geest de geschikte voorwerpen aantrof, om
denzelven te vestigen, en de hitte van zyn gestel veranderde in eene onvermoeide
dapperheid, die hem alle zwaarigheden deedt te boven komen. Verstand en oordeel
bestierden zyne ontwerpen, en de onbuigzaamste standvastigheid vergezelde hem
in derzelver uitvoering. Hier kwam een ander talent by, dat hem van eene
onwaardeerbaare nuttigheid was, gelyk het altyd is; weinige menschen, namelyk,
hebben de gaaf om de harten te winnen, en de geesten te leiden, in zulk eene hooge
maate. Zyne gezellige geaartheid, zyne vrolyke verkeering, zyne zorgvuldigheid,
om nooit van iemand, schoon afwezende, kwaad te spreken, en zyne grootmoe-
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dige belangeloosheid, ondersteunden, in deze gewigtige kunst, zyne andere talenten.
By deze inwendige hoedanigheden bezat hy alle uitwendige voordeelen, die by het
gros der menschen zo veel indruk maaken, en zo veel achting winnen. Hy was
welgemaakt, bevallig in alle zyne bewegingen, en innemend van gelaat; hy was
ongemeen vaardig in alle krygsverrigtingen, zonderling sterk, en zo gehard tegen
allerhande ongemakken, dat hy dezelve niet scheen te voelen. Met één woord, hy
was één van die weinige mannen, welken de Natuur niet slegts geschikt, maar ook
gebeeld scheen te hebben, om volkeren te regeeren.’
Zie daar den Held, die de grondslagen van een wyduitgestrekt gebied, van een
ontzagchelyk Ryk, in de nieuwe wereld, met een handvol Spanjaarden, (want zyne
manschap bedroeg inderdaad slegts weinige honderden) gelegd heeft. Door kabaalen
van zyne landsgenooten, door eene onvermydelyke afwezigheid uit Mexico, vondt
hy zig, by zyne wederkomst verstoken van dien eerbied, en invloed, welken zyne
tegenwoordigheid voormaals aan de Indiaanen van Nieuw Spanje hadden
ingeboezemd; hy moest, door meer dan vyftig duizend Indiaanen in zyne zwakke
sterkte met eene onbegrypelyke woede aangevallen, dezelve eindelyk verlaten. Zie
hier, tot eene staal, van zyne wyze van voorstellen, hoe hy dit gewigtig voorval,
waarmede dit eerste Deel genoegzaam eindigt, aan den keizer, in alle
byzonderheden verhaalt.
In aanmerking nemende het dreigend gevaar, waar in wy waren, het aanmerkelyk
verlies, dat wy dagelyks leden; de vrees, waarin wy geduurig stonden, dat de
Indiaanen, den laatsten dam nog mogten wegnemen; terwyl myne krygsgezellen,
die merendeels zo gewond waren, dat zy niet meer vegten konden, my ernstig
baden de stad te verlaten, besloot ik daar dien zelfden nagt nog uit te trekken.
Ik nam een zoon en twee dogters van MONTEZUMA, deszelfs broeder CACAMAZIN,
veele Grooten der Provintie, en myne gevangenen, mede. Toen wy aan de brug
kwamen, die de Indiaanen weggenomen hadden, wierpen wy die, welke ik had laten
bouwen, in de plaats van de vorige, over de afsnyding, en dat zonder de geringste
moeite, omdat niemand zig daar tegen verzette. Maar, dewyl de Schildwagt alarm
gemaakt had, wierden wy door eene ongelooslyke menigte strydenden, van alle
kanten, te water en te land, aangevallen, eer wy de tweede brug bereiken konden.
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Ik ylde met den grootsten spoed, van vyf ruiters en vyf voetknegten vergezeld,
voorwaards, en kwam zwemmende op het vaste land. Ik liet daar deze voorhoede,
en trok naar de agterhoede te rug, die ik zeer mishandeld, en in een zwaar gevegt
ingewikkeld, vond, gelyk ook de Indiaanen van Tascalteca, die ons vergezelden.
Verscheiden Spanjaarden waren in den stryd gedood, en hadden paarden, kanonnen,
en een groot gedeelte van het goud en de kostbaarheden verloren, toen ik het overig
gedeelte van myn volk voorby liet trekken, en bestond de Indiaanen met vier ruiters
en twintig voetknegten te stuiten.
Eindelyk kwam ik te Tacuba, aan het ander einde van den dyk, na ongelooflyke
moeijelykheden en gevaaren; want zo dikwils wy ons tegen den vyand keerden,
wierden wy van eene hagelbuy van pylen, werpspietsen en steenen, overvallen,
dewyl zy my op zyde volgden, en my zonder gevaar uit hunne kanoes aanvallen
konden. In de agterhoede, waar de aanval sterkst was, verloor ik egter maar eenen
ruiter; in de voorhoede vogt men zo dapper en onvermoeid, dat dit eindelyk ons
behoud was.
By myne aankomst te Tacuba, vond ik al myn volk op eene plaats by malkander,
zonder te weeten, werwaards zy trekken moesten; ik beval hen zig terstond in 't
open veld te begeven, eer de menigte onzer vyanden aanwies, en ons nog grootere
nadeelen toebragt uit de huizen en terrassen van de Stad. Dewyl de voorhoede niet
wist, welken weg te moeten volgen, nam ik derzelver plaats, en stelde haar, zo lang
wy in de Stad waren, in de agterhoede. Ik wagtte deze agterhoede op de
bouwlanden. Toen zy aankwam, vernam ik, dat zy was aangevallen, en dat zy in
den aftogt eenige Spanjaarden en eenige Indiaanen misten, als mede, dat wy onder
weg veel gouds en kostbaarheden verloren hadden.
Ik nam een post, bekwaam om den vyand te stuiten, en ik beval myne gevangenen
zig te begeven naar een toren op den top van een naby zynden heuvel gebouwd;
ik vernam nu, dat wy twintig of vier- en twintig paarden, in den laatsten schok,
verloren hadden; wy hadden niet eenen ruiter, die zyn arm konde uitsteken, niet
eenen voetknegt, die zig bewegen konde, toen wy aan het gemelde verblyf
aankwamen. Wy versterkten ons daar, en de Mexicaanen kwamen 'er ons weder
belegeren, zonder ons een uur rust te laten. Deze aftogt uit Mexico kostte ons vyfen veertig paarden, honderd en vyftig Spanjaarden, en meer dan twee
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duizend Indiaanen. Onder de gesneuvelden waren de zoon en eene dogter van
MONTEZUMA, en alle de voornaamste Caziquen, welken ik gevangen had gekregen.
Des middernagts verlieten wy, in hoop van niet gezien te zullen worden, heimelyk
dezen toren, welke wy op verscheiden plaatsen in brand staken. Wy wisten niet,
welken weg te moeten inslaan, en gaven ons over aan het geleide van een Indiaan
van Tascalteca, die ons beloofde naar zyn land te zullen geleiden, zo men ons den
verderen togt niet betwistte.
Den volgenden morgen trokken wy weder voort, maar nauwelyks waren wy op
marsch, of men viel onze agterhoede aan. Wy streden, tot dat wy in een groot dorp
kwamen, twee uuren van de plaats van waar wy vertrokken waren. Ik ontdekte ter
regterhand eenige Indiaanen op eene kleine hoogte, welke ik geloofde gevangen
te zullen kunnen krygen, dewyl zy naby den weg waren. Om kundschap van deze
hoogte te bekomen, en te weten, of 'er niet meer volk agter dezelve was, trok ik met
tien of twaalf voetknegten en vyf ruiters den heuvel om. Wy vonden agter denzelven
eene welbevolkte Stad, en moesten daar zulk een geweldigen aanval uitstaan, dat
de grond met steenen bedekt was, en ik zelf door twee worpen aan het hoofd
gekwetst wierd. Zodra ik, in het dorp, daar myn volk lag, te rug gekomen, my had
laten verbinden, deed ik myne benden de plaats verlaten, dewyl ik dezelve daar
niet veilig achtte; wy zetten derhalven onzen weg voort, steeds vervolgd door eene
groote menigte Indiaanen, die vyf Spanjaarden, en even zo veel paarden, kwetsten.
Ook doodden zy eene merrie, welker verlies ons zwaar viel, dewyl wy, naast God,
onze grootste hoop op de paarden stelden. Wy troosten ons egter over dit verlies,
terwyl het dier ons voedzel kon verschaffen, waarom wy het ook tot op de huid
opaten. Wy hadden zelfs geen gebakken of geroost Indiaansch koorn genoeg, en
waren dikwils genoodzaakt het gras van het veld te eeten.
Ziende, dat de vyanden dagelyks in getal en magt toenamen, terwyl wy gedurig
zwakker wierden, liet ik dezen nagt den gekwetsten krukken maaken, om zig op te
houden, op dat alle Spanjaarden in staat mogten zyn zig te verdedigen.
Het was de Heilige Geest, die my deze gedagten ingaf, gelyk ik, uit het geen my
den volgenden dag bejegende, kon bemerken; want nauwelyks waren wy ander-
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half uur voortgetrokken, toen wy, te Otumba, van eene vreesselyke menigte
Indiaanen van vooren, van agteren, en van ter zyde, wierden aangevallen.
Wy streden, om zo te spreken, door malkanderen vermengd, en wy hielden dit
voor den laatsten stryd van ons leven, zo zwak waren wy, zo sterk en talryk
daarentegen de vyanden. Wy waren genoegzaam allen gekwetst, en half dood van
honger en moeijelykheden, maar God wilde zyne magt aan ons betoonen, en den
trots onzer vyanden door onze zwakheid vernederen. Wy doodden een groot getal;
want hunne menigte zelve verhinderde hen in 't stryden, en belette hen te vlugten.
Het gevegt eindigde egter niet dan met den dood van eenen hunner voornaamste
Legerhoofden. Wy konden, na dien zegen, onzen weg wat geruster vervolgen,
schoon half dood van honger en gebrek, tot dat wy aan een huis kwamen, 't welk
in eene vlakte staat, alwaar wy, deels onder dak, deels onder den blooten hemel,
den nagt doorbragten.’
Zie daar een zeer klein stukje van de gebeurtenissen in deze brieven vervat! Zie
daar tevens een staaltje van de wyze van verhaalen, die de groote man allerwegen
in deze Brieven volgt. Men zal in het vervolg zien, hoe hy, na deze nederlagen,
Mexico op nieuw ging aantasten, en vermeesterde. Thans moeten wy, voordat wy
onze bekendmaking van deze Brieven besluiten, noodzaakelyk een woord van de
Nederduitsche uitgave in het byzonder zeggen, en onze Lezers beschuldigen ons
mogelyk reeds, dat wy daar zo lang mede gewagt hebben.
De uitvoering van het werk is in denzelfden trant als de bekende vertaaling van
ROBERTSON's Historie van America, dat by dezelfde Boekverkopers is uitgegeven,
en daar het in allen opzigte by behoort, in zo verre dat geen liefhebber verkiezen
zal het een zonder het ander te bezitten; en dewyl ROBERTSON's Historie van America,
thans, in aller handen is, behoeven wy, wegens die uitvooring, in geen byzonder
verslag te treden. Wat het inwendige van het Werk, dat is hier voornaamlyk te
zeggen, de vertaaling betreft, dezelve is ons voorgekomen, even bevallig als juist
te zyn. De schryfwyze van CORTES, de denkwyze zyner eeuw, zyn 'er volmaakt in
behouden, en de eenvoudigheid van styl, die deze eeuw karakterizeert, vertoont
zig van den beginne tot den einde toe, zonder dat die styl ooit tot laagheid of kleinheid
overslaa. Maar daar zyn andere byzondere voordeelen in deze Nederduitsche
uitgave
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op te merken, welken wy verkiezen met de woorden van den waardigen Vertaaler,
in deszelfs Voorreden, op te geven.
‘Dewyl CORTES,’ zegt hy, ‘de zaaken slegts kortelyk meldt, en op zulk eene wyze
voordraagt, dat hier en daar eenige kleine gaaping schynt te zyn, heeft men, op 't
voorbeeld en naar 't geleide van den Hoogduitschen Vertaaler, dit gebrek, daar het
noodigst scheen te zyn, door bygevoegde aanmerkingen gepoogd te vervullen.
Dezelve waren byzonderlyk dienstig voor Lezers, die geene eigenlyke Geleerden
noch Historiekundigen zyn; want, behalven de byzondere wyze van vertellen, die
CORTES heeft, worden 'er, in het geheele beloop dezer geschiedenis, zommige
zaaken als bekend ondersteld, die allen Lezeren niet bekend zullen zyn, of dezelve
worden zo kortelyk voorgedragen, dat zy die gaarne wat omstandiger weten zouden,
en het is met deze inzigten dat 'er de gemelde aanmerkingen zyn bygevoegd; de
zulken ondertusschen, aan welken de verovering van Mexico reeds uit GOMARA,
DIAZ, HERRERA en SOLIS, bekend is, of die RAYNAL en ROBERTSON met opmerking
gelezen hebben, kunnen dezelve meestal, zonder merkelyk verlies, overslaan;
schoon het ook voor dezen mogelyk nu en dan zyne nuttigheid zal hebben, de
vergelyking van alle deze Schryveren, met één opslag van het oog, te kunnen
nagaan. Het is my ondertusschen vermaaks genoeg, de middelbaare en mindere
klasse van Lezeren, zeekerlyk talryker dan de eerstgemelde, in 't oog gehouden,
en derzelver belang behartigd te hebben.
Daar was een ander en gewigtiger gebrek, 't welk men, ten dienste dezer klasse
van Lezeren, op 't voorbeeld en naar 't geleide van den Hoogduitschen Vertaaler,
gepoogd heeft, zo veel mogelyk was, te vervullen; het gemis namelyk van den
eersten Brief, die eerste Brief is verloren geraakt, een verlies, dat niet kan nalaten
spyt te verwekken, schoon men uit de dagtekening, en uit de drie Brieven, die nog
overig zyn, kan opmaaken, dat het de minst gewigtige van de vier geweest zy.
ROBERTSON heeft vergeessch in Spanje, en aan het Keizerlyk Hof te Weenen, alle
mogelyke naspooringen na dezen Brief laten doen; dezelve was niet te vinden.
Dewyl het egter voor ongeoeffenden minder aangenaam is CORTES met den aanvang
van zyn tweede schryven (den aanvang van het Boekdeel,) op een vorig schryven
te zien wyzen, en daar op met zyn
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verhaal voortvaren, zonder dat men het begin daarvan gezien hebbe, heeft men
gemeend den Nederduitschen Lezer een aangenamen dienst te zullen doen, met
deze gaaping aan te vullen, en kortelyk de geschiedenis van den aanvang der
onderneming af, tot aan den tyd toe, waar CORTES begint te verhaalen, vooraf te
laten gaan. Dus immers valt men in geen vreemd land neder, zonder te weten hoe
men daar kome; dus krygt men vooraf kennis aan CORTES, aan MONTEZUMA, aan
den staat van het Mexicaansche Ryk, toen de Spanjaarden daar aanlandden; dus
leert men verscheiden dingen, die niet gevoegelyk in de noten gebragt kunnen
worden’.

Historie der Waereld, door J.F. Martinet, A.L.M. Ph. Dr. Lid van de
Hillandsche en Zeeuwsche Maatschappy der Weetenschappen,
en Predikant te Zuiphen. Met Plaaten. Eerste Deel. Te Amsterdam,
by J. Allart 1780. Behalven het Voorwerk 404 bladz. in gr. 8vo.
Eene beknopte handleiding, tot eene geregelde kennis van het algemeene beloop
der Waereldsche Geschiedenissen, wordt hier der Jeugd aangebooden. De
Eerwaerde Martinet bevlytigt zig in deezen, om de daartoe vereischte kundigheden
op zodanig eene wyze te ontvouwen, dat een Jongeling, dus ver onderweezen,
bekwaam zy, om een uitgebreider verslag, als daar is de met zo veel oordeel
opgestelde Algemeene Waereldlyke Geschiedenis van den Heer Millot, met vrugt
na te gaan; en, by verdere voortzetting dier oefening, de groote Algemeene Historie,
door eenige geleerde Mannen in Engeland beschreeven, ten nuttigste te
doorbladeren. Aan dit bedoelde beantwoord 's Mans arbeid zo wel, dat men dit zyn
Geschrift, met het hoogste regt, onder de nuttige Korte Begrippen van de Algemeene
Historie der Waereld moge plaatzen; en het dus allen den geenen aanpryzen, dien
't aan een regelmaatig begrip van dit leerzaam onderwerp in 't algemeen mangelt.
- Zyn Eerwaarde behandelt dit stuk, op eene soortgelyke manier, als hy den
Catechismus der Natuur opgesteld heeft, in Zamenspraaken, tusschen een
Onderwyzer en een Leerling; waarin hy de natuur van zulk eene soort van
onderwyzing eigenaartig in agt genomen heeft. De twee eerste Zamenspraaken
dienen ter Inleidinge, en ter ontvouwinge van de Voorbereidzelen tot de kennis van
de Historie der Waereld;
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welke, in de derde Zamenspraak, met de Schepping een aanvang neemt, en in dit
eerste Deel agtervolgd wordt, tot op den ondergang der Persische Heerschappye.
Het geschiedkundige beloop dus ver voorgedraagen zynde, stond de Historie der
Grieken en Romeinen voorts in aanmerking te komen; dan de Eerwaarde Martinet
vindt goed, naastdenkelyk om in de behandeling dier Geschiedenissen te
onbelemmerder voort te gaan, zynen Leerling in deezen nog kortlyk onder 't oog te
brengen, de voornaamste vroege lotgevallen der overige Volken in Azia en Africa,
welker geschiedenis in 't voorgaande min gevoegelyk ingevlogten kon worden;
waarop dan de verdere oude geschiedenis der Volkeren ook in Europa staat te
volgen. - Men vindt des in dit Deel een beknopt verslag van de geschiedenis der
eerste Waereld, van de treflyke gebeurtenissen der Israëlieten, van de lotgevallen
der Assyriers, Babyloniers, Pheniciers en Persen; benevens die van verscheiden
kleiner Volken in Kanaän en het Oosten; mitsgaders het aanmerkelyke wegens de
oude Historie der Egyptenaaren, met tevens de opkomst en den ondergang van het
beroemd Karthago. - Ieder deezer Volkeren levert een aantal van
beschouwenswaardige Tafereelen, dan, in stede van ons tegenwoordig daar by op
te houden, zullen wy den Leezer liever voor oogen stellen, het algemeene Tafereel,
dat ons de geschiedkundige Martinet van de Oude Historie geschetst heeft. Zyn
Eerwaerde naamlyk verdeelt, volgens het thans gewoone gebruik, de
Waereldgeschiedenis in twee groote Tydvakken, die van de Oude en Nieuwe Historie,
voor, en na, de geboorte van onzen Heilland; waarvan de eerste vier duizend jaaren
bevat, welken hy in vier Tydkringen splitst, en zynen Leerling aldus afschetst.
‘De eerste Tydkring neemt natuurlyk zynen aanvang met de Schepping der
Waereld, en loopt voort tot den Zondvloed. Hy bevat eenen omtrek van 1650 jaaren.
Daarin worden ons vertoond de formeering der Menschen; hunne vermenigvuldiging;
hunne uitbreiding in Asia; de uitvinding van Konsten; de vereeniging der
Waereldbewooneren niet in magtige Volkeren, maar in groote hoopen; hunne
deerlyke ontaarting; de verslimmering derzelve van dage tot dage; en de daaruit
gevolgde schriklyke ondergang en versmooring in den gedugtsten Watervloed. Het
begin deezes Tydkrings is vrolyk, het einde allertreurigst.
De tweede Tydkring begint met het einde des Zondvloeds, en komt tot de
Wetgeeving aan Israêl, dat is, tot
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den gelegden grondslag der Israëlitische Republiek. Hy vertoont ons een Tydverloop
van 850 jaaren; des by derzelver einde de Waereld omtrent 2500 jaaren gestaan
heeft. Een geheel nieuw Tooneel zult gy daarin zien vertoonen. NOACHS
Nakomelingen vermenigvuldigen ongemeen en breiden zich ver uit. De
Heerschappyen worden gebooren. Babyloniers, Chaldeen, Assyriers, Pheniciers
en Egyptenaars komen te voorschyn. Byzondere Ryken worden gesticht, en groote
daaden bedreeven. De Israëlieten komen uit kleene beginzelen op, en God legt den
grondslag tot derzelver toekomende grootheid. De Schryfkonst, Sterrekunde,
Landbouw en veele andere nuttige Konsten en Weetenschappen neemen een
aanvang, en wassen op tot groote volkomenheid. De Koophandel wordt uitgedacht,
en de woeste Zee bevaaren. Dan, helaas! by alle deeze winsten en vorderingen
zult gy het Menschdom nog meer zien verliezen: want, naar maate men won in
Waereldsche Wysheid, ging men droevig te rug in de zuivere kennis van het
Opperwezen. De Leere en Dienst van den éénen waaren God werdt verwisseld met
de snoodste Afgodery en Bygeloof, die daarna het schuldige hoofd zoo wyd en zyd
hebben opgestooken, en tot heden toe in zo groote en veele Waereldgewesten
ongelukkig en hardnekkig stand houden. Dus ziet men alweer deezen Tydkring op
eene aangenaame wyze beginnen, en op eene treurige manier afloopen.
Den derden Tydkring kan men stellen van de Wetgeeving aan Israel tot de stichting
van Rome. Hy is 750 jaaren lang, des by deszelfs einde de Waereld byna 3250
jaaren gestaan heeft. Deeze Tydkring is vol groote veranderingen. Gy zult daarin
zien de Israëlieten talryk in menigte, groot in magt, ryk in bezittingen, aanzienlyk
door wyze Wetten, verheerlykt door den waaren Godsdienst, dappere Overwinnaars
van ondeugende Natien, bewooners van een schoon Land, en Stichters van twee
Koningryken. - Daarin zult gy ook zien het Assyrische Ryk, veele andere
Vorstendommen der Waereld ingeslokt hebbende, door eigen zwaarte ter neêr
ploffen - en tegen de Egyptenaars door schrandere Wetten, fraaie Konsten en nuttige
Weetenschappen, tot eene vry aanzienlyke hoogte opstygen - de Pheniciers bloeien
door Koophandel en Zeevaart - de Karthagers van dezelven afstammen, en daarin
hen treflyk navolgen - en de Grieken, door verbeterde Zeden en fynen smaak in
Konsten en Geleerdheid, zich boven andere
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Volken allengskens verheffen. Het begin en einde deezes Tydvaks geeft geen
onaangenaam vertoon.
Den vierden Tydkring moet gy stellen van Romes bouw tot de geboorte des
Heilands. Ruim 750 jaaren zyn 'er in begreepen. Men telt den Ouderdom der
Waereld, by den afloop deezes Tydkrings, op ruim 4000 jaaren. Met verwondering
zult gy in denzelven het oog slaan op de Romeinen, die, eerst gering in kragten, en
beslooten in een klein hoekje Lands, doch voorzien van goede inrigtingen, en bezield
met grooten heldenmoed, treffend te voorschyn komen; - op de Grieken, die, rustig
voortvaarende, de verwondering der Waereld wekken, door hunne schoone Wetten,
edele Konsten, fraaie Weetenschappen, uitgebreiden Koophandel, en naar elders
overgebragte Volkplantingen; - op de Pheniciers, die zich nog een geruimen tyd in
hunnen ouden roem en hoogachting wisten te handhaaven, doch eindelyk onder
een vreemd juk moeten bukken; - op de Assyriers, wier Ryk gestoord, en daaruit
drie andere, naamlyk het Babylonische, Assyrische en Medische gebooren werden;
doch welke allen daarna insgelyks ondergaan. Ook wordt het Israëlitische Ryk los
gemaakt, en het Volk in het Land hunner Vyanden gevanglyk weggevoerd: zelfs
helde het oude Ryk der Egyptenaaren, tot nog toe in bloei gebleeven, toen zigtbaar
ten val. Dus stonden de zaaken in Asia omtrent het jaar 600 voor JEZUS geboorte:
eene mengeling van allerleie gevallen!
Ongeveer honderd jaaren laater, of 500 jaaren voor 's Heilands komst in 't vleesch,
zult gy de Persiaanen, een nieuw volk, voor 't eerst te voorschyn zien komen, de
voornaamste Monarchy stichten, Egypten aan zich onderwerpen, en zelfs hunne
heerschappy in drie Waerelddeelen uitbreiden. Ook zult gy dezelven met de Grieken
zien uitschitteren in de Waereld: de laatsten kleiner, doch beter geregeld door Wetten
en Zeden, vernuftiger in Konsten, noester in arbeid, tuk op vryheid en dapper in de
wapenen, doch daar na ontaart, verdeeld en te onder gebragt. - Verder zult gy aan
derzelver zyde verneemen de Romeinen, die in Weetenschappen en roemryke
Bedryven hoe langer te hooger opstygen, de grondslagen van hunnen Staat
verbeteren, denzelven uitzetten, en goede Wetten invoeren. Tevens zult gy zien,
hoe veele Jooden uit de Babylonische gevangenis in hun Vaderland wederkeeren,
en anderen, hoewel onder eene uitlandsche heerschappy,
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hunnen Godsdienst blyven aankleeven. Ook zult gy de Chineezen beschouwen,
onder verscheiden Bestuurderen zich toeleggende, om hunnen bedorven Godsdienst
meer te zuiveren dan andere Afgodische Volken, en in eene stille rust te leeven. Gy zult verder hooren, dat de Assyriers, Egyptenaars, Pheniciers, Jooden, Grieken
en Persiaanen de voornaamste Natien nu der Waereld geworden zyn; dan by den
aanvang der laatste 350 jaaren voor de komst des Verlossers zult gy de dappere
Macedoniers, en de staatkundige moedige Romeinen, hoe langer te meer, het hoofd
(*)
boven alle andere Volkeren zien verheffen . De eersten, een
(*)

Wy hebben de vryheid gebruikt van de jaartekening, hier en daar, in dit voorstel te verbeteren;
ter oorzaake dat 'er ons eenige verwarrende misstellingen in voorkwamen.
De Eerwaarde Martinet bepaalt den
eersten Tydkring op

1650 jaaren.

den tweeden op 800 jaaren, en zegt,
dat de Waereld, op het einde van
dien tydkring, gestaan heeft 2500
jaaren, dat egter maar 2450 zou zyn:
hierom brengen wy deezen, dat ook
met den tyd der geschiedenisse
beter uitkomt, op

850 jaaren.

_____
is 2500 jaaren.
Zyn Eerwaarde brengt voorts den
derden Tydkring weder op 800
jaaren, en zegt, dat de Waereld op
het einde van dien tydkring gestaan
heeft byna 3500 jaaren, dat
intusschen maar 3300 jaaren zou
zyn. Wanneer we deezen Tydkring
in tegendeel bepaalen op

750 jaaren.

_____
zullen we beter uitkomen op den tyd
van Romes bouwing, te weeten het
jaar der Waereld

3250 jaaren.

En dat dit ook beantwoordt aan de
Tydrekening, die zyn Eerwaarde
volgt, is blykbaar; nadien by het
laatste Tydperk der oude Historie
bepaalt op de lengte van

750 jaaren.

_____
't welk den ouderdom der Waereld,
op het afloopen daar van, b engt, op

4000 jaaren.

of, gelyk zyn Eerwaarde zig uitdrukt, op ruim vier duizend jaaren, wordende, in alle deeze
tydsbepaalingen met ronde getallen, de min of meer overschietende jaaren niet in agt
genomen.
Wat laager brengt zyn Eerwaarde de gevanglyke wegvoering van 't Joodsche Volk op 550
jaaren voor Christus: dit zou men kunnen laaten blyven; doch, gemerkt de bepaaling van 600
jaaren beter zy, zo hebben wy dit getal geplaatst; om dat we tog de bepaaling der opkomst
van 't Persische Ryk moesten veranderen. Zyn Eerwaarde brengt die op 300 jaaren voor
Christus, en wat laager brengt hy de opkomst der Macedoniers op het jaar 350 voor Christus:
dit toont eene misstelling in de eerste jaartekening raakende de Persiaanen, beter gebragt
op ongeveer 500 jaaren voor Christus; wanneer men de laatere jaartekening nopens de
Macedoniers op omtrent 350 jaaren voor Christus kan laaten blyven. Het komt hier op geen
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klein Grieksch Volk, tasten met geringe doch dappere benden de talryke Persiaanen
aan, verslaan ze, en gronden zelven een groot Ryk in drie Waerelddeelen, dat kort
daar na in duigen spatte, en, in drie kleinere verdeeld, de Macedonische, Syrische,
en nieuw Egyptische Ryken deedt ontstaan. Dan deeze allen zult gy, op hunne beurt
in de handen der dappere vrye Romeinen zien vallen, die daarop niet alleen de drie
bekende Gewesten der Waereld beheerschten, groote daaden uitvoerden, maar
ook in Konsten en Weetenschappen, van de Grieken geleerd, beneden welken zy
egter altyd bleeven, uitblonken; en voorts ook over de Jooden regeerden, doch hun
de vryheid van den zuiveren Godsdienst, hoewel op eene bepaalde wyze,
toestonden; dan deeze vrye Romeinen, die nu der Waereld de wet stelden, zult gy
te gelyk het hoofd zien bukken onder de heerschappy van éénen Vorst, die toen
over allen den scepter zwaaide’.

De natuurlyke, burgerlyke en staet's gesteldheid van Zwitserland,
geschetst in eenige Brieven van William Xoxe, m.a. Lid van des
Konings Collegie te Cambridge enz. aan William Melmoth Esq. Uit
het Engelsch vertaald. Te Harlingen, by V.v.d. Plaats, en te Leyden,
by L. Herding 1780. Behalven het Voorwerk 381 bladz. in gr. octavo.
Voor een kundig en opmerkzaam Reiziger is Zwitserland, zeker, by uitstek een
Gewest, dat eene onnadenkelyke verscheidenheid van voorwerpen, die der
naspooringe overwaardig zyn, oplevert; 't zy dat hy zig overgeeve tot Natuurkundige
of Staatkundige beschouwingen; die hem van alle zyden aanleiding verleenen, tot
leerzaame bespiegelingen; terwyl ze hem tevens met nut agt doen geeven op de
verschillende zeden dier aaneenverbonden Volken, op welken deeze verscheidenheid
geen geringen invloed heeft. - Zulks ontdekt men ten klaarste in deeze Brieven van
den Heer Coxe, die met eene meer dan gemeene oplettendheid Zwitserland
doorreisd, en zyne opmerkingen aan zynen Vriend

netelige tydrekenkundige verschillen aan; de ronde getallen voldoen; doch ze moeten egter
zo zyn, dat ze der jeugd geene verwarring veroorzaaken.
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Melmoth medegedeeld heeft; welker leezing alleszins nuttig en aangenaam is.
Men ontmoet hier in een oordeelkundig berigt, zo van 't Helvetisch
Bondgenootschap in 't algemeen, als van ieder daartoe behoorend Gemeenebest
in 't byzonder, en 't is duidelyk te bespeuren, dat onze Reiziger geen moeite gespaard
heeft, om desaangaande de vereischte onderrichtingen te erlangen; en naauwkeurig
gade te slaan, 't geen het verschillend Staatsbestuur, de gesteldheid en
aangelegenheid, mitsgaders de leevenswyze en het character der Inwoonderen,
van ieder deezer Gemeenebesten, aangaat. - Dit ondertusschen heeft zyne aandagt
met dermaate bepaald, dat hy daardoor onagtzaam geweest is omtrent andere
voorwerpen. Geenszins: beha gen zyne Brieven, door het opgemelde, den
Geschiedden Aardryks en den Staatkundigen, ze zyn ook geschikt om voldoening
te geeven aan den Natuurkundigen, daar hy niets zonderlings op Bergen en
Heuvelen, in Dalen en op Rivieren of Meiren, zyn navorschend oog laat ontglippen.
Hy doorwandelt deeze Gewesten, en reist gantsch Zwitserland door, als iemand,
die het naauwkeurigst verslag van al het merkwaardigste wenscht te kunnen geeven;
en de wyze, in welke hy zyne berigten daarvan opstelt, lokt den Leezer uit, om hem
met vermaak in zyne togten te vergezellen: die, door hunne verscheidenheid en de
weetenswaatdige byzonderheden, nimmer verveelen; te minder daar de Reiziger
intusschen zyne oordeelkundige aanmerkingen over het voorkomende mededeelt.
- Om eene aanmerkelyke verscheidenheid van gezigten te hebben, verkiezen wy
tot eene proeve den togt van den Heer Coxe in de valei van St. Gothard, waarvan
hy ons het volgende berigt geest.
‘Van Altdorf, de Hoofdstad van 't Kanton Uri, liggende in een enge Valey, bykans
geheel omringd door verbazende Bergen, na 't middagmael vertrokken zynde,
begonnen wy, omtrent negen mylen van daer, op te klimmen. De weg loopt
geduuriglyk langs de steile kanten der bergen; en de rivier de Reuss vervult op veele
plaetsen den geheelen grond der valey, die zeer smal is. Die rivier scheen somtyds
verscheiden honderde voeten beneden ons; hier stroomt zy een groot stuk wegs
door een bosch van pynboomen; daer stort ze neder in de watervallen, en verliest
zich in de valey. Wy passeerden haer verscheidene maelen over bruggen van eenen
enkelen boog, en zagen haer onder onze voeten heenbruischen in kanaelen, welke
zy zich met geweld door de harde rotsen gemaekt had; ontelbaere beeken vlieten
neder langs de bergen, welke somtyds bar en somtyds fraei belommerd zyn, terwyl
hier en daer eenige eigenzinnige beuken over den kant eener steilte ha gen, en de
rivier half verduisteren voor ons gezicht. Het duistere en somber eenzaem der
bosschen, de hier en daer voorkomende levendigheit en verscheidenheit van kruiden
en planten, - onmeetbaere brokken van de rotsen, vermengd met verbazende
ysklompen, welke van de bergen zyn afgetuimeld, -
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rotsen van eene verbazende hoogte, als aen elkander geschaerd, en omsingelende
de valeyen, - deze zyn de verhevene, de heerlyke tooneelen, waervan dit romaneske
Land overvloeit, en welke ons op eene onuitspreeklyke wyze verrukten.
Wy begaven ons dezen morgen vroeg op reis van Wasen, een kleen dorp, daer
wy den nacht doorbrachten, en bleeven een geruimen tyd al klimmende voortgaen,
door een gelyke wilde en schoone streek lands, als ik even omschreeven hebbe.
Wy konden naeuwlyks honderd voeten vorderen, zonder over eenige dier beeken
te kruissen, wier water zuiverder is dan kristal, en die met geweld van de toppen
der bergen in verschillende gedaenten nederstroomen.
De weg, die by uitstek steil en rotsig is, is meestal bestraet; op veele plaetsen
loopt dezelve over boogen, onder een hoog gebergte, en hangende over eene
groote diepte, terwyl de rivier bruischt en schuimt in de laegte. Daer dit een van de
voornaeme wegen nae Italiën is, ontmoetten wy een aenzienlyk getal Vrachtpaerden,
beladen met Koopmanschappen; en alzoo de weg op sommige plaetsen zeer naeuw
is, moeten 'er de Paerden min of meer op geleerd zyn, om elkander voorby te loopen,
zonder af te glippen. Het kan niet anders, of deze wegen, hangende over de diepten,
moeten die Reizigers met schrik vervullen, welke niet aen dezelve gewoon zyn, en
wel byzonder, dewyl de Muilezels en Paerden een byzonderen trant van loopen
hebben, als zy dezelve passeeren. Zy houden zich niet in 't midden van het spoor,
maer kruissen geduuriglyk van de zyde des bergs nae den rand der steilte, en dan
draeijen ze schielyk weder dwars over den weg, slingerende dus, wanneer ik my
zoo mag uitdrukken, als geduuriglyk zigezagende, heen en weder.
Tot dus verre scheen de valey van St. Gothard wel bevolkt te zyn, en wy trokken
door verscheidene dorpen, liggende aen den bodem, en het minst enge gedeelte
der valey. De zyden der bergen waren hier en daer digt bezaeid met
Boerenwoningen, bezet met geboomten of verrykt met weiden.
Nog al ryzende, nam het land, boven Wasen, schielyk eene andere gedaente
aen. Het werd nu meer wild, en een volkomen woestyne; daer was geen bewys van
eenig gewas, uitgezonderd hier en daer een stomp van een pynboom. De rotsen
waren meer bar, steil en overhangende; nergens was eenig teken van Inwoonders,
en men kreeg naeuwlyks een spiertie gras te zien. Toen kwamen wy aen een brug,
over den Reuss liggende, en dwars over een zeer groote diepte. Deze rivier
veroorzaekt hier een vry grooten waterval langs de hobbelige zyden der gebergten,
en over onmeetbaere stukken van rotsen, welke zy in haeren loop ondermynd en
meegesleept heeft. Deze brug wordt de Duivelsbrug genoemd, daer toch 't gemeene
volk altyd geneigd is, om moeilyk werk aen den Duivel toe te eigenen. Terwyl wy
op de brug den waterval stonden te bewonderen, overviel ons schielyk een soort
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van digten stofregen, uit hoofde dat de rivier het schuim tot eene aenmerkelyke
hoogte verspreidde. Deze zyn verhevene tooneelen van verschrikkinge, waer van
zy geen denkbeeld konnen vormen, die 'er nooit aenschouwers van waren, en de
vermogens van Schilder- en Dichtkonst schieten te kort, om 'er een juist afbeeldzel
van te leveren.
Niet verre van deze wonderbaere Landstreek, (terwyl het land steeds woest en
eenzaem bleef,) bracht ons de gewoone weg in eenen onderaerdschen doorgang
van omtrent tagtig schreden lang, uitgehold in een rots van Granaetmarmer, en zo
dra wy denzelven doorgegaen waren, vertoonde zich de vrolyke en welbebouwde
valey van Urseren. Hier zagen wy een Dorp, vlak tegen een hoog gebergte, dat in
het afdaelen bezet was met een woud van pynboomen; - Boeren, werkende in de
velden, - Kudden, in de weiden grazende; - en de Rivier, die, toen wy haer laetst
zagen, met een sterk geruisch in een aenhoudende storting over ruuwe rotsen heen
stroomde, vloeide hier stil en zagt door het dal; terwyl de zon, welke voor ons schuil
geweest was, zoo lang we ons in de diepe valey bevonden, hier met vollen luister
schitterde. Doorgaens hadden wy tot hier toe op onze reize bespeurd een trapswyze
vordering van de grootste woestheit tot de best bebouwde landen; maer in het
tegenwoordige geval was de verandering zoo schielyk en oogenbliklyk, dat zy byna
voorkwam als een onverwachte betovering.’
Wat laager meldt ons de Heer Coxe, dat de valey van Urseren eene kleene vlakte
is, aan alle zyden geheel omringd door hooge en barre rotsen, wier toppen met
sneeuw bedekt zyn; en dat men gemeenlyk zegt, dat deeze vlakte den grondsteun
van den berg St. Gothard uitmaakt. Doch deeze is, volgens hem, eigenlyker een
verbaazend groote berg, rustende als op de schouders van andere bergen, die zeer
gezwind uit het meir van Lucerne schynen op te ryzen. - Zommigen houden deezen
berg voor den hoogsten der Alpen; maar dit is, zegt onze Reiziger, eene misvatting.
Volgens den Generaal Pfeiffer is het hoogste punt van St. Gothard 9,075 voeten
boven de zee; en Mount Blanc, in 't Hertogdom Faucigny heeft, gelyk de Heer Coxe
aantekent, volgens Sir George Schukborough de hoogte van 15,662 voeten, dat
nog 808 voeten hooger is dan de berg Vesuvius op den berg AEtna gestapeld; men
brengt naamlyk den AEtna tot de hoogte van 10,954 voeten, en den Vesuvius op
(*)
die van 3,900 voeten, maakende te samen 14,854 voeten .

(*)

Men vergelyke hiermede de opgave van de hoogte der voornaamste Bergen in de Wereld,
geplaatst, aan 't einde der Reize van M. Bourrit, na de Ysbergen van Savoije, en byzonder
ook na Mount Blanc.
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Proeve van Dichtlievende Mengelingen, door J.A. Backer. Tweede
Deel. Te Hoorn, by T. Tjallingius, 1781. Behalven het Voorwerk,
212 bladz. in gr. octavo.
(*)

Uit het eerste Deel deezer Mengelingen heeft men reeds kunnen opmaaken, dat
de Heer Backer onder dat soort van Dichters behoore, die eene goede maate van
bekwaamheid hebben, om onderwerpen van verschillenden aart op eene gepaste
wyze te behandelen; 't welk in Mengeldichten eene byzondere gevalligheid heeft.
Zulks straalt even zo door in dit gedeelte: in ernstige onderwerpen houdt hy eene
manlyke deftigheid; zyne Minnedichten vertoonen eene kiesche tederheid; zyne
Byschriften, Lofdichten en dergelyken hebben, naar vereisch, hunne leevendige
losheid, of geschikte stevigheid; en leidt hem zyn onderwerp tot natuurlyke
schilderingen; dan verleent hy ons Tafereelen, die men zekerlyk met een aandoenlyk
vermaak zal beschouwen. Van die natuur is onder anderen zyne afmaaling van een
gelukkig Huisgezin op het Land; welk Stuk wy gaarne geheel zouden plaatzen; maar
om deszelfs uitvoerigheid zullen wy het van vooren een weinig inkorten.
De Dichter vangt aan met eene beschryving van de eenvoudige en nette
woonplaats van Tirzis en Gliceris, in eene aangenaame en vrugtbaare landstreek,
die dit minzaame paar, op hunnen noesten arbeid, alle hunne behoeften ryklyk
verleent, gelegen. Hy doet Tirzis vroegtydig veldwaards trekken; terwyl Gliceris
haare twee kindertjes in den dos steekt; met welken zy voorts insgelyks ten velde
gaat, 't welk de Dichter dus doet vervolgen.
Daarna treed die jonge schoonheid, met haar telgjes aan de hand,
Vol van liefde, Tirzis tegen; samen werkenze op het land.
't Weeldrig jongske volgt den vader; Doris, 't meisje, moeders zy!
Of zy speelen met hun beiden, stil en vredig, vry en bly.
Tirzis ziet dit onder d'arbeid; wenkt zyn lief Gliceris toe.
ô, Hoe vol is dan hun boezem! hoe is dan hun ziel te moe!
Tirzis werpt de spade neder, vliegt naar zyn Gliceris heen;
Drukt haar roozeroode kaaken, en omvat haar poezle leên.
Zy besluit hem in haare armen, kuscht en streelt hem keer op keer.
Na die lieve vreugdbetuiging keeren ze aan hun arbeid weér.
Yder werkt met dubblen yver; Tirzis vind geen hooger lust
Dan in 't werken; uitgezonderd, als hy zyn Gliceris kuscht.
En die lieve zou niet ruilen met den staat van een vorstin;
Want in 't werken met haar gade groeit haare ongeveinsde min.
Als de zon ter halver hoogte van den heldren middag staat,
Dan, dan is 't, dat zy, met smarte, lief en land een poos verlaat.

(*)

Zie Hedend. Vad. Letier-oef. IV. D. bl. 332.
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'k Groet u (zegt zy) lust myns levens! 'k groet u voor een oogenblik.
'k Gaa naar huis, op dat ik, spoedig, alles tot den maaltyd schikk'.
Maar myn wellust! onze telgen.. één blyft by u, éen gaat meê.
Wilt gy Doris of Alexis? wien verkiest gy van de twee?
Want ik kan alleen niet wezen; zonder u en zonder kind.
Ach! dan kwynde ik van verlangen; kies, wien houdt gy, lieve vrind?
Nu eens kiest hy blank' Alexis, dan de minnelyke Door;
Of hy slaat de schoone moeder deeze teedre keuze voor;
Die haar hart zo juist verdeelde, dat zy naauwlyks kiezen kan,
Eindlyk scheid zy met een kuschje van haar' uitverkooren man.
Driewerf knikt zy, in het heengaan, hem noch toe, terwyl zyn min,
Vol bekommring, all' de treedjes gaêslaat van zyn zielvriendin.
‘Zie (dus zingt hy) zie die schoonheid zweevende over't bloemryk groen.
Wie zou haare aanvalligheden niet standvastig hulde doen?
Wie genaakt haar, die den invloed van de liefde wederstaat?
All' de tengre bloempjes buigen, vol van eerbied, waar zy gaat.
In de landstreek, daar wy woonen, huist geen woest verslindend dier,
Zo 't er schuilde, 'k wed het eerbied toonde voor haar' eedlen zwier.
Dit 's noch 't minste; want haar boezem is de tempel van de deugd.
Sinds het opgaan van haar dagen was zy 't voorbeeld van de jeugd.
Altoos zedig, zonder trotsheid, vry van ongeschikten waan,
Zag men heur naar eer of voorrang, by de reien, nimmer staan.
Sinds ons echtfeest, ô! wat weelde heb ik niet door haar gesmaakt!
Zacht en gul, nooit eigenzinnig, doet zy wat my 't meest vermaakt.
Nimmer vind haar ziel geneugten in eerroovende achterklap;
Maar in 't staamlen van haar Doris, en Alexis zoet gesnap.
Dat beminlyk paar, de weelde van ons eerlyk trouwverbond,
Boeit zo menigwerf onze aandacht in den schemeravondstond,’
't Word dus middag, en Gliceris ziet wel driewerf door 't geboomt,
Uit het venster, of haar Tirzis nog niet van den akker koomt.
Ziet, hy nadert! ô hoe vliegt zy hem in de armen, vol van min!
Liefste, (zegt zy) 't maal is vaardig; 't is gereed; kom, spoed u in.
Hier dekt geene pracht de tafel; 't is geen wild aan 't spit gebraên.
Haas of korhoen vond, in 't weiden, zich door Tirzis nooit verraen.
't Is eenvouwig wat zy opdischt; maar zo smaaklyk als Jupyn,
Ooit voorheen by moeder Baucis, in haar hut, vergast mogt zyn.
ô! Hoe lekker zyn die boonen! Tirzis zelf heeft die geplant.
En de vruchten! ja, Gliceris plukte die met eigen hand.
Doch één peer word uitgekozen, die haar lieve Alexis vond;
Daar hy met zyn poezel zusje, speelende, omkroop op den grond.
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't Minlyk paar zit vrolyk neder, beide kindren aan hun zy;
By dees maaltyd haalt geen maaltyd aangerecht met lekkerny.
Op elk woord, dat kleene Doris, staamlend, tot de moeder spreekt,
Schiet Gliceris oog een lonkje, dat haar lief in liesde ontsteekt,
Vraagt Alexis aan den vader iets met kinderlyk verstand?
Smeekt hy Doris om een zoentje? streelt hy vleiend heure hand?
Elk gebaar van 't kleene jongske stort hun ziel verrukking in,
En hun beider harten smelten door het zachte vuur der min.
Tirzis, zegt zy, hoor dat schelmpje; ô hoe snapt hy, welk een lust!
Tirzis antwoord met zyne oogen, daar hy kleene Alexis kuscht.
Van de tafel zetten zy zich neder in een dicht priëel,
En bewondren, uit die schuilplaats, 't onafmaalbaar landtooneel.
Hier, hier roeien blanke zwaanen in de kabbelende beek.
Ginder graazen loeiende ossen in een klaverryke streek.
't Briesschend paard, nu ongebreideld, vliegt de ruime weiden rond.
't Woelig schaapje scheert de kruiden van den wéldoorvoeden grond.
't Pluimgediert, dat, op hun hoeve, ongestoord, zyn nestje bouwt,
Streelt, ten dank, hen met zyn toonen, uit het digtbewossen hout.
Duizend treffende taafreelen wekken hier hun aandacht op;
Maar 't vernoegen en de liefde heffen 't all' ten hoogsten top.
Midden in die zaal' ge weelde lokt hen de arbeid weder aan.
Ziet, met welk een blydschap zy weêr hand aan hand ten akker gaan.
Tirzis spit, of zaait zyn vruchten, middlerwyl Gliceris wied,
Die zich, in dien zuuren arbeid, van haar kroost geholpen ziet.
Menigmaalen nood de blydschap haar tot zoeten veldzang uit.
By verpoozing vlegt ze een kroontje van gebloemte en geurig kruid.
En haar egaê, uitgenoodigd, scheid dan ook van 't werken af;
Sayd, ten speeltuig voor Alexis, naar de kunst, een herdersstaf.
't Slimme guitje merkt zyn doelwit, slaat zyn vor dring gaê met drift;
En bedankt, met suikre kuschjes, voor die aangenaame gift.
Kleene Doris, moeders wellust, mag ook geen geschenk ontstaan;
Maar ontvangt een roozekransje, doorgestikt met lelieblâen.
ô! Hoe trotsch is dan Gliceris, als haar meisje, dus versierd,
Met haar waggelende treedjes, zachtkens voor haar heenen zwiert,
En Alexis, wel te vrede, met zyn veldstaf in de hand,
Naast de zyde van zyn zusje, heen stapt over 't groene land.
Hoofsche juffers, ryksvorstinnen, let op haar volschoon gelaat;
Ziet hoe 't lieflyk vergenoegen in haar oog getekend staat.
Raadpleegt dan met uwen spiegel, of uw oog zo helder straalt?
Zeker neen; want zulk een weelde wierd alleen aan 't veld bepaald.
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Daar, daar woont de rust, de vrede, door geen baatzucht ooit gestoord.
List, bedrog en snoode treken vlieden dit geheiligd oord.
Als het moederlicht, aan 't daalen, langzaam naar de kimmen helt,
En de nacht aan de oosterhemel evenredig opwaards snelt;
Als de gouden sterren blinken, als de maan haar licht verspreid,
Als natuur haar sluimerdruppen sprengt, dan ryst hun zaligheid.
Weelde en min spant dan te gader... maar, de golvende gordyn
Duld niet dat myn zangster speele, als die lieven eenzaam zyn.
Rust, ô zalige gelieven! strekt op 't zachte dons u uit,
Tot de nachtegaal u wekke met haar tooverend geluid.
Niemand mag u dat benyden; u, wier weelde daaglyks groeit,
En wier hart alleen weerkeerig, voor elkaêr in liefde gloeit.
'k Maalde uw lot, zo ryk gezegend, dat geen koningklyke kroon
Daar voor immer is te kiezen, schoon ze u ook wierd aangeboôn.
Gy, die wenscht naar 't vergenoegen! dat dit paar uw voorbeeld strekk'.
Liefde en yver hoed den stervling steeds voor hartzeer en gebrek.

Myn Heer van Saint Charles, of de Zeldzaame Man. Tooneelspel,
in drie Bedryven. Gevolgd naar het Fransche van den Heere
Gernevalde. Te Amsterdam by A.v.d. Kloe, 1780. In octavo, 80
bladz.
Oneenigheden tusschen twee Gelieven baanen den weg tot een ongelyk Huwelyk,
dat nogtans afgekeerd wordt, waarop de twee Gelieven zig door den egten band
vereenigen. Myn Heer van Saint Charles speelt in deezen een zonderlingen rol. Op
den ouderdom van zestig jaaren de Minnaar to zyn van Rosalia, die pas twintig
jaaren oud is, komt hemzelven ongerymd voor; hy tragt het Rosalia te doen
opmerken; maar deeze verbitterd op haaren geweezen Minnaar Lucidor, (dien zy
egter in haar hart mint, terwyl deeze haar ook eene zuivere lielde toedraagt,) laat
zig niet overtuigen. Saint Charles zet daarop zyne zogenaamde Vryery voort, ontdekt
intusschen de oorzaak der oneenigheid, en 't misverstand tusschen Rosalia en
Lucidor; hy wamschouwt Rosalia, terwyl hy Lucidor nog grond geeft om te hoopen.
Met dit alles komt het egter zo ver, dat Rosalia het Huwelyks-Contract met Saint
Charles tekene; dan deeze scheurt, op de tekening, het Contract in stukken, en
bewerkt de Huwelyksvereeniging tusschen de twee Gelieven, wenschende ten slot,
dat elk bedaagd Man zyn voorbeeld volge, en zyne waarde leere kennen! dan zullen,
zegt hy, de Huwelyken gelyker, en de Echtgenooten gelukkiger zyn. In de uit voering
is dit stuk zeer wel in 't oog gehouden; Saint Charles maalt het haatlyke der
Huwelyken van ongelyke jaaren leevendig af; en schetst tevens vry nadruklyk, hoe
verkeerd het zy, een Huwelyk, uit wraakzugt, aan te gaan; daar men zomtyds, gelyk
hier, toegedreeven kan worden, door oneenigheden, die te ver getrokken zyn.
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De Physionomie, of Karel en Sophia. Tooneelspel. Naar het
Hoogduitsch van C.F. Bretzner. Te Amsterdam, by P.d. Hengst en
A. Mens Jansz. 1780. In octavo, 157 bladz.
Wy vinden in dit Tooneelspel eene te groote verscheidenheid van gevallen, om met
weinige woorden een beknopt verslag te geeven van het beloop der geschiedenissen;
maar ze komen, naar het bedoelde van den Autheur, in dit punt te samen, dat de
Physionomie eene bedriegelyke kunst is, waarop men zig niet kan verlaaten. De
Gouverneur Ralph, en Jochem de Schoolmeester, zien zig, in een en ander geval,
op hunne Physionomische kundigheden afgaande, door de ondervinding, van 't
spoor gedwaald. - Edoch, waar ligt de schuld van deeze dwaaling? by de
Physionomie zelve, of by den Gouverneur en den Schoolmeester? is het ook aan
hunne onbekwaamheid in die kunst te wyten? - Wat hier van zy.... hoe men 't duide,...
de inrigting van 't Tooneelspel is regt geschikt, om te toonen, dat men ten minste
met die soort van kundigheden niet los te werk behoort te gaan; en veelligt heeft de
Baron Wandal gelyk, als hy ten laatste tot den Gouverneur Ralph zegt; ‘Myn goede
Heer Praeceptor, my dunkt, wy moeten ons met Physionomie niet meer bemoeijen;
iemand, die eerlyk is, en deugdzaam leeft, heeft doorgaans de beste physionomie.’

Moliere Blijspel, door P.J. Kasteleijn. Proficit et recreat. Te
Amsterdam, by A. Borchers, 1781. Behalven het Voorwerk, 96
bladz. in octavo.
Moliere, bemind door de Actrice Bejard, maar hy zelf de Minnaar van haare Dogter
Isabella, insgelyks Actrice, haar beiden noodig hebbende tot het speelen van zyn
Tartuffe, vindt zig, toen hy, na eenige dwarsboomingen, verlof gekreegen had, om
Tartuffe openlyk ten Tooneele te voeren, benard; doordien de Moeder, kennis van
zyne min voor baare Dogter verkreegen hebbende, hem de behulpzaame hand
weigerde. 't Gelukt hem evenwel haar over te haalen; en 't Tooneelstuk wordt met
de hoogste toejuiching uitgevoerd; dan hier op is Isabella het voorwerp der buterste
gramschap van haare Moeder; zy ontvlugt der zelver woede, en zoekt de
bescherming van Moliere, die zig aan haar verbindt; waaraan de Moeder ten laatste
haare toestemming geeft. Intusschen komt de Huichelaar Pirlone, die, en Bejard,
en Isabella, tegen Moliere opgehitst had, om den Tartuffe van het Tooneel te weeren,
en dien Moliere als den grootsten Schynheiligen in zyne haatlykheid ten toon gesteld
had, tot inkeer; verfoeit zyne geveinsdheid, en erkent, dat de beoefening van het
Tooneel niet onbestaanbaar is met een goed zedelyk character. De Heer Kasteleijn
ontvouwt dit beloop ongedwongen, met tusschenkomende Tooneelen, die vry
geschikt te passe gebragt worden; terwyl hy ieder character bestendig in deszelfs
eigen werkzaamheid houdt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
G.J. Nahuys, over den brief van Paulus aan de Philippensen. Eerste
Deel. Te Amsterdam, by J. Wessing, Willemsz. en M. de Bruyn,
1780. Behalven het Voorwerk 599 bladz. in gr. Octavo.
Met dit eerste Deel, gaende over de twee eerste Hoofdstukken van den opgemelden
Brief, levert ons de Hoogleeraer Nahuis den aenvang ener doorlopende verklaring
van dit Apostolische Geschrift, op zodanig ene wyze uitgevoerd, dat Bybeloefenaers
te over reden hebben, om na de verdere voltrekking van dit werk te verlangen. Een
nauwkeurig in achtnemen van het verband der voorstellingen, met een tael- en
oordeelkundig gadeslaen van de kragt der gebezigde uitdrukkingen, pryst dezen
arbeid van alle zyden aen, als by uitstek ter ophelderinge van dezen Brief geschikt;
waer nevens ook gevoegd zyn een aental van leerryke opmerkingen, die zyn
Hoogeerwaerde op het ernstigste ter betrachtinge aendringt. - Terwyl we dit Geschrift
met genoegen doorbladerden, ontmoette ons in het zelve ene soort van uitweiding,
ter stavinge van het gevoelen dat Paulus tweemael te Rome in gevangenis geweest
is; welke ons dermate voldeed, dat het ons overhaelde, om dezelve in dezen by te
brengen; vertrouwende, dat zulks, als een stuk op zich zelve, velen niet ongevallig
zal zyn.
's Apostels tael in het vyf en twintigste vers van 't eerste Hoofdstuk geeft hier toe
aenleiding. Zyne betuiging, Ik vertrouw en weet, dat ik zal blyven, te weten, in den
vleesche, aenduidende dat hy zich verzekerd hield, (als schryvende, volgens de
kracht der grondwoorden, dit weet ik met overreding, met overtuiging, dat hy, hoewel
thans in levensgevaer, echter voor ditmael den dood ontgaen zou, is, gelyk de
Hoogleeraer met regt aenmerkt, te nadruklyk, om dezelve in den zin van ene
waerschynlyke gissing, die echter in de uitkomst feilen kon, te verstaen. We worden
'er veel eer door geleid, tot het denkbeeld, dat Paulus door ene Godlyke openbaring
verstendigd was, dat hy uit
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deze zyne gevangenis te Rome verlost, en weder op vrye voeten gesteld zou worden.
Een denkbeeld, dat zeer wel strookt, met des Apostels schryven, Hoofdst. II. 24; ik
vertrouw in den Here, dat ik ook zelve haest tot u komen zal. En waer in men niet
weinig versterkt word, als men daer mede vergelykt, 't geen hy, omtrent dezen
zelfden tyd, althans uit deze zelfde gevangenis, schreef aen Philemon, die een
Leeraer in de gemeente te Colossus schynt geweest te zyn, vers 22; En bereid my
ook te gelyk ene herberg, want ik hoop, (niet slechts ik denk, of wensch, maer ik
hoop,) dat ik door uwe gebeden ulieden zal geschonken worden. - Op dien grondslag,
dat Paulus in dezen steunde, op ene Godlyke openbaring, kan men 'er niet aen
twyfelen, of de uitkomst zal aen zyne verwachtinge beantwoord hebben. Hy zal dan
uit deze zyne gevangenis ontslagen geweest zyn, en de gemeenten in Griekenland,
waeronder de Philippische; ja ook de gemeente van Klein Asia, waeronder die van
Colossus behoorde, weder bezogt hebben. Men zal des deze gevangenis, uit welke
de Apostel dezen Brief schreef, wel hebben te onderscheiden van ene tweede
gevangenis te Rome, in welken hy, volgens 2 Tim. IV. 6 en 7, den marteldood
verwachtte, die hem ook als toen te beurt gevallen is. Dan deze onderstelling, van
ene tweërleie gevangenis des Apostels te Rome, komt zommigen als geheel
ongegrond voor; 't welk den Hoogleeraer noopt, om hier op wat bepaelder staen te
blyven, en te toonen, hoe men op goeden grond moge beweren, dat de uitkomst
aen dat vertrouwen, 't welk de Apostel hier met zo veel verzekering uitdrukt,
beantwoord heeft; waermede dan het gevoelen, dat Paulus tweemael te Rome
gevangen is geweest, ten krachtigste bevestigd word.
‘Wanneer we, zegt zyn Hoogeerwaerde, het vierde Capittel uit den tweeden Brief
van Timotheus aandagtig naleezen, ontdekken we daarin ontegenzeglijke spooren
van eene reize van Paulus naer Rome, welke geheel verschilt van die, welke ons
Lucas verhaalt, Hand. XXVII. en XXVIII; ten bewijze, dat Paulus, andermaal
derwaards gereisd zijnde, uit deze banden moet ontslagen geweest zijn. Men zie
daartoe vs. 20. Erastus is te Corinthen gebleven, en Trophimus heb ik te Mileten
krank gelaten. Nu was Paulus, in zijne eerste reize naar Rome door Lucas vermeld,
noch te Corinthen, noch te Mileten geweest: want men moet dit Mileten, eene stad
op de grenzen van klein Asie, wel onderscheiden van dat Meliten, waarop
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Paulus ter gelegenheid van zijn schipbreuk vervallen was, zijnde een Eiland van
Europa, digt by Italie, tegen over Sicilie. Men moet dan één van beiden stellen, of
dat Paulus hier spreekt van een vroeger togt door die plaatsen, voor zijne
gevangenneeming te Jerusalem; of dat hy, na zijne gevangenis te Rome, die plaatsen
wederom bezogt had, niet lange voor dat hy dezen tweeden brief aan Timotheus
schreef. Het eerste nu loopt in tegen alle waarschijnelijkheid; als men bedenkt zijne
meer dan tweejarige gevangenis te Cesareen, zijne daarop gevolgde lange reis
naar Rome, en den tijd dien hij te Rome reeds vertoefd had in zijne banden, moet
dit ten allerminste drie jaren geleden zijn. Maar hoe kwam het dan te pas, Timotheus
te berigten, als een zaak die hij niet zou weten, dat Erastus te Corinthen gebleven
was, en dat hij Trophimus te Mileten krank gelaten had. Wat pas gaf het, dit drie
jaren daarna te berigten. Paulus moet dan, kort voor dezen brief aan Timotheus, te
Corinthen, althans te Mileten geweest, en dus uit zijne eerste banden verlost
de

geworden zijn. Dit wordt nog blijkbaarder uit het 13 vs. waarin hij Timotheus beveelt,
den reismantel, welken hij te Troas gelaten had, bij eenen Carpus, nevens de boeken
en pergamenten, mede te brengen. Paulus was in zijne reize naar Rome, door
Lucas gemeld, op geen stukken nabij of omtrent Troas geweest. Indien dan Paulus
dit uit zijne eerste banden schreef, dan moet die reismantel met de boeken en
pergamenten, ten minsten een jaar of drie, aldaar zijn blijven liggen. Is dat nu
denkelijk? heeft het de minste waarschijnelijkheid, dat Paulus dien reismantel, welken
hij, inzonderheid op zijne reis naar Rome, wel nodig gehad hadde, eerst zo lang
daarna zou ontboden hebben, en dat de boeken en pergamenten aldaar zo lang
zouden gelegen hebben? 'Er is dan alle reden om te denken, dat Paulus kort voor
zijne banden te Rome, uit welke hij aan Timotheus schreef, en dus, na zijne eerste
banden aldaar, te Troas geweest is, en welligt van daar na Rome weder gereisd is.
Gedenken we nu, dat Troas regt tegen over Philippi lag, en dat Paulus van Rome
naar Troas, noch van daar naar Rome reizen kon, zonder Macedonie of door te
trekken, of voorbij te varen, zo kan 'er geen twijffel zijn, of hij zal, na zyne herstelling
uit zijne eerste gevangenis, te Troas geweest zijnde, ook Philippi bezogt hebben. Wij ontvangen nog een nieuw bewijs voor onze stelling, uit vergelijking van den brief
van Philemon, vs. 23 met 2 Tim. IV. 11. Op de laatste plaats
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ontbiedt hij Timotheus tot zig, die in de banden, waaruit hij aan de Philippers schreef,
hij hem was, Phil. I. 1. en II. 19. en voegt 'er bij: Lucas is alleen met mij, neemt
Marcus mede, en brengt hem met u, want, enz. Ondertusschen uit de eerstgenoemde
plaats blijkt, dat Marcus te Rome bij hem was, (ook Demas, die, bij 't schrijven van
2 Tim, IV. 10. hem verlaten had,) zonder egter Timotheus bij zig te hebben; want
van dezen geschiedt daar geen groetenis; als welken hij, bij 't schrijven aan Philemon,
reeds vooruit gezonden had naar Philippi, volgends Phil. II. 23. Uit vergelijking van
dit alles worden we kragtig overtuigd, dat de brief aan de Philippensen, en de tweede
aan Timotheus, in twee onderscheiden gevangenissen van Paulus te Rome
geschreeven zijn, tusschen welke hij in vrijheid hersteld is geweest, en de gemeinten
weder bezogt heeft.
Het is dan waarschijnlijk, dat de gezegende verantwoording van Paulus, en zijne
blijkbaare onschuld, velen van de Lijfwagt en Hovelingen zoodanig overtuigd heeft,
dat ze zijne vrijlaating bevorderd hebben. Men houdt het daar voor, dat Paulus, bij
de eerste vervolging der Christenen door de Heidenen, in het tiende jaar van Nero,
met een groot aantal gelovigen, te Rome den marteldood der onthoofding ondergaan
ste

heeft; 't welk inviel in 't 64 jaar der Christenjaartelling, en dus omtrent of ruim zes
jaar na het schrijven van dezen brief. Paulus heeft derhalven, na zijn ontslag, nog
ruime gelegenheid gehad om te reizen. Of hij nu zijn oogmerk, dat hij reeds voorlang
gehad had, om door Rome naar Spanje te reizen, toen volbragt, en zig in de
westelijke deelen met de prediking des Euangeliums uitgebreid hebbe, gelijk de
oude overleveringen willen, kunnen we niet zeker zeggen; maar wel, dat, al is zulks
geschied, hij des niettemin gelegenheid genoeg gehad heeft, in een tijd van zes
jaren, ook de gemeinten in Griekenland en Asie, en daaronder de Philippische, te
bezoeken, 't welk hij ongetwijffeld, ingevolge van zijn vertrouwen hier uitgedrukt,
ook gedaan heeft; schoon dit door Lucas, wiens verhaal niet verder gaat dan tot
zyne eerste gevangenis te Rome, niet vermeld worde.’
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Uitgeleezene Gedagten van Paus Clemens XIV. (Ganganelli.)
verzameld uit deszelfs Brieven en Redenvoeringen. Benevens
eenige Brieven van denzelfden Ganganelli. Uit het Hoogduitsch
van Baptista Piccolmini. Of Vierde Deel der Brieven van Paus
Clemens XIV. Te Amsterdam, by Yntema en Toeboel, 1781.
Behalven het Voorwerk, 352 bladz. in gr. octavo.
Het byzonder oogmerk, by de vroegere afgifte dezer Uitgeleezene gedagten van
(*)
Paus Clemens XIV, waervan we diestyds melding gemaekt hebben , vorderde
enigzins dat dezelve in klein 8vo. te voorschyn kwamen. Intusschen verstond men,
dat velen gaerne gezien hadden, dat ze ook in grooter formaet het licht zagen, om
by de voorige drie Deelen der Brieven van dezen Paus gevoegd te kunnen worden.
En hieraen word in dezen voldaen, met toevoeginge van nog enige zyner Brieven;
welken de Heer Baptista Piccolmini, uit het Italiaensch, in de Hoogduitsche Sprake
gemeen gemaekt had; naer een exemplaer, dat enige Italianen, uit hoogachting
voor den Paus, hebben laten drukken, niet zo zeer om het openlyk te verkoopen,
als wel om het onder goede bekenden uit te deelen. - Deze vermeerdering kan niet
anders dan gevallig zyn aen hun, die de waerde dr Brieven van dat Hoofd der
Roomsche Kerke hebben leeren kennen; en men word in 't gunstig oordeel, dat
men veelal van deze Brieven geveld heeft, niet weinig versterkt, daer men ons, by
de vernieuwde afgifte der Uitgeleezen gedagten onderrigt, dat dezelven uitgezogt
en byeenverzameld zyn, door den Eerwaerden E.M. ENGELBERTS; Bedienaar des H.
Euang. te Hoorn, wiens goedkeurend oordeel in dit geval zekerlyk van geen gering
gewigt is, daer hy, in zyn keurige Opdragt aen de Roomschgezinden van Nederland,
betuigt: ‘Ik wil my in verstand noch deugd met uwen Ganganelli gelyk stellen.’ Ook
zal men zich in die goedgunstige gedachten, uit de voorige Brieven opgemaekt, in
deze lateren niet te leur gesteld vinden; nademael de manier van denken en
voordragen eenstemmig is. - In zyne Brieven, die, op de ene en andere wyze, tot
de fraeie Kunsten en ongewyde Wetenschappen betrekking hebben, bespeurt men
allerwege ene uitge-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. II. D. bl. 119.
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breide kundigheid, ene oplettende overweging en een juist oordeel, zonder enig
inmengzel van verwaendheid; en leest men zyne Brieven die over Godsdienstige
onderwerpen gaen, inzonderheid dezulken, die tot de bestuuring van 't Hart behooren,
zo ontdekt men in alles een Man, die zich voordoet, als iemand, die de Christelyke
Openbaring ter harte neemt, en de zaek van den Godsdienst, zo in het
beschouwende als in het betrachtende gedeelte, zonder enig inmengzel van dwepery
of gemaektheid, op ene innemende manier, met den vereischten ernst, behandelt.
- Tot ene proeve hiervan strekke zyn volgende Brief aen een zyner Vrienden, in
deszelfs ziekte; rakende inzonderheid deszelfs verlangen na ene zalige ontbinding,
welke aldus luid.
‘De tyding uwer ziekte, waarin gy gestort zyt, heeft my de grootste zorge
veroorzaakt. Hoe beklaage ik u! Was ik maar in staat uw lyden eenige verzagting
toe te brengen! Onze ziel heeft zeker deel aan de smarten, welke het lichaam
drukken, en gy klaagt daar over ook in den vriendelyken brief, waar mede ik vereerd
ben.
Gy zyt al te zeer in de Christelyke geloofsleere bevestigd, als dat u de
troostgronden zouden onbekend weezen, welke het gezond verstand en het
Euangelie in alle wederwaardigheden aan de hand geeft; maar daar onze ziel, gelyk
ik zo even zeide, door de hevige smarten des lichaams dikwyls buiten staat gesteld
wordt al haare kragten, ter bevrediginge des gemoeds, in te spannen, waage ik het
uwe klagten te maatigen. - Gy ziet, zegt gy my, uwe ontbinding met verlangen te
gemoet; en zoudt liever aanstonds tot het genot der volmaaktste gelukzaligheid
willen geraaken, dan een lang en kwynend leeven leiden. Deeze wenschen, myn
lieve Vriend, zo openhartig aan my toevertrouwd, zyn op zich zelve nog onbillyk,
nog te laaken; maar veroorloof uwen Vriend met uw goed hart even zo te spreeken;
als gy in dagen van gezondheid zelve doen zoud.
Gy spreekt regt, dat zelfs de langste leeftyd maar kort en slegts een droom is;
dan, hoe kort die ook weezen moge, 't is een geschenk des Hemels. Een geschenk
verdient onze erkentenis, al is het nog zo klein en gering; en wy moeten, met alle
voorzigtigheid en overleg, wenschen schielyk ontbonden te worden. Wy hebben,
zo wel door de natuur als door den geopenbaarden wil der Godheid, denkbeelden
gekreegen, die ons dit leeven als een wezenlyk goed doen aanzien. Van daar ook
die vreeze,
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welke alle menschen voor den dood hebben. En deeze vreeze is geen uitwerksel
van onverstand. De natuurlyke mensch, tot welk eenen hoogen en voortreffelyken
trap hy de vermogens zyner ziele heeft doen stygen, zal nooit de gedagten kunnen
uitwisschen, die hem de onderhouding zynes leevens doen begeeren.
Al is het, dat hy door geene sterke vreeze voor den dood geslingerd wordt,
waanende dat alles met de uitblaazing van den geest is afgeloopen, van welk
denkbeeld de menschelyke natuur beeft; evenwel blyft de scheiding der ziele van
het lichaam eene angstvallige zaak. 't Is waar, dat de Christen, die de menschlykheid
toch altoos behoudt, den Koning der verschrikkinge met meerdere vrymoedigheid
durft naderen, naarmaate zyn Christendom en geloof tot hoogeren trap geklommen
is. Hy weet, dat zyn Middelaar hem de bekoorlykste uitzigten op een hoogere en
onveranderlyke gelukzaligheid bezorgd heeft; dat deszelfs dood zynen dood
geheiligd, en ten wege heeft ingewyd, om tot hem te geraaken: maar hy weet ook,
dat hy, uit oorzaake zyner aankleevende zwakheid, de ontzachelyke ontbinding der
ziele van het lichaam als eene vreeslyke gebeurtenis behoort aan te merken, met
welker gedagten hy gestadig te stryden heeft. En vraagt men naar de oorzaak daar
van, zo antwoordt onze allerheiligste Godsdienst; de dood is de straffe der zonde,
der onregtvaardigheid en ondankbaarheid, door het menschdom tegen de oneindige
goedheid bedreeven.
Veelligt valt, by deeze gelegenheid, u eene aanmerking in de gedagten. Wat
voordeel, denkt gy, heeft dus het Christendom boven den staat, in welken zich de
mensch, van deeze openbaaring onkundig, bevindt? ô oneindig veel! De liefde tot
God en den Goddelyken Middelaar, van wier uitsteekende liefde hy zich ten vollen
verzekeren kan, beuren het hart van den Christen zo sterk op, en bezielen hem, by
dien gewigtigen stap, met zulk eene mannelyke kloekmoedigheid, dat eindelyk die
angstvolle bezorgdheid het strydperk verlaaten moet. Die zielverkwikkende gedagten:
“na deeze scheiding, zal ik, uit de hand der gestorve liefde, onverganglykheid, leeven
en blydschap ontvangen, welke geen meetsnoer bepaalen kan. - Ja, ik zal het
lichaam, dat der aarde was toevertrouwd, wederom verkrygen, en met den geest
vereenigd zien;” - dit zyn de groote en onwankel-
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baare stutzuilen, die hem staande houden, wanneer zyn hart tegen de nadering des
doods bezwyken wil.
Maar volgt dan hier uit tevens niet, dat het met de voorschriften der wysheid
overeenkome, te wenschen, dat het perk van ons leeven ras moge afgeloopen
weezen, om in het volle bezit diens gelukkigen toestands te geraaken? Neen, myn
waardste! Hier antwoordt ons de volmaaktste Godsdienst: “Des Heeren wegen zyn
niet uwe wegen: wie heeft te vooren zynen wil gekend?” Hoe gemakkelyk kon men,
by het uitstorten van zodanig eene begeerte, eene mistrede begaan, der Godheid,
door den voorbaarigen wensch, beledigen, of ons aan erkenteloosheid schuldig
maaken. Het afgemeeten einde onzes leevens heeft Gods wysheid voor ons
verborgen gehouden.
Zou het niet zeer ongevoeglyk weezen, en de grootste ondankbaarheid en te
vredenloosheid, tekenen, wanneer een mensch eene weldaad geschonken wierd,
op voorwaarde, dat hy dezelve zo lang zoude genieten, tot de weldaadige aanbieder
dezelve te rug eischte wanneer zulk een mensch daar van de walg stak, en hy van
dezelve ontslagen wilde weezen? juist zo is de betrekking tusschen God en
menschen. Het leeven, op zichzelven een geschenk en een onwaardeerbaare zegen
des Hemels, wordt daarenboven nog het middel, om tot de grootste gelukzaligheid
te geraaken, voor welke zich de mensch nooit genoeg bereiden kan.
Nu zult gy, ongetwyfeld, met my toestemmen, dat schoon het menschelyk leeven,
door nog zo veel elenden gedrukt, en aan zwakheden bloot gesteld zy, welke ons
eenen afkeer van hetzelve zomwylen inboezemen, het nogthans eene wezenlyke
weldaad blyft, een kostbaar tydperk, waarin wy ons moeten voorbereiden tot een
heerlyk geluk, waar mede ons de Godheid beschenkt.
Zoude ik nu nog uitstellen, om u niet alleen een spoedige herstelling uwer
wankelende gezondheid te wenschen, en van God te bidden, maar ook u, als eene
zaak van belang; allervriendelykst te verzoeken, dat gy vlytig het uwe doet, om de
middelen aan te wenden, die Godsdienst en Geneesheeren u aanbieden? Welke
groote en onbeschryvelyke genoegens zult gy smaaken, wanneer u, na het
wederkrygen eener volmaakte gezondheid, in de waereld veele gelegenheden
voorkomen, om nog veel goeds te verrigten, dat der Godheid aangenaam, voor u
vermaaklyk, en
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uwen medemenschen ten nutte zy. En hoe verheugd en te vreden zullen daar over
uwe Vrienden weezen; wier blydschap in u eene stille vergenoegdheid verwekken
zal.
Ook zal uw Vriend in verrukking opgetogen zyn, zo ras hy maar eenig berigt mag
ontvangen, dat het met uwe gezondheid beter staat. Ik heb u al te hartelyk lief, en
te veel hoogagting wegens uwen persoon, in mynen boezem, aangekweekt, dan
dat ik dit niet ernstig wenschen zou. En gy moet het aan deeze liefde en hoogagting
ook alleenlyk toeschryven, dat ik zo veel en zo openhartig met u gesprooken heb.
Dat deeze uitvloeisels van myne ziele, die de tederste zorge voor u voedt, in staat
waren u geheel en al te verzekeren, dat ik altoos ben, en ook aan de andere zyde
des grafs weezen zal, enz.’
By deze Brieven komt ook nog een beknopt Bericht van enige
Levensbyzonderheden diens beroemden Mans, welken de Italiaensche Uitgever,
die hem in persoon gekend had, mededeelt. Ze bevestigen over 't algemeen zyn
loflyk character, en verlenen ons wel inzonderheid een duidelyker verslag van de
gunstige gelegenheid, waerdoor hy, schoon zyne Ouders zich al in zyne jeugd in
lage omstandigheden bevonden, op den weg gebragt zy, dien hy, met zo veel roems,
tot het beschaven en versterken zyner Zielsvermogens bewandeld heeft; en langs
welken hy ten laetste ten Pauslyken Zetel geklommen is. Ene verheffing, zegt de
Schryver van dit Bericht, die men nergens anders aen toe te schryven heeft, ‘dan
aan zyn verpligtend gedrag, zyne uitgebreide kundigheden, en zyne ongemeene
belangloosheid.’

Volledige Verhandeling over het Heet- en Koud-vuur. Benevens
de Beschryving van eene nieuwe manier van Afzetting der Leden,
door Silvester o'Halloran, Heelmeester te Limerik. Uit het Engelsch
vertaald, door Jan Bernard Sandifort, Stads-Medicinoe-Doctor in
's Gravenhage, en Lid van verscheide Geleerde Genootschappen.
In 's Hage, by H.C. Gutteling, 1781. Behalven het Voorwerk, 303
bladz. in gr. 8vo.
Het Heet- en Koud-vuur mag, met regt, onder die Heelkundige Gebreken geteld
worden, welke niet zelden met gevaarlyke omstandigheden vergezeld zyn; en met
welker nadere beschouwing zig diensvolgens de Genees- en
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Heelkundigen, van vroegere en laatere tyden, hebben bezig gehouden. Men is, in
't algemeen, van gevoelen geweest, dat het vuur voortkwam uit eene al te hevige
ontsteeking in een of ander deel van het Lichaam, en dus als een gevolg eener
voorafgaande ontsteeking moest aangemerkt worden.
Dit algemeen aangenomen gevoelen zoekt de Heer o'Halloran in deeze zyne
verhandeling te bestryden, en uit de natuur der zaake, zo wel, als door de
ondervinding, aan te toonen, dat de oorzaak van het vuur doorgaans en
voornamentlyk gelegen is in het bloed en andere vogten van het menschelyk
Lichaam, en bygevolg, dat dit ongemak, 't welk schynt te zyn een kwaal op zigzelven,
slegts is een toeval van die algemeene ongesteldheid, met welke het geheele gestel
is aangedaan.
De wyze, op welke de Schryver dit onderwerp behandelt, en het juiste oordeel,
't welk daarin doorstraalt, doen deeze Verhandeling, boven veele anderen, die wy
over dit Stuk geleezen hebben, uitmunten. De Verhandeling zelve is in negentien
Hoofdstukken afgedeeld. Door dat de Schryver, in de Inleiding, eene korte Schets
heeft gegeeven van de gevoelens, welke, door alle tyden heen, omtrent dit ongemak,
hebben plaats gehad; zo handelt hy, in het eerste Hoofdstuk, over het Vuur in het
algemeen, en van deszelfs onderscheiden Soorten. In het tweede, van het Heeten Koud-vuur, voortkoomende van eene algemeene kwaadsappigheid, of van eenen
kwaaden staat, zoo van de vaste als zagte deelen. In het derde, van de Esthiomene,
zynde het eerste soort, of de hoogste trap van bederf in de vaste deelen en vogten.
In het vierde, van het Koud-vuur, of het tweede soort van versterving, uit eene
algemeene kwaade gesteldheid. In het vyfde, van het Heet-vuur, eigentlyk zoo
genoemd; of van het derde soort van versterving, uit eene algemeene oorzaak. In
het zesde, van het Gemis, van de balsemagtige en tot voeding geschikte
hoedanigheid van het Bloed en de andere vogten; de bron van alle tot hier toe
beschreeven soorten van versterving. In het zevende, van het Vuur, het welk door
eene ontsteeking van het bloed word geboren. In het agtste van een soort van vuur
dat op het aderlaaten volgt. In het negende, van die versterving, welke door eene
kankeragtige gesteldheid van het Lichaam ontstaat. In het tiende, van de
ongemakken der Beenderen, welke het afzetten vorderen. In het elfde, van het vuur,
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door uitwendige ootzaaken verwekt, enz. In het twaalfde, van de wonden der groote
Bloedvaten, welke de afzetting vorderen. In het dertiende, van het vuur, op geschote
wonden volgende. In het veertiende, over de vraag; ‘is het in andere uitwendige
ongemakken, welke de afzetting vorderen, beter, dat men deeze Operatie terstond
verrigt, of dat men dezelve uitstelt?’ In het vyftiende, het begin en den voortgang
van de afzetting met een lap. Het zestiende bevat een verhaal, van de onderscheiden
proeven, door den Schryver genomen, om de nieuwe, door hem uitgevonde manier
van afzetting, op een' zekeren voet te brengen. In het zeventiende, van de manier,
om deeze nieuwe operatie te verrigten aan een Been, enz. In het agttiende, van de
manier, op welke men deeze nieuwe operatie moet verrigten aan de Dye, den Arm
en Voorarm. In het negentiende Hoofdstuk, eindelyk, van de voordeelen, welke
deeze manier heeft, boven die, welke tegenwoordig in gebruik is. - Alle deeze
byzondere Leerstukken worden op eene zeer duidelyke en bondige wyze onderzogt,
en met Waarneemingen opgehelderd. - In het bygevoegde Aanhangzel geeft de
Schryver een kort verhaal van den toestand der Geneeskunde, in voorgaande
Eeuwen, en teffens voorslagen, om de Heelkunde in Ierland op een beter voet te
brengen; voorslagen, die wy wenschten dat ook onder ons mogten ingang vinden.
De Geleerde Heer Saadifort heeft zig, door de Vertaaling van deeze Verhandeling,
op nieuws, wegens de verbetering der Heelkunde in ons Land, verdiend gemaakt;
en wy oordeelen het onnoodig onzen Leezeren te verzekeren dat de Vertaaling zeer
nauwkeurig is.

Het Godlyke en voortreflyke in de Natuur, door H. Sander, Prof. in
de Illustre Schoole te Karelsruhe enz. I. Deels, II. Stuk. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door J.V.M. Az. Te Utrecht, hy de Wed. van
J.v. Schoonhoven 1781. Behalven het Voorwerk 205 bladz. in gr.
octavo.
In dit stuk achtervolgt de Hoogleeraer zyne voorheen aengevangen beschouwing
der Natuure, om ons op te leiden tot een ernstig nadenken van onze verplichting,
aen den grooten Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alles, wiens Godlijke
voortreflykheid zich hier aen alle zyden opdoet. 's Mans aendacht vestigt zich in
dezen voornaemlijk
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op vier hoofdonderwerpen: de Huishouding, het Evenwigt, den Omloop en de
Trapsopvolging der Natuur. Ieder dezer hoofdonderwerpen verleent hem een aental
van byzonderheden, welken hy, met ene oordeelkundige keuze, op ene leerzame
wyze, voordraegt; en wel in diervoege, dat hy ons Gods albeschikkende hand in
alles doe opmerken; die zich zelfs ten onzen nutte vertoont in vele gevallen, waerover
wy te onverstandig klagen. Tot een voorbeeld hier van diene de veelheid der
Musschen; waerop wy thans te eer staen blyven, om dat ons, in dit jaer vooral,
veelvuldige klagten deswegens voorgekomen zyn. Dan men hoore onzen Autheur
deswegens.
‘Overal, zegt hy, waar graanen wassen, is ook de Musch (Fringilla domestica;)
en overal klaagt men ook over haar. In de vroegste tijden had men reeds
vervolgwetten tegen dezelven, en verkogt ze bijkans om niets, Matth. X. 29. Het is
eene waarheid, dat zich in eene maatige landstreek millioenen musschen kunnen
ophouden, en dit getal bereiken zij in korten tijd. Viermaalen in 't jaar, in mei, junij,
julij en 't laatst van augustus,) sleepen zij, en wanneer men hun nest verstoord, is
het in 24 uuren weêr gebouwd. In 't midden getal kan men voor elk paar 16 jongen
rekenen. Stelt men dus slechts 16 paar Musschen in een dorp, zo ontstaan daar
van 12800 jongen of 6400 paar Musschen. Stelt dat slechts het vierde gedeelte in
dit jaar weder jongen krygt, en rekent voor ieder paar van deezen maar vier; welk
eene menigte van Musschen, die reeds in den omtrek van het dorp aanwezig moet
(*)
zijn ! Het nadeel moet alleszins aanmerkelijk zijn, dat deeze roovers op de velden
en in de schuuren aanrichten. Doch de Natuur straft ze ook zelve over hunne geilheid
met een vroegen dood. Een Musch zal bezwaarlijk langer dan drie jaaren leeven.
En hoe veele bereiken deezen ouderdom niet eens! Hoe vroeger zij aanvangen
zich voort te planten, hoe meer zij deeze uitputtende en geweldige
lighaamsbeweeging herhaalen, des te korter wordt, naar een bijnaar algemeenen
regel der natuur, hunnen levensloop; de jongen worden in kort volwassen, groeijen
aan, en verdringen de ouden. Wij moeten nogthans redelijk zijn, en tegen het verlies,
dat onze schuuren en magazijnen lijden, het nut rekenen, dat ons de Musschen op
de velden en in de tuinen te weeg

(*)

Zie BREIDENSTEIN's Nat. Gesch. des Sperlings. Giess. 1778. s. 43. e.z.v.
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brengen, door dat zij hunne hongerige jongen met rupzen voeren. Een voordeel dat
alleen dan groot schijnt, wanneer men de menigte van rupzen, die daar door
omgebragt worden, eer ze de boomen verwoesten, en de schoonste hoven vernielen
of ontsieren kunnen, slegts naar het kleinste of middental berekent, en wanneer
men daarbij opmerkt, dat, bij de verbaazende vrugtbaarheid der insekten, alle
menschlijke middelen en te werkstellingen op verre na niet kunnen uitrichten, wat
door de hand der Natuur, door de sneb der vogelen, die, door hunne scherpe oogen
geleid, niet weder ledig te rug komt, uitgevoerd wordt. De uitbreiding der Musschen
is derhalven voor ons een voordeel, waarbij ons echter de Natuur niet belet, den
overvloed dezer vogelen, die onze spijzen konden wegrooven, door lijmroeden,
door schietgeweer, door list en bedrog in hunne jongheid, met vereenigde krachten,
(*)
in een geheel land te vervolgen. De Natuur heeft ook den Sperwer, Falco

(*)

(a)

Men weet, dat bijnaar in alle landen de boeren op zekere tijden een, naar evenredigheid van
hun vermogen, bepaald getal van musschenkoppen moeten leveren. In de geschiedenis der
Vogelen zal ik geleegenheid krijgen om daar van te spreeken. Wanneer ik voor eenigen tijd
op het land, nabij een dorp, eene verbaazende menigte van Padden en Kikvorschen aantrof,
en eenen boer vraagde, waarom zij geene Ojevaars hadden, daar anders in elke plaats, op
de kerk, een nest voor deeze nuttige vogels gehouden wordt? verhaalde hij mij dat ze ook
Ojevaars gehad hadden, en ook zeer wel het nut derzelven zagen, maar dat de voorige
predikant dezelve verjaagd, en het nest met geweld van de kerk had laaten werpen, wijl 'er,
gelijk gewoonlijk, veele Musschen in het zelfde nest nestelden, die den predikant, die 'er naast
woonde, somwijle iets uit zijn tuin stalen. Zou men wel gelooven, dat de huishoudelijke
zuinigheid zoo verre ging, dat men, in eene geregelde huishouding, niet eenige korrels van
de tienden voor de Musschen over had? Dat men zo weinig met den zigtbaaren samenhang
in de Natuur bekend was, dat men eene gantsche streek van een nuttig Dier kon berooven,
en zichzelven het nuttigst middel tegen de rupzen in de tuinen onttrekken? Men heeft toch
ten allen tijde zulke algemeen nuttige schepzelen veroorlofd, aan gewijde plaatsen hunne
nesten te bouwen, en de Turken zelf verschoonen ze aldaar. Zie St. I. bl. 203.’ - By dit
voorbeeld voege men een ander, ten aanzien van 't weren van Katten, dat de Autheur wat
vroeger verhaald heeft.
‘Toen het Hof van Napels, zegt hy, voor meer dan twintig jaaren, Faisantentuinen liet
aanleggen, en, ter beschutting van deeze schoone en smaaklijke vogels, een streng verbod
tegen de Huiskatten op het eiland Placida gegeeven wierd, vermenigvuldig, den de rotten in
twee jaaren zoo zeer, dat men in de eetkamers in de huizen geen de minste spijzen meer
konde behouden. Kasten, Kisten, allerlei leder, huisgereedschap, de orgelpijpen in de Kerken
wierden van de Rotten doorgeknaagd. Zij knaagden aan de lijken; ja zelfs de kinderen in de
(a)
wieg wierden deezen te magtig geworden Roovers ten buite . Wie weet, tot welk een hoogen
graad de ellende nog gestegen ware, wanneer men niet eindelijk den Vorst bewoogen, en
vrijheid bekomen had, om de Rotten door de Katten weêr te bepaalen en te verdrijven. - Ik
verkieze met voordagt dit blijkbaar voorbeeld, wijl de huiskatten schier overal der kwellingen
en mishandelingen van moedwillige jongens bloot gesteld zijn. Oplettende huisverzorgers
kennen het nadeel, dat hun de muizen en rotten doen, zeer wel, en weeten, om die reden,
dit Dier te schatten. De al te zorgvuldige liefde en koestering, die de Kat dikwils van de
huismoeder geniet, maakt haar lui en nalatig. Ze in 't bed te hebben is altoos gevaarlijk, wijl
dit dier bestendig loos en valsch blijft. Maat het is onmenschlijk, wanneer men, om de taalheid
van haar leven te beproeven, haar van een dak of tooren smijt, of op andere wijzen plaagt.
‘Zie en 240.’
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Nisus) die ten dien einde op de vogelvangst afgerigt is, en den Koekkoek, beschikt,
om de Musschen op te vangen en te vreeten. Het vleesch der Musschen is ook bij
de landlieden niet veracht, ze worden jong, en wanneer ze vet zija, zeer veel
gegeeten.’
Zo is het in dit, en zo is het in ene menigte van andere voorbeelden, welken de
Hoogleeraer hier te berde brengt, blykbaar, dat de Voorzienigheid zich op ene
treffende wyze vertoont, in 't bewaren der evenredigheid van alle geschapen dingen
in de Natuur, die zig altoos gelyk blyft, en nogtans slegts door een eeuwige kamp
onderhouden wordt. ‘De Natuur, zegt hy daarom, met het hoogste regt, voert haar
gebied in haaren volkrijken staat zoo wijs, zoo voorzigtig, dat de wet van orde, van
vermeerdering, van zwakheid en overwigt, gelijk het eens gesteld is, niet gekwetst,
altoos, ongeacht de bestendige weerstreeving, in haar aanzien onderhouden wordt.
Zij behoudt bestendig een zo volkomen, juist, naauwkeurig en bewonderenswaardig
evenwigt onder alle haare millioenen dier- en plantgeslachten, die op de aarde zijn,
dat onze duistere oogen niet het minste in staat zijn, het Godlijke daarin alleszins
te erkennen.

(*)

‘Zie BUFFON'S N.G. der Vogel, D.V. MARTINI. B. II. s. 40. e.z.v.
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Inleiding tot de eerste Beginzelen der Sterrekunde, geschikt om
eerstbeginnende een algemeen en oppervlakkig denkbeeld dezer
nutte Weetenschap te doen krygen. By vraegen en antwoorden
opgestelt door eenen Liefhebber der wiskonstige Weetenschappen.
Te Rotterdam, by S.v. Waesbergen. Behalven het Voorwerk, 144
bladz. in octavo.
Aan deezen onopgesmukten tytel, die het oogmerk des Opstellers van dit Stukje
ten klaarste uitdrukt, beantwoordt dit Geschrift volkomen; en de uitvoering is van
dien aart, dat het voor de zodanigen, welker onderrigting byzonder bedoeld is,
weezenlyk nuttig zy. De Autheur heeft eene duidelyke manier van voorstellen in agt
genomen, en gaat op een geleidlyken trant voort in 't ontvouwen van die
kundigheden, welken tot een algemeen en oppervlakkig denkbeeld van de
Sterrekunde vereischt worden. Voor hun, die niets hoogers bedoelen, is het
voldoende, om 'er eene geregelde kennis van eigen te worden; en voor
eerstbeginnenden, die naar meerder kennis haaken, is het eene welingerigte
handleiding, om hun die algemeene kundigheden, welken zy behoeven, gemaklyk
in te prenten; waardoor ze vervolgens, met des te minder moeite, een leerzaam
gebruik zullen kunnen maaken van een breedvoeriger onderwys, geschikt om hen
op te leiden tot eene gegronder en uitgebreider kennis van eene Weetenschap,
welker beoefening, en ten aanzien van het Burgerlyk, en ten opzigt van het
Godsdienstig, nut, zekerlyk de hoogste aanpryzing verdient.

Onderwys in de Redenkunde door D.v.d. Wijnpersse, A.L.M.Th. et
Phil. Dr. Hoogl. in de Wysg. enz. te Leiden. Vertaald en met
aanmerkingen uitgegeeven, door J.J. le Sage ten Broek, A.L.M.Th.
et Phil. Dr. Honorair, Hoogl. in de Wysg. en Bedien. des Godl.
Woords te Rotterdam. Tweede Stukje. Te Rotterdam, by J. Pols.
Behalven den bladw. 196 bladz. in gr. octavo.
Naar de tweeledige verdeeling der Redenkunde, als eene beschouwende en
beoefenende weetenschap, is dit tweede Stukje, zynde het beschouwende gedeelte
in 't voorige
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afgehandeld , geschikt, ter ontvouwinge van de beoefenende Redenkunde; die ons
leert, hoe wy de werkingen van ons verstand hebben in te rigten, om, zo ver 't ons
mogelyk zy, tot eene waare en zekere kennis van zaaken te komen. De manier, op
welke de Hoogleeraar dit stuk behandelt, is alleszins eenstemmig met het voorige
beknopte, gemaklyke en geleidelyke onderwys; 't welk dit Geschrift ten hoogste
nuttig maakt, voor allen, die het beschaaven hunner zielsvermogens, naarmaate
hunner omstandigheden, op den regten prys stellen. Ter bevorderinge dier loflyke
beschaavinge, vestigt hy eerst onze aandagt op de volmaaktheid van het menschlyke
verstand; om ons te doen opmerken, wat 'er ten deezen opzigte in ons vereischt
wordt. Hieraan hegt zyn Ed. voorts eene beschouwing van deszelfs gebreken; eene
naspooring van derzelver oorzaaken, en eene voordragt van de middelen ter
verbeteringe; ten einde ons dus te leeren, op onze hoede te zyn tegen die gebreken
en derzelver oorzaaken; onder eene vlytige inagtneeming van alles, wat dienen
kan, om onze vermogens te vermeerderen, ter verkryginge van de ons mogelyke
beste kennis van zaaken. Wyders schikt de Hoogleeraar nog een byzonder
hoofdstuk, ter aantooninge van het geen men, ter onderkenninge van het zekere
en waarschynlyke, hebbe gade te slaan: waarop hy dan overgaat tot het beschouwen
van de leerwyze zelve, waardoor men de zaaken, in eene geschikte orde, leert
navorschen en afleiden. Deeze is, gelyk hy vervolgens aanmerkt, voornaamlyk
tweederlei; te weeten, ontbindende of samenstellende. De ontbindende leerwyze,
(methodus analytica,) leert ons duistere dingen gevoegelyk, door de navorsching
van hunne beginzelen, ophelderen; en de samenstellende leerwyze, (methodus
synthetica,) leert ons, uit duidelyke beginzelen, andere waarheden, in eene
voegzaame aaneenschakeling, afleiden. Het gebruik van de eene en andere leerwyze
ontvouwt de Hoogleeraar afzonderlyk; en geeft dan voorts, ten slot van dit Geschrift,
nog eenige oordeelkundige onderrigtingen, nopens het geene men zo in het leeren
(discere) en onderwyzen (docere,) als in het redentwisten (disputare,) in agt hebbe
te neemen. En Leeraaren en Leerlingen wordt hier aangeweezen wat hun te doen
sta; terwyl tevens denzulken, die zig in een redentwist inwikkelen, hunne pligten op
eene leerzaame wyze worden voorgeschreeven.

(*)

Zie boven, bl. 272.
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- Volgens deezen leiddraad geeft de Hoogleeraar een volledig verslag van alles wat
tot de Redenkunde behoort; en ontvouwt, in de behandeling van ieder gedeelte,
met zeer veel juistheid en klaarheid, die onderrigtingen, welken daaromtrent te stade
komen. Tot een gemeenzaam voorbeeld hier van strekke 's Mans volgende nutte
Les wegens het wel bepaalen van den trap van waarschynlykheid, dat in veele
gevallen van een aanmerkelyken dienst kan zyn.
‘Om dat de waarschijnelijkheid, (zegt hy, volgens het geen hy alvoorens getoond
heeft,) als het ware een gedeelte is van de volledige zekerheid; derhalven wordt de
trap van waarschijnelijkheid bepaald, wanneer men door het opmaaken van eene
vergelijking onderkent, hoe veel van die dingen, welke de volledige zekerheid eener
zaake zoude uitmaaken, voor handen zijn, om dezelve te bevestigen. Naar de
verschillende geaartheid van het onderwerp geschiedt dit verscheidenlijk; en wel of
van vooren, of van agteren.
Van vooren wordt de waarschijnelijkheid bepaald, wanneer men, uit aanmerking
van de geaartheid der zaake, of uit het gewigt van die redenen, welke voor derzelver
overreeding pleiten, onderkent, hoe gemaklijk, of moeilijk, de zaak anders zou
kunnen gesteld zijn. Ten welke einde men in acht moet neemen, niet alleen op hoe
veele wijzen, maar ook hoe gemaklijk op alle die wijzen, de zaak zou kunnen
gebenren. Want dan kan men onderkennen, hoe dikwijls dat geval, naar welks
waarschijnelijkheid gevraagd wordt, onder dezelve plaats hebbe.
B.v. daar wordt gevraagd, hoe veel hoop of waarschijnelijkheid 'er zij, om in den
eersten gooi met twee gewoone dobbelsteenen zeven oogen te verkrijgen? Men
kan elf verschillende getallen hebben, maar niet allen op even veele wijzen. Daarom
is de hoop, na welke men vraagt, niet blootlijk een elfde deel van de zekerheid. Te
weeten, elke van die dobbelsteenen kan op zes wijzen vallen, en dus beiden te
samen genomen op zes en dertig wijzen: onder welken men op zesderlei wijze
zeven oogen, en maar op ééne wijze twaalf, of twee, oogen heeft. Waarom de hoop
om zeven oogen te gooien is 6/36 of 1/6 van de zekerheid, en sesmaal grooter, dan
om twee, of twaalf, oogen te hebben.
Men stelle het zeker te zijn, dat uit een leger van 25000 menschen, waar in Cajus
diende, 5000 gesneuveld zijn. Nu ben ik bekommerd over Cajus. De
waarschijnelijkheid, dat hij omgekomen zij, is dus verre een vijfde
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deel van de zekerheid. Indien ik nader wist, hoe veel soldaaten uit die bende, waarin
hij diende, gesneuveld zijn; zoude dezelve naauwkeuriger bepaald kunnen worden.
Het zij bekend, dat uit eene bende van honderd man, welke bestondt uit sestig
Hollanders, dertig Gelderschen en tien Friesen, één man gevlugt is. De
waarschijnelijkheid, dat die vlugteling een Hollander zij, is tot het zekere als 6 tot
10; en tweemaal grooter, dan dat hij een Geldersche is.
Daar zijn vier gelijktijdige mededingers na een openbaar ambt, onder welke men
stelle, dat Publius, om het gezag van zijne vrienden, zo veel hoope hebbe, als de
overigen te samen. De hoop van Publius is gelijk aan de helft, die van de overigen
aan eene zesde gedeelte van de zekerheid.
(*)
Tot een zeker geloof worden drie dingen vereischt : laat ons stellen, dat, uit het
gebrek van elk derzelver, even gemaklijk dwaalingen kunnen ontstaan. Indien het
nu genoegzaam bekend is, dat de getuige kundig is, en dat hij van ons wel verstaan
wordt, maar zijne goede trouw onbekend; zou de waarschijnelijkheid gelijk staan
aan twee derde deelen. Zo van elke deezer vereischtens niets zekers kan worden
opgegeeven; zou de waarschijnelijkheid van elk vereischte, en vervolgens die van
het geheele getuigenis, moeten gevonden worden.
Van agteren, wordt het waarschijnelijke bepaald, wanneer door eene genoegzaame
veelheid van ondervinding waargenomen is, hoe dikwijls eene zaak op deeze, of
op eene andere, wijze gebeurd zij. Want het geen men bemerkt, dat meermaalen
geschied is, dat oordeelt men ook te regt, dat meermaalen gebeuren zal. Dus worden,
als men het gooien met dobbelsteenen dikwijls herhaalt, ook die getallen van oogen
meest verkreegen, welke men telkens met de grootste waarschijnelijkheid verwagten
konde.
Indien derhalve uit eene geschudde bus, welke duizend balletjes in zig bevat, in
drie honderd reizen honderd zwarte en twee honderd witte, getrokken worden;
besluit men daar uit met reden, dat het getal der witte in de bus bijna tweemaal
grooter is, dan de zwarte, en dat de hoop, om in het vervolg een wit te trekken, ook
even zo groot is.

(*)

Te weeten, gelyk de Hoogleeraar, toen hy van het getuigenis handelde, getoond heeft, (1.)
kundigheid, (2.) goede trouw in den getuigen, en (3.) dat wy de waare meening van den
getuigen onvervalscht ontvangen.
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Op gelijke wijze, hoe meermaalen eene ziekte doodlijk is, hoe meermaalen eene
scheepsreize, of eenige andere onderneeming, kwaalijk uitvalt; des te grooter erkent
men in dergelijke gevallen het gevaar te zijn, of de waarschijnelijkheid van schade.
En zoo strekt zig ook de berekening der waarschijnelijke dingen uit tot zaaken,
welke door geene menschlijke vlijt van vooren doorgezien, veel minder naar onzen
willekeur geboogen, kunnen worden: b.v. tot het getal van menschen, die in allerleie
jaaren van ouderdom sterven, van winden, die jaarlijks meest waaien, enz. Waaruit
men begrijpt, dat deeze rekening van een zeer uitgestrekt nut is, in de
Huishoudkunde, Natuurkunde en Staatkunde.
Op gelijke wijze gaan wij te werk in het bepaalen van eens anders goede trouw.
Hoe iemant, die ons dikwijls iets verhaald heeft, meermaalen onwaarheid gesproken
heeft, van des te minder gezag wordt zijn getuigenis in het vervolg gerekend.
Dan men moet zorg draagen, dat men de rekening niet uit al te weinig
waarneemingen opmaake. Zo misschien uit eene bus drie reizen agter elkanderen
een zwarte bal getrokken wierdt; zoudt gij daaruit terstond opmaaken, dat 'er geene
andere in waren? Maar als het getal der waarneemingen vermenigvuldigd wordt,
wordt het gevaar van dwaalen minder.
Het is derhalven verkeerd, dat de menschen uit een of ander geval, dat tegen de
gewoonte en waarschijnelijkheid wel of kwalijk uitvalt, stout worden, of den moed
opgeeven.
Uit het gezegde blijkt, dat de trap van waarschijne lijkheid niet kan bepaald worden,
zo ééne van de beide grootheden, welker evenredigheid denzelven bepaalt, geheel
onbekend of onbepaald is. Daar sterft in zekere stad een mensch. Of dat iemand
van mijne vrienden is, kan ik met geene bepaalde waarschijnelijkheid gissen; zo ik
het getal niet weet, of van alle de inwoonders, of van hun, die onder dezelve
gestorven zijn, of zo deeze mij van een geheel onbekende getuige worden
opgegeeven.
Het blijkt tevens, dat wij, daar de zekerheid ontbreekt, de waarschijnelijkheid, ook
in de gewigtigste verrigtingen van ons leven, met reden kunnen, en met eene manlijke
vastheid van geest moeten, volgen. Om dat naamlijk aan den anderen kant zig altijd
nog minder grond opdoet.
Maar het zou dwaas zijn, het waarschijnelijke met het
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zekere te verwarren; of het eerste te volgen, als men het laatste verkrijgen konde;
of ook het waarschijnelijkste te kiezen, maar waarvan het tegengestelde veel veiliger
ware. Want de uitkomst, zelfs van het meest waarschijnelijke, kan ons nog bedriegen.
Zoo zou een jongeling kwalijk doen, indien hij uit eene waarschijnelijke hoop van
zijn leven veele jaaren verlengd te zien, gerustlijk vertrouwde, dat hem dit zoude
vergund worden. Iemant, die zijn geheele welvaart aan ééne onderneeming ter zee
waagde, om eenig voordeel, dat hij daaruit voorzag, zou verkeerdlijk te werk gaan.
Dan, het zij hier genoeg de berekening van de waarschijnelijkheid alleen met het
uiterste van den vinger te hebben aangeweezen; waarin de grootste Wiskundigen
stoffe van bebeffening vinden; voornaamlijk, wanneer 'er van saamgestelde, of ook
tegengestelde waarschijnelykheden gehandeld wordt.’

Geschiedenis van Oud Griekenland, van de vroegste tijden af, tot
dat het een Romeinsch Wingewest werdt. Door W. Robertson.
Tweede Deel. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
Te Utrecht, by v. Paddenburg, te Amsterdam, Holtrop; en te
Haarlem, v.d. Aa. 1781. In groot octavo, 330 bladz.
Het voorige Deel deeze Geschiedenis gebragt hebbende, tot het afloopen van den
Peloponnezischen Oorlog, waarmede de Spartaanen, anderwerf, het heerschend
Volk in Griekenland werden, zo schikt de Autheur dit tweede Deel, ter ontvouwinge
van het voorgevallene, geduurende het derde tijdvak der Grieksche Geschiedenissen;
dat zig, van daar, tot den dood van Alexander den Grooten uitstrekt, geduurende
het welk één en tachtig jaaren verloopen zyn, beginnende met het jaar 404, en
eindigende met het jaar 323 voor Christus. - Dit tydvak, geduurende het welke de
roem der Grieken verlooren gaat, stelt ons de Autheur aldus voor.
‘Wy ontdekken in het zelve, dat de Eerzugt, om hunne vermeesteringen buiten
de grenzen van hun eigen Land uit te breiden, de eerste oorzaak was van de
verandering in de volksgeaartheid der Grieken. De buit der rijke Asiatische Steden,
die in hunne handen viel, wekte de drift
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der gierigheid op; en hunne veelvuldige omgang met de Persen, wier praalzugt
hunne verwondering gaande maakte, vervulde hun met trek tot weelde. Hierdoor
verbasterden de Grieken van hunne voorgaande deugd, en de Kunsten, bevorderd
door de overtollige eischen van weelde en wellust, hadden alleen voordeel, bij deeze
verwisseling. - De onderlinge geschillen der Staaten van Griekenland strekten tot
eene andere oorzaak van hun verderf. De Persen, het onmogelijk vindende, hun,
door openbaar -geweld, te onder te brengen, bestonden hunne verwoesting te
bewerken, door tweedragt en verdeeldheid onder hun te zaaijen: tot dat einde
bedienden zij zich met kragt van hun goud en zilver, 't welk in alle Eeuwen, en bij
alle Volken, 's Menschen deugd en geluk vergiftigde. Door de zodanigen, die, in de
onderscheiden Staatsbestuuren, den grootsten invloed hadden, met geschenken
te overlaaden, gelukte het hun de twee dapperste Staaten van Griekenland tegen
elkander te wapenen, welke dus hunne kragt in binnenlandschen krijg spilden. De
Persen, nogthans, waren niet geschikt, om de vrugten in te zamelen van hunne
verderslijke staatkunde en omkooping. Deeze dienden, bij den uitslag, ten voordeele
van eene Magt, nader aan Griekenland verbonden. PHILIPPUS van Macedonie
bemerkte, hoe het niet zwaar zou vallen dat Land te onder te brengen; doch de
volslaagen te onderbrenging was bewaard, om de zegenpraal van zijn Zoon, den
wereldwijd-vermaarden ALEXANDER, te vergrooten.’
Ter ontvouwinge van dit gedeelte der Grieksche geschiedenissen, dat, naar 't
algemeene gevoelen van alle Staatkundigen, een by uitstek treslyke Staatsspiegel
voor alle Gemeenebesten is, verdeelt de Heer Robertson het zelve in vyf kleiner
tydperken. (1.) De zaaken van Griekenland van het einde des Peloponnezischen
Oorlogs, tot de vrede van Antalcides, en (2.) van daar, tot het eindigen van den
oorlog der Bondgenooten. Voorts (3.) de gebeurtenissen in Griekenland, zedert
dien oorlog, tot op den dood van Philippus, Koning van Macedonie; benevens (4.)
de zaaken der Grieken, Macedoniers en Persen, zints dien tyd, tot den dood van
Darius Codomannus, Koning van Persen; en eindelyk (5.) tot op den dood van
Alexander den Grooten, den stigter der Grieksche Monarchie, die het Ryk van
Macedonie en Persie met dat van Griekenland vereenigde. Onze Geschiedkundige
Schryver verleent ons van ieder deezer tydperken een geregeld verslag, met eene
nauwkeurige
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oordeelkundige aanwyzing van het geen allengskens den ondergang der Grieksche
Gemeenebesten bewerkten. Zie hier eenige der voornaamste trekken uit het
voorgevallene met Philippus, Koning van Macedonie, die het zo verre bragt, dat hy
de Grieksche Staaten, schoon niet volkomen overmeesterd, door den schrik zyner
wapenen in bedwang hield.
Terwyl de Grieken, na het eindigen van den oorlog der Bondgenooten, zig, in den
tyd van vrede, meerendeels aan de weelde en het vermaak overgaven, smeedden
de Macedoniers een voorneemen, om zig met hunnen sluimerslaap te bevoordeelen,
en waren uit op de overwinning van hun Land; eene onderneeming, die eerlang nog
begunstigd werd, door verscheiden oneenigheden in de Grieksche Staaten, en
vooral door een binnenlandschen oorlog, die onder de Grieksche Staaten algemeen
werd, waartoe de Phoceërs aanleiding gegeeven hadden. In die omstandigheden
besloot Philippus, op den throon van Macedonie geplaatst, verneemende dat de
Grieksche Staaten zeer verzwakt waren, Griekenland te bemagtigen. Met dat
oogmerk voerde hy een Leger na Phocis, en poogde bezit te neemen van de doortogt
van Thermopyle, (als de eenige weg om in Achaje te komen,) onder voorwendzel
van tegen de Phoceërs op te trekken. Doch hierin kwamen hem de Atheners, op
het voorstel en de raadgeevingen van hunnen welspreekenden en staatkundigen
Redenaar, Demosthenes, voor. Op deeze te leurstelling breidde hy zyne
vermeesteringen uit naar den kant van Thracie, bemagtigde de meeste Steden aan
de kust van den Hellespont, en belegerde eerlang Olynthus, eene Stad in het bezit
van eene Atheensche Volkplanting. Op het aanstaan van Demosthenes, tegen
andere Redenaars, die Philippus door geld in zyne belangen had overgehaald,
zonden de Atheners eenigen onderstand aan de Olynthiers; maar Philippus wist
zig, door middel van verraad, meester van Olynthus te maaken. In dien zelfden tyd
namen de Thebaaners, uitgeput door den oorlog tegen de Phoceërs, het ongelukkig
besluit, van Philippus te verzoeken, om hun zynen bystand tegen de Phoceërs te
verleenen; door welken stap zy onvoorzigtig den val van Griekenland verhaastten.
Philippus kreeg hier mede, onder het schoonschynend voorwendzel van deelneeming
in die oneenigheid, voet in Griekenland, en bediende zig meesterlyk van deeze
gelegenheid; te meer, daar het hem gelukte, door zyne omgekogte Redenaars, zo
veel invloeds op die van Athene te hebben,
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dat de waarschuwingen en aanmaaningen van Demosthenes meerendeels vrugtloos
waren. Hier by kwamen eerlang nieuwe oneenigheden tusschen de Grieksche
Staaten, waar mede Philippus telkens zyn voordeel wist te doen; terwyl zyn aanhang
de Atheners gestadig in slaap zogt te wiegen; en het gemeenlyk zo ver bragt, dat
die van Athene, schoon niet geheel werkloos, egter op verre na niet alles deeden,
wat zy tot behoud van Griekenland in 't werk hadden kunnen stellen. Het gevaar
nam hier door hand over hand toe, en 't stond 'er naar geschapen, dat ook Athene
voor Philippus zou moeten bukken. In die omstandigheden wendde Demosthenes
nog eens zyne uiterste poogingen aan, om de Atheners uit hunne zorgloosheid op
te wekken.
‘Hij spande, zegt onze Geschiedschryver, toen in zyne bewonderenswaardige
Redenvoeringen, die den naam van de Philippischen verkreegen hebben, zijne
poogingen in, om te toonen, dat één der sterkste schooren van de Grieksche vrijheid,
in oude tijden, de onbevlekte braafheid van alle Burgers was, waar onder 'er geen
een ontaart of laag genoeg gevonden werd, om het geld der omkooping van den
gemeenen vijand aan te neemen, en, zwenkende van partij, zich te verbinden, zijn
vermogen te gebruiken, om den val van het Vaderland te bevorderen. Dat de
volkomen eendragt, welke onder de voornaamste Staaten van Griekenland plaats
vondt, grootendeels tot het zelfde roemrijk einde strekte; dat voor tegenwoordig
hunne veiligheid en onafhangelijkheid geheelenal afhing van hunne onderlinge
eensgezindheid met elkander tegen den geslagen vijand van hun allen. Voorts
bewees hij, dat Philippus den vrede hadt gebroken, door alle plaatsen rondsom hun
te vermeesteren; en dat hij hun voor geslaage vijanden hieldt. Eindelijk beweerde
hij, dat het volstrekt noodzaaklijk was, een Leger na Chersonesus af te vaardigen;
en niets te verzuimen, om de nabuurige Volken over te haalen, dat zij hunne magt
vereenigden, om de voortgangen der vijandlijke wapenen te stuiten.’
Deeze voorstellingen van Demosthenes hadden diestyds de overhand op den
omgekogten aanhang van Philippus, en bragten de Atheners met ernst in de
wapenen. Philippus, dit bemerkende, zond een Brief, op de listigste wyze
geschreeven, waarin hy, onder anderen, zeer pochte op zyne naauwkeurige in
agtneeming der Verbonden, over de Atheners klaagde, en hen wel inzonderheid
beschuldigde, dat zy de Vrede eerst van hunnen kant verbroken hadden. Maar
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Demosthenes wist wel dra de eerste indrukzels van dien Brief te verydelen; de
Atheners te overtuigen, dat Philippus met zyne vredehandelingen niet anders
bedoelde, dan hen te ontwapenen, om hen dan wapenloos aan te tasten; en dat
het hun zaak was, gewapenderhand, tegenstand te bieden. Zulks was ook van dat
gevolg, dat Philippus eerlang alle zyne ontwerpen tegen Athene verydeld zag, zig
genoodzaakt vond uit den Hellespont te wyken, en voorts Griekenland te ruimen.
Hier op tragtte hy vervolgens de Atheners door allerleie kunstgrepen te beleezen;
met het doen van vredeaanbiedingen, en 't houden van valsche onderhandelingen;
tot dat eindelyk Demosthenes de Atheners overtuigde, dat die Vorst 'er alleen op
uit was, om hen op den tuil te houden; en hen overhaalde om de vyandlykheden
tegen Philippus voort te zetten. Toen Philippus begreep, dat alle zyne poogingen
van die zyde vrugtloos waren, nam hy zyne toevlugt tot eene krygslist, en bewoog
heimelyk de Thessaliers en Thebaanen om hem tot hunne hulp te roepen, om dus,
met hun beider toelaating, in Griekenland te komen. Eene nieuwe oneenigheid, die
de Regters van den Raad der Amphictyoonen op de Ozolen verbitterde, begunstigden
in die dagen toevallig 's Vorsten doelwit; en de Redenaars, door Philippus omgekogt,
wisten het zo ver te brengen, dat de Amphictyoonen hem tot Opperhoofd der Grieken
aanstelden; waarop hy zig, na verloop van weinig tyds, door 't bemagtigen van
Elatea, een weg naar Attica baande. - Dit bragt de Atheners in de uiterste
verlegenheid: maar Demosthenes sprak hun moed in 't lyf.
‘Hij begon, zegt onze Autheur, met zynen Landgenooten voor te draagen, den
waaren aart der verbindtenissen, tusschen Philippus en de Thebaanen, welke hun
zo veel moeite baarde. Hij toonde hun, op het duidelijkste, dat de Thebaanen bij
lange zo hartlijk en onafscheidelijk niet gehegt waren aan Philippus, als zij geloofden.
Dat het inneemen van Elatea hun onmiddelijk de oogen openen moest voor hunne
waare belangen: dat het, in den tegenwoordigen toestand, zeer nuttig voor de
Atheners was de Thebaanen te ondersteunen, nademaal de val van Thebe
onmiddelijk dien van Athene moest naa zich sleepen. Hij overtuigde hun, dat
Philippus ten oogmerk hadt door 't magtig Leger, 't geen hem vergezelde, zodanige
Staaten tot onderwerping toe te verschrikken, als genegen waren om hem tegenstand
te bieden. Hij raadde hun, daarom, alle hunne magt te wapenen; aan de andere
Staaten Gezanten
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te zenden, om hun over te haalen tot eene vereeniging, strekkende ter verdeediging
van de algemeene Vrijheid; doch boven al kennis te geeven aan de Thebaanen,
dat zij gereed waren om hun bij te staan; met één woord, alles aan te wenden, om
dit tot een Volksoorlog te brengen, en een gemeen verbond tegen aller vijand te
sluiten.’ - De Atheners, hier door getroffen, beslooten den raadslag van Demosthenes
in 't werk te stellen, en wel, in de eerste plaatze, een gezantschap naar Thebe te
zenden. - ‘Demosthenes, vervolgt de Heer Robertson, werdt aan het hoofd van dit
Gezantschap geplaatst. Philippus zondt, ten zelfden tijde, Gezanten van zijnen kant
derwaards. Een hunner, Pithon genaamd, beroemd om zijne bevallige
welspreekendheid, sprak eerst. Hij bragt de Thebaanen te binnen, de veelvuldige
diensten hun door Philippus gedaan, haalde verscheiden blijken op van kwaade
behandeling, hun door de Atheners betoond; en maande hun aan, om Philippus bij
te staan, in het overmeesteren van Attica, of zich onzijdig te houden. Demosthenes
vatte daarop het woord. Getergd door de listige redenkavelingen van Pithon, overtrof
hij dien dag zichzelven. Hij overtuigde de Vergadering, dat de bemagtiging van
Elatea genoegzaam de oogmerken van Philippus ontdekte, en dat de ondergang
van Athene ontwijffelbaar verknogt was aan die van Thebe. Egter bemerkende, dat
de Thebaanen overhelden, om eene onzijdigheid in agt te neemen, en dat het een
stuk van het grootste belang was hun over te haalen, om in een Bondgenootschap
te treeden, bleef zijne verbeeldingskragt werken, om hun daar toe aan te zetten; en
eindelijk kwam hij in zulk een verbaazend vuur van welspreekendheid, dat hij de
gemoederen zijner Toehoorderen verrukte, en tot het verlangde stuk bragt. Hij
beschreef Philippus als een eerzugtig Vorst, volstrekt geen agt slaande op goede
Trouw of Verbonden, die een ontwerp gesmeed hadt, om zich trapswijze meester
te maaken van geheel Griekenland, door deszelfs Staaten afzonderlijk, de een na
den ander, te onder te brengen. Ook betoogde hij, dat zijn voorgewende
gunstbetooningen zo veel valstrikken waren, en dat het het belang van beide de
Staaten was, hunne kragt te vereenigen tegen zulk eenen algemeen vijand.’
Deeze redenvoering van Demosthenes haalde de Thebaanen over, om zig met
de Atheners tegen Philippus te vereenigen; en die Vorst tragtte vrugtloos de
Atheners, door voordeelige vredesaanbiedingen, het opvatten der wapenen te
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ontraaden. Men schikte zig des van wederzyde tot den oorlog; en 't kwam eerlang
tot een hoofdtreffen in de nabuurschap van Cheronea in Beotie. Dan deeze Veldslag
viel voor de Bondgenooten dermaate nadeelig uit, dat men den val der Grieksche
Vryheid wel mag dagtekenen van den slag te Cheronea; gemerkt de diestyds door
Philippus behaalde overwinning den schrik zyner wapenen door Griekenland
verspreidde, het welk hem in staat stelde om alle deszelfs Gewesten te
overmeesteren.
‘De Vorst, gelyk de Heer Robertson voorts nog aanmerkt, bevondt, dat hij eindelijk
het stuk bereikt hadt, zo lang van hem beoogd, en begreep, dat het tegenwoordig
geene zwaare zaak voor hem was, de Grieken geheel aan zijne magt te
onderwerpen. Hij besloot, uit dien hoofde, een Krijgstogt, reeds lang door hem
voorgenomen, te volvoeren tegen de Persen; en om de Grieken te overreeden, dat
zij zich met hem daarin vereenigden, deedt hij zich tot hun Opperveldheer kiezen,
door eene Vergadering, bestaande uit Leden van alle de Staaten. - Met dit alles is
het nogthans zeker, dat Philippus verzuimde zo veel voordeels te trekken van de
laatste overwinning, als in zijn vermogen was; 't zij dat hij het nog gevaarlijk rekende
de Grieken tot het uiterste te brengen, of dat hij vergenoegd was met hunnen trots
vernederd, en het Opperbevelhebberschap verkreegen te hebben.’ - Wat hier van
zy, zyn Zoon en Opvolger, Alexander de Groot, voltooide, naar uitwyzen van het
volgende beloop der Geschiedenissen, de volstrekte onderwerping van Griekenland.
Na dat hy alle de Gewesten voor de magt zyner wapenen had doen bukken, deed
hy alle de Staaten te Corinthe vergaderen, en zigzelven tot Hoofdbevelhebber der
Grieken tegen de Persen aanstellen; op welker overmeestering hy zyn Gebied tot
in de Indiën uitbreidde; van waar hy naar Babylon te rug keerde; ter welker plaatze
hy zyne intrede ten pragtigste deed, en met veel staatlykheid en genoegen, de hulde
en gelukwenschingen van veele Gezanten, derwaards uit verscheiden Koningryken
der waereld tot dat einde gekomen, ontving; doch byzonder die der Staaten van
Griekenland.
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Inleiding tot de Algemeene Kerkelyke en Waereldlyke
Geschiedenissen door J.A. Cramer. Eertyds Koningl. Deensche
Hofprediker, enz. enz. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede Deel.
Te Amsterdam, by H. Gartman, 1780. In groot octavo 443 bladz.
Achtervolgens de inrichting van dit Werk, waer van wy voor eenigen tyd een gezet
(*)
verslag gegeven hebben, behelst dit Deel de voortzetting der tweede Afdeeling,
bestaende uit Verhandelingen ter overweginge van de Godsdienst- of Kerkhistorie;
en die der derde Afdeeling, geschikt ter ontvouwinge van de gewigtigste Waereldlyke
geschiedenissen.
De Verhandelingen, in de tweede Afdeeling geplaetst, zyn tien in getal, en gaen
bepaeldlyk over het geen de drie eerste Eeuwen betreft, waer in de volgende
hoofdzaken overwoogen worden. - Het Geloof der eerste Kerke omtrent de
grondwaerheden. Het gezag en de lotgevallen der Schriften des N. Testaments. De
Apostolische wondergaven en hare voortduuring. De vervolging der Kerke, en
derzelver nuttigheid voor de Christenen. De Eerbied der Kerke voor de Martelaers
en Heiligen, mitsgaders voor derzelver Beenderen, Overblyfzelen en Afbeeldingen.
De twyfelachtige en verdichte Martelaers. De openbare Eerdienst en Godsdienstige
gebruiken der Christenen. De Kerklyke Tucht. De Kerkampten, en eindlyk het aenzien
der Roomsche Bisschoppen in de drie eerste Eeuwen.
Het onder de derde Afdeeling voorgestelde betreft eerst de veranderingen der
Frankische Monarchie, tot op de strchting van een nieuw Keizerryk, door Karel den
Grooten; verder het character en gedrag van dien Beheerscher des Ryks, benevens
het verval en den ondergang der Frankische Monarchie, en van den stam van Karel;
waeraen zich wyders verknocht ene Verhandeling over de Duitschers, hunnen
Godsdienst, Zeden, Wetten, Gebruiken, en de Veranderingen, die zy ondergaen
hebben.
In ons opgemelde bericht genoeg gezegd hebbende, nopens de natuur van dit
Werk, dat de Liefhebbers der Historiekunde met vrucht kunnen doorbladeren, zullen
wy ons voorts slechts bepalen, om nu en dan enig merkwaerdig Kerklyk of Waereldlyk
stuk uit de afgegeven Deelen, als ene proeve der maniere van uitvoering, voor te
dragen. In dezen diene daer toe des Hoogleeraers beschryving van den openbaren
Eerdienst der Christenen; waerover by zich indezervoege uitlaet.
‘Hun Godsdienst was in de eerste tyden geheel eenvoudig en kunstloos; want
deszelfs wezenlyke deelen bestonden in het leezen van het Godlyke Woord, in het
Gebed, en in 't houden van het Avondmaal. Dit blykt uit de oudste getuigenissen
van den Godsdienst der Christenen. PLINIUS, een Heiden, beschryft den-

(*)

Zie Algem, Vaderl. Letteroef. II D. bl. 391.
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(a)

zelven dus. De Christenen zegt hy , belyden, dat zy, volgens hunne gewoonte, op
eenen vastgestelden dag, zeer vroeg voor den opgang der zonne vergaderden,
CHRISTUS als den waaren oon, een lofzang zongen, en zig door een eed of een
Sacrament verbonden. niet om boosheden te plegen maar integendeel om noch
dievery, noch doodslag, noch echtbreuk te begaan, om geene Menschen te
bedriegen, noch iemand iets, het geen hun ter bewaaring was toebetrouwd, te
weigeren. Dit geschied zynde, scheidden zy, en kwamen aan den disch wederom
byeen, alwaar zy vervolgens allerlei schadelooze spyzen aten. Zo wordt die
Godsdienst door een Heiden beschreeven. Door JUSTINUS DEN MARTELAAR wordt
zulks omstandiger verricht. Deeze verhaalt wat 'er by de Christenen voorging,
(b)
wanneer iemand door den Doop onder hen aangenomen en wedergeboren wierd .
Na dit afwasschen, zegt hy, geleiden wy hem, als een Geloofsgenoot tot de
Broederen en hunne vergadering. Daar bidden wy, en verootmoedigen ons voor
GOD, zo wel met betrekking tot ons zelven, als tot den Verlichten, en de geheele
Kerk, in een aandachtig gebed, dat wy waardig en bekwaam mogen worden, om,
volgens de beleedene waarheden, als getrouwe en gehoorzaame Huisverzorgers,
omtrent zyne bevelen bevonden, en dus eeuwig gelukzalig, te mogen worden. Na
het gebed kussen wy elkander. Vervolgens brengt men den oppersten Leeraar
brood, en een beker met water en wyn. Deeze looft en verheerlykt den Vader van
alles, door den naam des Zoons en des H. Geests, en doet eene lange dankzegging,
daarover, dat hy ons waardig gemaakt heeft, om deeze gaaven te mogen ontvangen.
Na het eindigen der dankzegging roepen de Aanwezenden, ten teken hunner
overeenstemming, Amen. Wanneer nu de dankzegging geëindigd, en door de
algemeene stem des Volks bevestigd is, geeven de Dienaars of Diakenen ieder der
Aanwezenden van het brood, waarover de dankzegging gehouden is, als ook van
den drank; ja zelss brengen zy ook de Asweezenden daarvan. Deeze spys nu wordt
by ons eene Eucharistie genoemd, aangezien niemand tot het eeten derzelve wordt
toegelaaten, dan alleen hy, die gelooft dat onze leer waarachtig is, en hy, die met
water tot vergeeving der zonden, zo wel als ter wedergeboorte, is gedoopt geworden,
en zyn leven naar de bevelen van JESUS CHRISTUS inricht. - De vermogenden onder
ons ondersteunen alle Armen. - Des Zondags komen wy allen, zo van het Land, als
uit de Steden, alwaar wy ons ophouden, aan eene bepaalde plaats saamen, en
leezen de schriften der Propheeten en Apostelen, naar de tyd het toelaat. - De
Ryken doen vry-

(a)
(b)

Plin. l. 10. ep. 92. conf. Boehmer Jus Eccles. ant. [Zie deezen Brief met de aant. van Formey
in de Nieuwe Vaderl. Letteroef. Mengelw. I D. bl. 272, 321.]
Just. Mart. Ap. 2.
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willige geschenken, en het geen men daarvan verzamelt, wordt aan den Ouderling
ter bewaaring gegeeven. Deeze ondersteunt daar mede de Weduwen en Weezen,
de Kranken, de Armen en Gevangenen; met één woord, deeze moet voor alle
Nooddrustigen zorgen. Met dit getuigenis stemt TERTULLIANUS, die den inhoud van
de Godsdienstige gebeden der Christenen nader bepaalt, overeen, wanneer hy
(a)
zegt . Wy bidden voor de Keizers, voor hunne Raaden en Geweldigen, voor den
toestand der Wereld, voor de algemeene rust, en voor de achtloosheid op het
sterfuur. By dit alles beschryft hy niet alleen de Agapen, of liefdemaalen der
Christenen, omstandiger, (hoewel hy niet zo openlyk van het Avondmaal spreekt,
als JUSTINUS DE MARTELAAR,) maar maakt ook gewag van de vermaaningen, welken,
na het voorleezen van het Godlyke woord, door de Leeraars aan de Gemeenten
pleegen gedaan te worden.
Indien wy dus naar deeze voornaamste getuigenissen, den eersten Christelyken
Godsdienst, in deszelfs gewoone en geschikte inrichting trachten te leeren kennen,
moeten wy bespeuren, dat de oeffening daar van, naar alle waarschynelykheid, niet
alleen, gelyk TERTULLIANUS zegt, met zingen geslooten, maar ook met zingen is
aangevangen geworden. Dit kan men byna met zekerheid besluiten uit de
beschryving, welke door PLINIUS van den Godsdienst der Christenen gegeeven
wordt; indien het al niet geoorloofd waare, zulks uit de gewoonten der laatere Eeuwen
te mogen gissen. PLINIUS zegt uitdrukkelyk, dat de Christenen beleeden hebben,
dat zy CHRISTUS als den waaren GOD een' lofzang zongen, en daarna zig verbonden,
geene boosheden se bedryven. Dit nu geschiedde, deels door de vermaaningen,
welken de Leeraar den vergaderden Christenen deed, deels ook door dat zy van
het geheiligde Brood aren, en van den geheiligden Wyn dronken, waarvan, volgens
het getuigenis van JUSTINUS, niemand mogt eeten, die niet beloofd bad, naar de
bevelen van JESUS CHRISTUS te zullen leeven.
Vervolgens wierd dan de H. Schrift voorgeleezen. Het is waarschynelyk dat zulks
in de twee eerste Eeuwen der Christenen, volgens de wyze der Joodsche Kerk,
(b)
door de Diakenen geschied is . Ten tyde van CYPRIANUS kwam 'er eene byzondere
(c)
Kerkebediening op, naamelyk het ampt van Voorleezer . Mogelyk begon hy, die
het Volk de H. Schrift moest voorleezen, zulks met de onder de Christenen gewoone
groet: vrede zy met u. Somtyds, en in eenige Gemeenten, wierden niet alleen de
schriften der Propheeten en Apostelen, maar ook die van andere godzalige Mannen,
(d)
ter strchtinge van de Gemeente, voorgeleezen .

(a)
(b)
(c)
(d)

Tertuil. apol. c. 2. Verg. met. Orig. contra Cels. l.3. p. 142. 143. ed. sp.
Bingham. orig. Eeel. vol. 2. l. 3. c. 5.
Cypr. ep. 34. al. 39. v. Not. Albaspin. in Couc. Carthag. 3. c. 4.
Basn. hist. de l'Egl. t. 1. l. 8. c. 5.
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(a)

Na het leezen wierd de Vergadering gemeenlyk door den Bisschop vermaand . Zy
spoorden de Christenen voornaamelyk tot een heiligen wandel aan; maar vermits,
in dien tyd, niemand tot de gemeenschap der Geloovigen toegelaaten wierd, voor
hy in alle waarheden, van welken niemand, zonder gevaar zyner zaligheid,
onweetend kan zyn, volkomen onderweezen was; en ook vermits de Christenen
nog geloofden, dat alle deeze waarheden volmaakt en duidelyk in de H. Schriftuur
waaren geopenbaard geworden: zo deeden zy geene openlyke verklaaringen daar
van; deezen wierden hiet eêr noodzaakelyk, als toen, tet oorzaake van veele
Ongeloovigen, de verdediging en verdere uitbreiding van de geopenbaarde
waarheden, een nieuwe pligt der Christelyke Leeraaren wierd. Wy herinneren ons,
(b)
zegt TERTULLIANUS , het een of ander uit het Goddelyke Woord, wy scherpen GODS
Geboden in, wy vermaanen. bestraffen en stellen onze Christenen de Godlyke
wraak voor. Dus dan was de inhoud der openbaare vermaaningen.
Op de redevoering van den Bisschop volgde het gemeenschaplyk gebed, waarvan
(c)
de inhoud ons reeds bekend is . Uit JUSTINUS is het met zekerheid te besluiten, dat
de Bisschop alle de anderen openlyk heeft voorgebeden. Men heeft geene
Historische bewyzen, die volkomen genoeg vaststellen, of de Christenen, in de twee
eerste Eeuwen, zekere bepaalde Formulieren van het gebed gehad hebben, of niet;
maar dit is ondertusschen zeker, dat het gebed, dat CHRISTUS zynen jongeren leerde,
ten allen tyde voor het heiligste en volmaaktste gebed is gehouden geworden. Hoe
tog zou het de eerste Christenen aan gebeden hebben kunnen ontbreeken, daar
de H. Geest hun in den beginne op eene buitengewoone wyze wierd medegedeeld;
daar de H. Schriftuur, die ryke en onuitputbaare bron des gebeds, by hen in groot
aanzien was? Het bidden geschiedde staande, op alle zondagen, en hooge Feesten,
(d)
wanneer zy niet vastten , en dit staan was een bewys van het vrolyke hart met welk
zy baden; waarom zulks op de Vastendagen, ten teken hunner treurigheid, knielend
verricht wierd.
Na het gebed volgde het offeren der gaaven, van welken de Bisschoppen, de
andere Kerkedienaaren en de Armen onderhouden wierden. Deeze offerhande was
in de drukkende en onrustige omstandigheden der eerste Kerk, het beste en
bekwaamste middel, om zo wel de Bedienaars der geestlyke ampten, als de Armen
en Behoestigen te verzorgen. In de allereerste tyden waaren deeze gaaven, welken
door de Geloovigen in de openbaare

(a)
(b)
(c)
(d)

Conf. Ferrar. de rit. concion.
Tertull. in apol. c. 3.
Conf. Clarkson sur les Liturgles ou formulaires Eccles. de Prieres, & Bingh. orig. Eeel. l. 13.
c. 5.
Bingh. orig. Eccl. t. 5. c. B. l. 13.
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Godsdienstige vergaderingen gebragt wierden, eigenlyk geschikt, tot de
gemeenschaplyke liefdemaalen, of zogenaamde Agapen, welken het gebruiken van
het H. Avondmaal plegen voortegaan; en slegts het overschot derzelven diende ter
onderhouding der Leeraaren en Armen. By deeze Agapen had geenig Burgerlyk
onderscheid van eer plaats, de Armen hadden zo veel recht om by dezelven te
mogen weezen, als de Ryken; ja zelfs moesten deezen de Behoestigen verkwikken:
de liefdemaalen dienden zo wel ten bewyze der broederlyke eendragtigheid, als
onderlinge gelykheid der Christenen; en bleeven tot in de tweede Eeuw stand
houden. Naar maate nu de Gemeente talryker wierd, wierd het houden der Agapen
onmogelyker, en eindelyk hielden dezelven geheel op; doch het offeren bleef
voortduuren. Echter wierden de gaaven en offerhanden van geene anderen als
waare Christenen, die ten Avondmaale toegelaaten wierden, aangenomen. Men
(a)
ontving dezelven, noch van Dwaalenden, noch van Boetdoenden . In de derde
Eeuw was 't een pligt, zulke offerhanden, zelfs voor de Asgestorvene Christenen,
en in 't byzonder voor de Martelaaren, te brengen, om daardoor derzelver
gemeenschap met de zichthaare Kerk aanteduiden.
Wanneer de Christenen nu hunne vrywillige gaaven geofferd hadden: nam de
Overste, gelyk JUSTINUS zegt, zo veel Brood en Wyn daar van af, als tot het gebruiken
van het Avondmaal voor de Aanweezenden noodig was; en dankte voor hetzelve.
De oudste tyden hebben ons geen Formulier dier dankzegging nagelaaten.
Waarschynelyk bestond dezelve in 't bidden van het volmaaktste gebed, en in het
herhaalen der inzettingswoorden van deeze heilige Ceremonie. Na het eindigen
dier dankzegging deelden de Diakenen het gezegende Brood, en de met water
gemengde Wyn, uit, deeden ook alle Asweezenden, beiden, ontvangen. De eerste
Christenen gebruikten het Avondmaal alle zondagen, en op alle andere hooge
Feesten. Gemeenlyk wierd het tegen den avond genooten, vermits men geloofde,
dat men het niet nuchteren behoorde te gebruiken. Maar ten tyde van CYPRIANUS
wierd het Avondmaal ook zeer vroeg gehouden. Deeze openbaare Godsdienst nu,
wierd gemeenlyk met een lofzang en de kus des vredes, of der broederlyke liefde,
welke alle Christenen elkander plegen te geeven, geslooten.
De geheele dienst wierd verricht in die taal, welke door alle Aanweezenden
verstaan kon worden. CELSUS had de Christenen verweeten, dat zy by hunnen
Godsdienst onverstaanbaare woorden gebruikten, en met rede, aangezien, hy geene
(b)
andere Christenen kende als de Gnostiken . Daarom antwoordde ORIGENES hem,
dat dit verwyt de Rechtzinnigen niet betrof. De

(a)
(b)

Tertull. de praescript. c. 30.
Origen. corvr. Cels. l. 8. p. 402. Conf. Usserii histor. dogmat. de Seript. et Saor. vernaculis,
et Basn. hist. de l'Egl. t. 1. l. 8,
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Grieken, zeide hy, bedienen zig in het gebed van de Grieksche, en de Romeinen
van de Romeinsche Taal, ieder bid in zyne eigene spraak, en de Heer van alle
Taalen verhoort hen allen. Dit blykt verders ook daar uit, dat de heilige Schrift, al
zeer vroeg. in alle taalen is overgezet geworden; dat het leezen van dezelve alle
Christenen wierd aangeprezen, en dat de Kerken, die nog geene overzetting der
Schrift bezaten, haare Tolken hadden.
Zie daar de waare gestalte van den Godsdienst der eerste Christenen, zo verre
men dezelve uit de oudste gedenkstukken van de eerste en tweede Eeuw der Kerk
kan leeren kennen. Wy hebben eenige gebruiken aangeroerd, waar van wel alleen
door de Schryvers van de derde Eeuw gesproken word, doch van welken men
echter met zekerheid kan vermoeden, dat zy vroeger, zo niet in alle Gemeenten,
ten minste in eenigen zyn gebruikt geworden.’

Verhandeling, aangaande de ontbinding van den Echt, ter zaake
van confinement. Door Mr. C.W. Decker, J.U.D. en practiseerend
Advocaat. Te Amsteldam, by J. ten Houten 1781. Behalven het
Voorwerk 118 bladz. in gr. octavo.
Ter geregelder behandelinge van dit onderwerp, laat de Heer en Mr. Decker hier
vooraf gaan, eenige algemeene aanmerkingen, zo over de natuur van den Echt,
als over de ombinding van den Echt, of liever Echtscheiding; welke regtens plaats
heeft, als de eene of andere party de weezenlyke artikelen der Echtverbindtenisse
geschonden heeft, of, door eigen toedoen, buiten staat is dezelven te volbrengen
en na te komen. Op de ontvouwing hiervan treedt zyn Ed. bepaalder ter zaake, ter
over weeginge, naamlyk, der volgende Vraage: ‘Is de rechtvaardige condemnatie
of verwyzing van een daartoe bevoegd Rechter, tot een strict confinement van een
gehuwden persoon, geduurende zyn, of haar, gansche leven, of een daar mede
gelykstaanden tyd, waarvan geen vermindering te wagten is, een genoegzaame
grond naar rechten, waarop, ter vordering van des geconsineerdens Echtgenoote,
de Huwelyksband behoort te worden ontbonden; of, (met andere woorden,) een
voldoende reden tot Echtscheiding?’ Dit voorstel, in alle deszelfs deelen
onderscheidenlyk opgehelderd, en naauwkeurig bepaald zynde, wordt door den
Autheur stellig met Ja beantwoord; en zyn Ed. legt het 'er voorts op toe, om deeze
zyne gedagten deswegens grondig te betoogen. Zyn betoog hiervan is tweeledig.
Het eerste raakt het regt van vordering, tot verbreeking van dien band, welke
tusschen Echtgenooten door het Huwelyk gebooren wordt, den vryen en
onschuldigen tegens den geconfineerden openstaande. - En het tweede behelst de
redenen of motiven, welken den Regter daarenboven tot adjudicatie of toewyzing
van denzelven eisch en vordering naar
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allen schyn noodzaaken en aandringèn. - Ten aanzien van het eerste beroept zig
zyn Ed. op de Godlyke of Mozaïsche Wetten, mitsgaders op het Natuurregt, en ook
de Gemeene beschreeven Regten. En met opzigt tot het laatste, dringt hyinzonderheid aan, het denkbeeld, dat het algemeene welzyn zulks vordert; als mede
dat men op geenerhande wyze een onschuldige straffen mag; en dat die
verpligtingen, welken de Maatschappy en derzelver leden onderling tot elkander
hebben, niet geschonden mogen worden, al ware zelss die schennis op eene
zogenaamde gewoonte gegrond. Ten laatste hegt de Heer en Mr. Decker aan dit
betoog nog eene beantwoording van de tegenwerpingen, welken hy verwagt dat
tegen dit zyn gevoelen bygebragt zouden kunnen worden. Zyn Ed. behandelt dit
Stuk in alle opzigten met een welwikkend oordeel, en stelt zyne bevestigende
beantwoording der opgemelde Vraage in een zeer gunstig licht; geevende te gelyk
verscheiden juiste bedenkingen over deeze en geene byzonderheden, die tot dit
onderwerp betrekking hebben. - Zie hier het geen hem onze hedendaagsche
Vaderlandsche Regten zelven, naar 't hem voorkomt, ter begunstiginge van zyn
gevoelen, aan de hand geeven; waaromtrent hy het volgende voordraagt.
‘By de Resolutie van H.E.G.M. van 27 January 1755 is art. 3. gestatueerd. “Dat
alle trouwbeloften, tusschen Gereformeerden en Roomschen persoonen, van wat
jaaren zy ook zouden mogen zyn, ten allen tyde wederzydsch kunnen worden
verbrooken, NB zonder dat het aan eenig Rechter gepermitteerd zal zyn, op de
voorschreeven trouwbelosten recht te doen, veel min iemand tot het nakoomen van
zodaanige trouwbelosten te constringeeren.” Zie de Nederlandsche Jaarboeken
van den jaare 1755. I. D. pag. 73. - Daar nu de overeenkomst in alle de Leerstukken
der Christelyke Religie tusschen de wederzydsche Echtgenooten, hoe zeer van
groot nut en aangelegenheid, in onze tolerante eeuw althans, geen zodanig
allernoodzaaklykst vereischte des Huwelyks is, als wel de onscheidelyke
gemeenzaamheid des leevens, zonder welke geen Huwelyk bestaan kan, en welke
door een zodanig Confinement, als waar van in deezen gehandeld wordt, geheel
en al komt op te houden; - zo moet volgen, dat ook in deezen een meerder trap van
verbreeking en gepermitteerde afwyking van het Contract moet stand grypen, het
welk niet anders zyn kan, dan eene ontbinding der Echt, en toelaating van
hertrouwen. By het Echtreglement onder de Generaliteit, art. 90, te vinden Groot
Holl Placaatb. II. D. p. 2429, is onder anderen, in conformité van het Landrecht van
Overyssel, pag. m. 72 art. 18, gestatueerd: “Soo wie om billicke oorsaecken, oste
om syn affairen te verrichten, in verre Landen ghetoogen zynde, een lange tydt door
kranckheydt. gevanεkenisse ofte ander voorval, alzoo uit blyft, dat men van hem
niet en kan verneemen, sal de
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Verlaeten sonder hertronwen na de gemeene Rechten afwachten den tydt van vyf
jaren, ende na dien tydt sal sulcks by de Gerechten aen de sodaanige, na genomene
informatie, mogen toegestaen worden.” Billyk kan men hier uit vraagen; heeft hy,
welke zig zonder bekende redenen meer dan vyf jaaren van zyne Echtgenoote
geabsenteerd heeft, en om affaire uitlandig is gewerden, meerder kwaad jegens
zyne Echtgenoote bedreeven, dan hy, welke zig opzettelyk aan een delict schuldig
maakt, welks bedryf, voor de vordering van het algemeene nut, met een Confinement
moet worden gestraft; en kan men den laatsten niet, met oneindig meer zekerheid,
als beleediger, en zyne Echtgenoote als beleedigde, aanmerken? Het gevolg der
noodzaakelyke beantwoordinge deezer vraage moet een ieder zonneklaar blyken.
Ik behoef het, by 't betoogde tot dus verre uit de Vaderlandsche Rechten, nog
mede geenzints te laaten. - Men hebbe maar eens met my aandagtig na te gaan
de woorden van 't 91 Artuit het geall. Echtreglement, mitsgaders de woorden der
Heeren Staaten van Zeeland, in hoogstderzelver Ampliatie, op de Politicque
Ordonnantie, Art. 17. Gr. Placcaath. III D. fol. 592 dicteerende: “Soo wie syn
Echtgenoot lichtvaerdelyk of malicienselyk verlaet, of uit onlydtsaemheyd van den
Huwelyksband aftreet, doorgaet, ende syn portuur Jaet sitten, met voorneemen,
om tot syn Echtgenoot niet weder te keeren, die stelt de onschuldige vry om te
hertrouwen, ende mach de onschuldige parthyë als te vergeefs ende lang genoegh
alle middelen tot wederomkominge des verlaeters aengewend zynde, daerover
klagen aen den Magistraet, doeronder sy of hy gehoort; dewelck na ryp ondersoeck
ende ghenoegsaem blyck van den tydt en malicieusheyd der verlatinge, ende na
voorgaende indaginge des verlaters, soo en daer 't behoort, aen de onschuldige
het hertrouwen zal mogen toestaen, en sal daerenboven sodanigen verlster uyt
onse landen voor altyd gebannen worden.” - Wie zal nu twyfelen, dat het opzettelyk
misdoen van een gehuwde, waarop de strasse van Confinement quo ad vitam volgt,
eene verbreeking of aftreeding des Huwelyks uitmaakt, en ingevolge van hot
bygebragte gestatueerde eene voldoende reden tot Echtscheiding oplevert? Of zal
men zeggen, dat deeze daad, door welks bedryf de misdadige zyn of haar pertuur
zekeilyk laat zitten, minder kwaadaartig of lichtvaardig is, dan de onmiddelyke
onttrekking van 't byzyn? Ik achte deeze vraag onder de bewoording Onlydtsaemheyd
genoegzaam by de gemelde Wetten beantwoord’
Zegt men bier, met dit alles is 'er egter geen Wet, in het burgerlyke, welke de
Echtscheiding, uit oorzaak van confinement, veroorloft; zo mag men h erop met den
Autheur antwoorden, dat het geene niet uitdruklyk verbooden is voor geoorlofd mag
gehouden worden; en daar 'er geen Wet is, welke de Echtscheiding uit oorzaake
eener consinatie tot perpetueele gevangenis in een tuchthuis verbiedt, komt de
analogische redeneerwyze uit andere Burgerlyke Wetten, in dit geval, regtmaatig
te stade.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

463

De Mensch van zyne zwakke zyde beschouwd. Te Dordrecht by
A. Blussé en Zoon, 1781. Behalven het Voorwerk 288 bladz. In gr.
octavo.
Een Hekelschrift, in 't welke een aantal van gebreken, die onder het Menschdom
heerschen, ten toon gesteld wordt, op eene wyze welke alleszins leerzaam is, indien
'er de Leezers het vereischte gebruik van maaken. De Schryver naamlyk schetst
eene menigte van characters, welker originelen wy ten overvloede in de
zamenleeving aantreffen; hy stelt ons derzelver buitenspoorigheden op het
leevendigste voor; en tragt langs dien weg den Leezer tot opmorking te brengen,
ten einde hy zig voor deeze gebreken hoede, of tegen derzelver besmertelyken aart
wapene. Hy bedient zig daartoe van een schrystrant, welke inzonderheid geschikt
is, om het belachlyke dier gebreken onder het oog te brengen; en dus den Leezer
bevallig te onderhouden, waarin hy over 't algemeen vry gelukkig slaagt. Schriften
van die natuur, op zulk eene wyze uitgevoerd, hebben dit eigenaartige, dat ze
bekwaam zyn, om invloed te kunnen hebben, ook op zulke menschen, die, met
opzigt tot hunne gebreken, niet wel te leiden zyn, door eene opzetlyk beredeneerde
Zedeleer; dien het belachlyke veel sterker, dan het onredelyke, in 't oog loopt.
Jammer is het maar, dat Leezers van dien stempel zig veelal meen vermaaken met
het beschouwen van zulke characters ten opzigte van anderen, dan ten aanzien
van zigzelven; waardoor dan de toepassing maar al te dikwils geheel buiten hon
omloopt. Edoch, wat hiervan ook zy, het een of ander stuk treft nogtans hier of daar
wel eens deezen of geenen, in dier voege dat het hem tot nadenken brenge; of
noope, om een gebrek, 't welk tot nog in deszelfs eerste beginzelen in hem plaats
heest, te stuiten, daar hy het bespotlyke van dat gebrek, by verderen voortgang,
heest leeren kennen. - Men neeme hier, tot een voorbeeld, de volgende beschryving
van een Nouvellist, een slag van menschen, dat vooral in onze dagen ver van
zeldzaam is.
‘Daar is, zegt de Autheur, een ongemeen lastig soort van lediggangers, wier
gantsch beroep bestaat, in nieuwigheden te verzamelen, om ze anderen, tijdig of
ontijdig, weder mede te deelen; een volk, waarvan men in de daad kan zeggen, dat
het na oorlog, pest en duurentijd verlangt, om 'er slegts van te kunnen spreeken. Een schepzel van dit slag zit, gemeenlijk, in een vertrek, dat op de straat uitziet, of
gaat trouw in de koffijhuizen en herbergen. Hier bevragt hij zig met eenen grooten
boel van nieuwigheden, waarmede hij vervolgens in verscheiden huizen invalt, den
Doctor op de straat ophoudt, den hongerigen en dorstigen, den schrijvenden en
leezenden, den kouden en verhitten niet verschoont. - Wat is 'er al goed nieuws?
is doorgaans 't eerste woord, waarop hij, voort, eenen hoop leugens voor den dag
haalen, en u eene goede partij klaphout ver-
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koopen zal, zo gij hem maar gehoor wilt geeven. Want nu gaat het in éénen adem
voort: weet gij al, dat wij weêr een nieuw hoofdgeld zullen moeten opbrengen? Prins *** is nu werklijk in 't land ingedrongen; de slag is thans onvermijdelijk; het
corps Vrijwilligers hebben ze zo goed als gevangen; deze en die courant willen
zelfs, dat 'er een vinnige schermutzeling tusschen beide de legers is voorgevallen;
- in America ziet het 'er slegt voor de Koningsgezinden uit; de Fransche en
Spaansche Vloot zal de Engelsche wel dra onder de oogen zien; ze zijn beiden in
het Kanaal; te Lijons is eene vrouw van vier kinderen bevallen, van twee zoons en
twee dochters in de kraam gekomen, en alle deze kinderen zijn tot heden toe
welvaarende. - De schrijver van 't jaar 2000 is tog een regte snaak; hoe fijn boert
hij met de.... nu, 't was ook dom, wanneer men het regt nagaat; maar, wat zal men
zeggen, die arme menschjes zijn 'er onkundig in - In Saxen is een geheel dorp
afgebrand, daar is niets gered: - ja, ja; zo gaat het in de waereid; nu, hoe hebt gij
zulken haast? wagt nog een weinig, ik heb u nog veel te vertellen; ja, dat wilde ik u
nog zeggen; de Franschman is tog loos: hij wil dezen en dien Potentaat in zijn belang
trekken, maar, hij kan ook altijd niet, zo als hij wel gaarne wilde; nu, de tijd zal 't
leeren. - De tijding wegens de pest in Hongarije is echt; daar is heden een Expresse
aangekomen, en de Amsterdamsche Courant noemt zelfs den Doctor, welke van
Weenen - de droes, hoe heette hij tog? - Maar, wat zegt gij van den jongen met zijn
Kalfskop? 't Is evenwel waar, 't staat bijna in alle Nieuwspapieren. - 't Congres te
Philadelphia, zegt hij tot zijn Vriend, die naast hem in de kerk zit, en zeer aandagtig
na den voorleezer luistert, heeft.... en wil hem voorts vertellen, wat deze voorlang
wist, of nu wel niet begeerde te weeten. Een vers van den voor- of nazang zal hij
meê zingen, en voor de rest deez' of dien wat in het oor fluisteren - Waar komt gij
van daan; waar gaat de reis na toe, mijn vriend! roept hij den reizenden
handwerksman toe, die met zijn knapzak hem voorbij gaat, en hoe gaat het al in uw
land? is 'er geen geld meer te winnen? enz. Is nu die knaap een sijne schalk, en
van den tongriem wel gesneeden, of een windbreeker; dan zal hij hem eene menigte
onwaarheden op de mouw spelden: - het singulierste zal hem meest behaagen; en
morgen, hoe veel durft gij 'er onder verwedden? is 'er de gansche stad vol van, want
hij is zo digt als een zeef. Nogtans vertelt hij alles onder de Roos; verzoekt, zelfs
met een staatig weezen, dat men het niet verder vertelle, of 'er gebruik van maake,
want anders zoude hij 't in het geheel niet hebben gezegd, zoo hij niet wist, dat het
wel opgenomen ware, enz. - Daarbij kan hij ongemeen veel vooruitzien en
voorspellen. Dat we onder dezen tegenwoordigen Keizer nog oorlog zullen hebben,
dit heeft hij al voorlang gezegd; want waarom tog heeft hij gereisd? en dat de Graaf
van ***, op zijne reis ziek ge-
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worden, weer te rug gaan moeste, is ook al een staatkundige greep. Denk, dat ik
het heb gezegd, hesluit hij dan, of, over jaar en dag zullen wij elkander wel nader
spreeken.
Daar zulke menschen weinig of wel niets van de bistorie en ligginge der Landen
weeten, zo gebenrt het menigmaalen, dat men zig slap moet lagchen, wanneer men
hunne misslagen in zulk een opzigt hoort. Zegt men, dat Westphalen bezet kan
worden, om dat een Leger uit de Nederlanden in ....; neen, valt hij 'er op in, dat zou
de Zweed, welke de naaste buurman is, niet toestaan. Hij zal u verhaalen, dat 'er
schepen door Sondgou, (de Sond wil hij zeggen,) zijn gepasseerd; dat men de
Ryksvesting KIEL weder in een goeden staat wil brengen, dat het Zevengesternte
nabij Polen liggende - dat de Roomsche Generaal HANNIRAL, en dat de Kroon van
HOLLAND enz. Even zo grappig rabraaken zij konstwoorden, en de uit vreemde taalen
ontleende spreekwijzen; want de begeerte, om hoogdraavend en nadruklijk te
spreeken, heerscht insgelijks bij zulke lieden. - Arm en ongelukkig wordt voor 't
overige de grootste hoop van deze snappers. Hoe kan 't ook anders wezen? Is zulk
een man een smit, of ander Ambagtsman, die tot zijn werk een hamer gebruikt; dan
zal hij 'er mede exerceeren, commandeeren, en voor het Vaderland vechten; maar
onderwijlen 't werk of staaken of vergeeten. Is hij een Koopman, dan zal hij het geluk
der Americaansche Colonien bewonderen, over de Nationaale schulden van
Engeland schreeuwen, en een Ambassadeur aan de Porte, of aan dit of dat Hof
vervolgen, terwijl de kruijers en bijloopers, onder een strengst Incognito, het pakhuls
bezoeken, of de kantoorknecht van zijns Meesters geld den grooten baas speelt,
zoo hij 'er niet mede doorgaat. Is hij een Advocaat, dan zal men hem, om dat hij
beneden op de markt victorie schoot, of op den Rijksdag besliste, wegens zijne
stoute ongehoorzaamheid nadeelig vonnissen; en, dewijl hij morgen eerst weder
t'huis komt, zal de man, die hem anders noodzaaklijk spreeken moest, veel liever
bij een ander gaan, om over zijne zaak, welke geen uitstel lijdt, te consuleeren. Zijn
vrouw, zijn losbandige dochter of zoon, of zijn bediende, die alle met zijne drukke
conferentien, over nieuwe tijdingen, zeer wel in hun schik zijn, zullen zig inmiddels
van die drukte, ter bereikinge hunner oogmerken, gewis tot zijn nadeel, zoo niet tot
zijn gantsch bederf, schoon weeten te bedienen.’

Physiognomische Reizen: vooraf gaat een Physiognomisch
Dagboek. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.V.M. AZ. Te Utrecht
by de Wed. J.v. Schoonhoven, 1780. In groot octavo 323 bladz.
Een Persoon, ten sterkste ingenomen met de gegrondheid der Physiognomische
kennisse, komt hier voor, eerst, als iemand, die t'huis phyziognomizeert, en
vervolgens op reis gaat, om zyne Physiognomische kundigheden voort te zetten;
en nadere ontdekkingen deswegens te doen. Van het eerste geeft hy ons berigt in
zyn Dagboek, en van 't laatste in 't verhaal zyner Reize. Beider
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verslag komt in 't hoofdzaaklyke hier op uit, dat hy zig gemeenlyk bedroogen vindt,
als hy blootlyk op de Physiognomie afgaat, en meermaals gesprekken over die
onderwerpen hoort, welken geschikt zouden zyn, om hem van gevoelen te doen
veranderen, zo hy niet op allerhande wyze uitvlugten gereed had, of schoorpylers
vond, om zyn wankelend Physiognomisch gebouw te onderschraagen. Het Geschrift
is, met andere woorden gezegd, eene schertzery over den te hoogen ophef, dien
veelen van de Physiognomie maaken; welke de Schryver op eene zo vernustige
wyze uitgevoerd heeft, dat men zyne ontmoetingen en redenwisselingen, in een
ledig uur, met vermaak kunne nagaan. Onder deeze hoofdscherts is teffens
gemengd, eene soortgelyke schertsery met deeze en geene overdreevene
denkbeelden in andere Weetenschappen, benevens andere geleerde gebreken,
waar toe de voorkomende omstandigheden hem wel eens aanleiding geeven. - Tot
een algemeen staal hier van, diene zyne volgende gedagten over de modedweepery,
en 't geen hem, by die gelegenheid, wedervoer. - Eene onheusche behandeling van
Mag. Wabbel, die de Physiognomie niet hooger stelde, dan eene speeling van de
verbeeldingskragt, verwekte eene hevige beweeging in de galblaas van onzen
Reiziger; ook na deszelfs vertrek raakte dezelve op nieuw gaande. Dit verwekte
voorts in onzen Reiziger, toen hy te paard gesteegen was, om zyne reis te vervolgen,
eene beschouwing over de oorsprongen van den vervolginggeest; over de
onbestaanbaarheid der vereeniginge van dweepory en verdraagzaamheid; en
eindelyk over de vraag: ‘Waartoe is de tegenwoordige modedweepery der waereld
nuttig en dienstig?’ - Zie hier zyn antwoord, en wedervaaren, by die overdenking.
‘Wijl in 't groot heelal elk ding zoo geschikt is, dat het tot volmaaking van 't geheel
zijn gedeelte toebrengt; hoewel de nuttigheid daarvan somwijle voor 't gemeene
menschenoog verborgen is, en alleen een naauwkeurig beschouwer in de oogen
straalt; gelijk dan ook het voor de menschen lastig ongedierte als vlooien en luizen,
insgelijks veelerlei lighaamsgebreken en krankheden, als milt-, waterzugt, vallende
ziekten, e.z.v. onder wijsgeeren en dichters lofiedenaaren hebben gevonden; zoo
dunkt mij, dat onze tegenwoordige dweeperij ook haare goede zijde heeft; en, noch
op kosten der weetenschap, noch door behulp van bedrieglijke kunsten, veelerlei
nuttigheden te weeg kan brengen, die daar door bereikt kunnen worden. Voor eerst
verzekert dit donum den bezitter een zekere overvloed des harte, die hem niets
ledigs daarin overlaat, een gevoel van zelftevredenheid en overvloeijende
dronkenschap van vreugdegevoel; eene zweeving der ziele in de verheven
denkbeelden haarer beschouwing, welke alle gewaarwordingen van buiten
verdonkert, en dezelve, gelijk een muur van arduin, de woedende golven des
oceaans wederstaat. Gelijk ik zulks alles aan mij zelve ondervonden hebbe, in de
zoete dweeperige uuren mijner Reverie; ook deels reeds te
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vooren, sints mij de phijsiognomische enthusiasmus aangewaaid is. Ten tweede is
de dweeperij de eerste groeiende grondkracht van alle werkzaamheden en daaden
van 's menschen geest. Waar is, zonder aandrift derzelve, ergens eene zaak van
gewigt tot stand gebragt? Wie de grootste voorvallen der waereld naargaat, vindt
altoos de grondstof der gewigtigste waereldveranderingen in een dweeperig brein
liggen; daarom, dunkt mij, dat de heldendeugden en koningsmoorden uit één ei
gebroed worden. Door haar verheft zich de snelkracht van den geest; alle draaden
der harsenen worden strak, gelijk slappe touwen, wanneer ze nat gemaakt worden;
zij drijft het hartebloed rasscher door de groote slagader, sprengt vuurvonken uit
de oogen, vervult de borst met allesbezielende warmte, die ik met de broedkracht
vergelijke, welke het kuiken in het ei doet leeven. Zonder de weldaadige inwerking
der dweeperij, zoude de waereld vier deelen Physiognomische Fragmenten, een
Physiognemisch Kabinet, een Blijspel, een Almanachtractaat, en mijne Reizen
moeten missen, 't welk in den reeks der weetenschappen geen geringer misstand
zijn zou, dan in een wel geregeld gebit de ontbeering van een tand. Derhalven zijn
in mijn oogen die luiden, die op niets verder, dan gewoon slegt en recht
menschenverstand aanspraak maaken, zeer kleine lichten. Ik acht over het geheel
het verstand als een groot wezen; het moet in het hoofd aanwezig zijn, als bewaarer
van alle vootrechten der menschenwaarde; alleen kan het, op zich zelve beschouwd,
niets groots uitrichten; daartoe is het te koud van natuur, te onbuigzaam en
bedachtzaam. Maar wanneer het verstand met de behoorlijke dosis dweeperij
vermengd is; dan is het bestier in het hoofd wel geplaatst, en zij staan in betrekking
tot elkander, gelijk paard en ruker. Alleen vergissen zich onze modedweepers, dat
zij de zaak verkeerd verstaan, en de dweeperij op het verstand laaten rijden, 't welk
echter juist omgekeerd moest zijn. Ik kan het ook nog op een andere wijze
vergelijken, naamelijk met mijn roofvisch t'huis, Ik heb een vijver met karpers, vol
heerlijke groote en smaaklijke visch. Maar nu is, gelijk bekend is, de karper een
traage visch, die altoos op den grond ligt, en niet gaarne rond zwemt en voedzel
zoekt. Maar 'er heeft mij een oude visscher een geheim geleerd, hoe men ze vlug
en leeniger kan maaken, dat hun onwerkzaam phlegma verdreven wordt. Wanneer,
naamelijk de karpers een jaar of iets langer 'er in zijn geweest, en reeds wat
aangewassen zijn, smijt ik kleine snoekjes in den vijver. Dan is 't een vermaak om
te zien, hoe die kleine roovers de karpers rond jaagen, en ze in beweeging weeten
te brengen, dat ze in de hoogte komen en voedzel zoeken; zij kunnen echter dezelve
niet aan. Maar zijn de snoeken wat te sterk, zoo verslinden zij de karpers allengs,
en men heeft op 't laatst snoek in den vijver, en geen karper. Zoo is het met het
verstand en de dweeperij gelegen; waar deeze te magtig is, verslindt zij die geheel,
zoo dat men zijne plaatse niet meer kan vinden; maar wanneer beide in een
behoorlijke evenredigheid bij elkander huizen, dan staat het met zulk een brein zoo
goed als mijn karpervijver.
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Zagt! zagt! riep ik uit, wanneer ik dus verre met mijne overdenking gekomen was.
(*)
Phlip , help mij op! want mijn ruin lag op de kniën, en kon niet weer in de hoogte.
Misschien had hij ook zijne overdenking, en zoo min op den weg acht gegeeven,
als ik; hij struikelde aan een steen, en daar lagen wij beide. Evenwel liep de val
zonder ongeluk af, en wij bereikten kort daarop de herberg.
Als ik daags daaraan mijne reize voortzette, dagt ik weder aan het verbruste geval,
en aan mijne philosophische beschouwing, en vergeleek mij met het verstand, en
mijn ruin met de enthusiasmus, schoon hij dezelve toen weinig meer moge gehad
hebben. Met die alleen te reizen, dagt ik, is 't niet uitgemaakt; het oog des verstands
moet ook op den weg zien, en der dweeperij den teugel zeer kort houden; anders
kan het wel gebeuren, dat het verstand den hals breekt. Dit zal mij in 't vervolg een
leer zijn, dat ik den phijsischen teugel van mijn paerd, en den zedelijken van mijn
gevoel, zeer kort houde; niet hand en teugel ledig op den zadelknop laat rusten; en
ook onder weg mij niet te veel met andere dingen bemoei; maar juist op elke schreê
en treê acht geeve, op dat ik mijn kruistocht, gelijk mijne physiognomische reize,
welbehouden voleinde.’

(*)

Deze Phlip is een knegt, die hem op de reis vergezelt. In het Dagboek vindt men aangerekend,
dat deeze Phlip zo weinig achting voor de Physiognomie had, dat hy dezelve geen haazenoot
waardig oordeelde. Zyn Heer zogt hem, door de volgende onderrigting, tot betere kundigheid
voor de Physiognomie te brengen, en te overtuigen, dat ze op vaste gronden steunt. ‘- Wanneer
een Phystognomikus, (zeide hy,) zich nederzet, en het binnenste des menschen, welks geest
en hartstocht hij te vooren eerst onderzogt heeft, met de uitwendige trekken vergelijkt, en
beide stukken. met elkander overeenkomstig vindt, zoo schrijft hij zich deeze overeenkomst
agter 't oor; en wanneer hem in 't vervolg een wild vreemd mensch voorkomt, met dezelfde
uiterlijkheden, zo oordeelt hij fluks van het uiterlijke naar binnen, gelijk hij den anderen naar
't binnenste van buiten beoordeeld heeft. Dat heet Phijsiognomische studie, en wanneer men
't recht doet, zoo treft het zoo zeker, als een rekentafel.’ Dit laatste zou Phlip wel toestaan,
maat, zegt hy, ‘laat het eens iemand recht doen als het niemand kan! Met dat van 't uiterlijke
naar 't binnenste, en van 't binhenste naar 't uiterlijke, is 't een geheel onzekere zaak; dat zijn
honderd misschooten tegen één treffer.’ Phlip is niet over te haalen; doch eindelyk zet zyn
Heer hem vast, door hem, daar hy een Jaager is, onder 't oog te brengen; hoe men de dieren
naspoort, door den afdruk hunner loopers, hoeven, klaauwen en pooten; waarmede hy dan
de beschouwing van den Physiognomikus vergelykt: het welk hem, daar Phlip bezeft, dat dit
sluit als het slot op de pan, schoon hy nog over de zaak zelve aarsele, als zegenpraalend
doet besluiten: ‘Lieve Phlip, geloof mij vrij, je bent thans is uw laatste schuilhoek, je kunt niet
verder; daarom geef u over, en hoor; nog eens! Wanneer in de menigvuldige verscheidenheden
der dierenvoeten zoo veel zekerheid ligt, dat een verstandig Jaager zich niet vergist, wanneer
hij uit de voetstap het dier beoordeelt, daar de dieren slechts bijwerk der schepping zijn; zou
dan in het menschenaangezigt, dat het hoofdstuk is, niet even die zekerheid zijn, dat men
den mensch daaruit beoordeelen konde? Laat slechts de Phijsiognomisten zoo lang
waarneemen, als de Jaager opgemerkt heeft, zoo zult gij wonderen zien. NIMROD, de geweldige
Jaager, heeft het bezwaarlijk in zijne kunst zoo ver gebragt, als gij, of een onzer Jaagers.’
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H.K. Poot's, Gedichten. III. Deelen. Te Amsterdam, by S.J. Baalde.
In Octavo.
Met een omslag van woorden hier uit te weiden in den lof der Dichtstukken van
Nederlands beroemden Landman, dien de Natuur zelve, (zo ooit iemand,) tot een
Dichter gevormd had, zou overbodige arbeid zyn. 's Mans verdienste is daartoe al
te bekend, en zyne Dichtstukken draagen zo bestendig aller agting weg, dat ze
geene verdere aanpryzing behoeven. Alleenlyk staat ons, by deeze vernieuwde
afgifte, een kort woord van derzelver tegenwoordige uitgave te melden. De
schaarsheid, en daaruit voort-vloeiende duurte van de weinige Exemplaaren deezer
verzamelinge van POOT's Gedichten, die nu en dan nog eens voor mogten komen,
heeft 'er aanleiding toe gegeeven. Het bezef van het bevallige deezer stukken, in 't
algemeen, en van derzelver nuttigheid in 't byzonder voor jonge Dichters, als een
by uitstek waardig voorbeeld van navolging, heeft de onderneeming voortgezet.
Wyders is men, om dit pronkstuk van Nederlandsche Dichtkunde tot des te minder
prys algemeen te maaken, te rade geworden, deeze nieuwe uitgave, niet weder in
quarte, gelyk voorheenen geschied was, maar in gewoon octave te voorschyn te
doen komen. Zulks heeft, buiten de minderheid van prys, nog dit voordeel, dat deeze
uitgave zig beter vlyt tot een zakboek, 't welk men op reis, of in eene wandeling,
met zig kan voeren; om zig, zonder ingespannenheid, in een ledig uur, op eene
leerzaame wyze te vermaaken: waartoe ook de schikking, in drie Deelen, vry wel
ingerigt is; beslaande ieder stukje ongeveer vier honderd bladzyden, welker dikte
niet bezwaart. Alles wat in de voorige laatste uitgave in quarto, by Boitet te Delft,
geplaatst is, heeft men ook in deeze afgifte by een verzameld, zo Voorredens,
Opdragten en Leevensbeschryving van den Dichter, als Lyk- en Grafdichten op zyn
overlyden, die zyne byeenverzamelde Dichtstukken vergezellen; des de thans
afgegeevene in alle deelen zo volledig zy als de vroegere uitgave. Voor 't overige
is 'er ten opzigte van de netheid der uitvoeringe zo veel toeverzigts gedraagen, dat
de bezitters ook hieromtrent alleszins reden hebben, om ten uiterste voldaan te zyn.
Men mag derhalve deeze vernieuwde uitgave met vollen regt aan allen aanpryzen,
die dit Dichtwerk nog niet in hunne Dichtkundige Verzameling bezitten, of gaarne
het genoegen hebben van 't zelve als een gemeenzaam Handboek te gebruiken. Schoon 't verder, daar 's Mans Dichtstukken tog over bekend zyn, niet noodig zy
'er een staal ter proeve uit mede te deelen, kunnen we egter in deezen niet wel
nalaaten, van hier nog plaats te geeven aan 's Mans verzugting tot de Eendragt,
welke aldus luidt.
ô Eendragt, met wat blyken
Van lof en glori eeren wy
Uw beelt en tempel best?
't Gebouw der koningkryken
En staten schoort en zegent gy,
En strekt der steden vest.
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Het heil dat gy kunt geven
Was voor veele eeuwen aen Sertoor
En Scylurus bekent.
Waer gy ooit wort verdreven
Schrikt alles met verbaestheit voor
Megeraes dreigement.
De steile toorens vallen;
De welvaert vlucht door stael en vier,
Dat God het zich erbarmt.
Wat baten hooge wallen,
En vaste sloten, hecht en fier,
Zoo gy ze niet beschermt?
Wat holp de Griek het stryden,
Zoo lang Achil, met recht verstoort,
De tweespalt duuren liet?
De doot was niet te myden.
Wie u verjaegt begeert den moort,
En kent uw waerde niet.
Gy moet een staet behoeden,
Godin, uw hulp in tegenheên,
Uw bystand zoeken wy.
Hou twist en wederspoeden,
Gewelt en leet uit onze steên,
En blyf ons eeuwigh by.

Proeve over de Kunst om altijd vrolijk te zijn. In vier Zangen, door
P.J. Kasteleijn, Lid van 't Provinciaal Utrechtsch Genootschap,
enz. Te Amsterdam, by A. Borchers 1780. Behalven het Voorwerk
108 bladz. En Aanmerkingen over, benevens Verbeteringen van
dit Stuk, door den Autheur, als boven 1781. beslaande 15 bladz.
in gr. octavo.
Ter ontvouwinge van die kunst, naar welker heilzaame uitwerking, om zo te spreeken,
alle menschen haaken, terwyl 'er maar weinigen gevonden worden, die den rechten
weg tot derzelver genot inslaan, bevlytigt zig de Heer Kasteleijn, in den eersten
Zang, tot het voordraagen van de waare blydschap, het deel van den deugdzaamen
Wyzen, die, vergenoegd zynde, bestendig vrolyk leeft. Verder spoort hy eenen ieder
aan, om, door de beoefening van zyn verstand, en de verbetering van zyn hart, het
gewigt zynes vergenoegens te vermeerderen: waarnevens hy ons dan, ten derde,
leert, hoe men de smertverwekkende gewaarwordingen moet tragten te verhoeden,
of althans te verminderen. En eindelyk vestigt hy, in den laatsten Zang, ons oog op
de onstervelykheid der Ziele, en de toekomende Gelukzaligheid; als welker vooruitzigt
den deugdzaamen Wyzen, ook in 't midden van tegenheden, ja zelfs in 't ondergaan
van den dood, en dus altyd vrolyk doet zyn. - Hy heeft in dit Stukje den
Hoogduitschen Zanger, J.P. Uz, op een vryen trant in Nederduitsche Verzen
nagevolgd; en uit deeze navolging schynen hier etlyke misstellingen ontstaan te
zyn, die
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hem, ongeveer een jaar laater, in 't licht hebben doen geeven. Aanmerkingen over
en Verbeteringen van deezen zynen arbeid; waardoor hy zyne Zangen nog al
eenigzins beschaafd heeft; doende dus edelmoedig boete over zyne voorige
onoplettendheid, of verhaasting.
's Mans voorstellingen in ieder Zang zyn leerzaam, en ze worden op eene gevallige
wyze ingeboezemd; alles loopt zamen, om een ieder te doen opmerken, dat de
baane van Verstand en Deugd de weg is, om altoos vrolyk te weezen; en dat men
op dien weg, en wel op dien weg alleen, den hoogsten trap van Gelukzaligheid kan
bereiken, waarvoor de Mensch in dit leeven vatbaar is. - Men hoore, tot een staal
der wyze van voordragt, de volgende lessen der Natuur, welke aldus spreekende
ingevoerd wordt.
Gy zoekt in schoolen raad, terwijl ge van mij vliedt,
Gy wilt steeds vrolijk zijn, en mij mij vraagt gij niet.
Belaad ik u veelligt met wetten zwaar te draagen?
Geniet in maatigheid de blijdschap te aller dagen:
Ziet, Vrienden! mijne wet: zoo gij te veel geniet,
Wordt zulk een vreugd gemeen, en straft u met verdriet.
Wat baat u het verstand, als driften triomfeeren?
De vreugd van deezen dag moet geenszins u onteeren,
Noch een aanstaanden dag in vreugd nadeelig zijn.
De dwaas koopt kort vermaak met jaaren vol van pijn.
De wraak bewaart hem zelfs tot trourige geschichten;
Tot blijdschap onbekwaam, en ongeschikt tot pligten,
Verzugt hij vroeg genoeg des leevens moeden staat,
Dien hem, uit honderden, het wreede noodlot laat.
Als 't lichaam nu verzwakt een voorjaarsluchtje mijdet,
Geen vrolijk snaarenspel de stompe ziel verblijdet,
En uit der Ega's arm, die teder na hem ziet,
Vertwijfling hem vermant, en wellust hem ontvliedt.
Thans voelt hij, in zijn vleesch, een doorn en scherpe smarte,
En, ach! te laat berouw in 't onrustvolle harte,
Dat hem, als een harpij, bij 't gastmaal overvalt,
De beste spijs bederft, en 't druivennat vergalt.
Leert toch in tijds de kunst, met blijdschap huis te houden.
De meeste menschen, van den jongen tot den ouden,
Volleeren dit te laat, vervoert door valsche leus,
Zij faalden in 't gebruik, en faalden in de keus.
Hoe veelen laaten zich door schaterend verblijden,
Door vreugden-razernij van stille vreugd verleiden!
De schoonste bloem is niets voor een ontwent gezigt;
Hoe zeer haar verwig kleed ook blinkt in 't schoonste licht.
Hem is een hofgewoel, bij hoogverlichte transsen,
Meer schittrend voor 't oog dan 't zien der starreglanzen,
Meer dan de zonne zelfs, wen zij naar 't westen daalt,
En met haar gloeiend goud door groene telgjes straalt.
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Hoe meenig hoort gij bloot na duure blijdschap vraagen!
Wat geene moeite kost, kan ieder niet behaagen.
De schrandre waereld smaadt des landmans waardenschat,
En eene zeldzaamheid betovert land en stad.
Al 't geen gij nodig hebt wil ik u rijklijk geeven!
Het kost slegts weinig, 't geen tot een genoeglijk leeven
In waarheid nodig is! Gij zorgt, en wroet en waakt,
Om eenen overvloed, dien ge u noodzaaklijk maakt.
Het jok ter grilligheid ligt zwaar op uwe harten;
Zoo lang gij 't zelve torst, zal het U drukkend smarten:
Een brandende begeerte, een onbepaalde doel,
Verderven vaak den smaak, verdooven het gevoel.
Rukt, wilt ge zien, den band, waar meêze u dorst verblinden,
Van beide uwe oogen af; gewis, gij zult mij vinden.
U zullen, ongesiert, en zonder vreemden schijn,
De vreugden der Natuur de beste vreugden zijn.
Zij zijn voortreflijk, meer dan alle kunstnarijen;
Dat niet natuurlijk is, zal nimmer lang verblijen.
Zij bieden, onbezorgt, zich u bekoorlijk aan,
En kwetzen nooit uw voet op een bedoornden baan:
Niet op een stormend meir, en ongetrouwe wellen,
Die, als de plejas glanst, met schuimend bruizen zwellen;
Noch in het voorvertrek, waar zich een slaave buigt,
't Genadig lachje koopt, als hij zijn dienst betuigt.
Wie zich verstandig mint, zal naar het beste trachten:
Om dat gij 't hebben kunt, wilt gij 't daarom verachten?
ô Menschen! keert beschaamt in mijnen arm te rug!
Hij die Natuur versmaadt is voor zichzelven stug.
Leert, onder vreugd en vreugd, de beste alleen te kiezen,
Zoo doet geen valsche keuze u 't waare schoon verliezen.
Hij, die als kenner kiest, heeft staêg de grootste winst,
Het beste en grootste deel, al schijnt het vaak het minst.

Kort begrip der Bijbelgeschiedenissen voor de jonge Jeugd. Door
S.v. Emdre, Predikant te Hoornaar. Te Utrecht, by H.V. Otterloo,
1781. Behalven de Voorreden, 35 bladz. in octavo.
De Eerwaerde v. Emdre heest dit Boekje geschikt om, ter onderrichtinge van de
Jeugd, gebruikt te worden, in Katechisatien, Schoolen en Huisgezinnen; ten einde
haer ene algemene kennis van het beloop der Bybelgeschiedenissen in te prenten.
Het vervat in ruim 200 beknopte Vragen en Antwoorden, die met oordeel opgesteld
zyn, een zo klaer en beknopt verslag van de merkwaerdigste Geschiedenissen in
de Heilige Schriften aengetekend, dat het tot het opgemelde gebruik aenpryzing
verdiene.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
J.D. Michaëlis Nieuwe overzetting des O.T. met aantekeningen
voor Ongeleerden. IIIde Deels, IIde Stuk. Te Utrecht, by de Wed.
J.v. Schoonhoven 1781. In groot Octavo 254 bladz.
Met de afgiste van dit Stukje, brengt men dit leerryk Werk tot op 't einde van 't Boek
Exodus, welks overzetting en opheldering met dezelfde keurigheid als het voorige
is uitgevoerd. By het zelve heeft men gevoegd, den inhoud der drie Voorredenen
van den Nederduitschen Vertaler, geplaetst voor Job, Genesis en Exodus, ter
aenwyzinge van de merkwaerdige byzonderheden daerin verhandeld. Een byvoegzel,
dat by uitstek zyne nuttigheid heeft, zo om dat deeze Voorredenen meermaels in
de ophelderinge aengehaeld worden, als om dat ze een aental van bedenkingen
behelzen, rakende deze en gene stukken tot die vroegere bedeeling behoorende;
welken nu gereedlyk in derzelver zamenhang beschouwd kunnen worden, en die
men nu, als men de eene of andere byzonderheid eens nader wilde overweegen,
met weinig moeite kan naspeuren. De oordeelkundige uitvoering dier Voorredenen
was zulk ener behulpinge, ten gevalle van den Lezer, wel waerdig; gemerkt ze ene
menigte van zaken behelzen, die op ene manier behandeld zyn, welke de aendacht
der Lezers tot zich trekt. Van daer hebben we ons ook, by het bericht van het voorige
Stukje, inzonderheid met de Voorreden voor Exodus opgehouden; terwyl we het
(*)
bybrengen van een stael, uit de overzetting zelve, tot nadere gelegenheid uitstelden ,
welk ons enigzins bepaelt, om 'er thans ene proeve van te leveren. - Hier van nu
strekke in dezen Israëls Lofzang, op het doortrekken der Roode Zee, Exod. XV:1-21,
ter vervullinge onzer toezegginge. Men vergelyke die met onze gewoone overzetting,
en oordeele over derzelver sterkeren nadruk.

(*)

Zie Algem. Vad. Letteroef. II D. bl. 409.
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Toen zongen Mozes en de Israëlieten, Jehova ter eere, dezen lofzang.
(a)

Ik zal Gode zingen, want hy was hooger dan de hoogmoedigen!
Paard en ruiter wierp hy in de zee.
Jehova is myn lof en lied,
Hy is ter myner hulpe verscheenen!
Hy is myn God, ik zal hem roemen.
De God myns Vaders, ik zal hem verheffen.
Jehova is een held in den kryg!
(b)
Jehova blyft zyn naam.
Pharaos wagenen en zyne heirmagt wierp hy in de zee.
Zyne uitgeleezenste hoofdlieden deed hy in de Schelfzee verdrinken:
De vloeden overdekten ze,
Den steenen gelyk zonken zy naar den grond.
Uwe regterhand ô Jehova! Gy magtige!
Uwe regterhand ô Jehova! heeft den vyand verbryzeld.
Hooger dan zy hebt gy die geenen, die tegen u opstonden, neergedrukt.
Gy liet uwe gramschap uit, die verteerde ze als stoppelen.
Voor uwen adem zyn de wateren opgehoopt,
De vloed stond, als in een watervat opgehouden.
(c)
De golven werden midden in de zee verstyfd.

(a)
(b)

(c)

‘Naar de Joodsche vocaalstippen, want hy was zeer hoog.’
‘D. i. Hy vervult de beteekenis van dien naam volkomen; en is daadlyk in de vervulling dezelfde,
die hy in de belofte was. Hy zal 't zyn en steeds blyven, de God Abrahams, de God Isaaks
en de God Jacobs; de onveranderlyke in zyn weezen, de getrouwe in zyne belosten! Heerlyker uitleg en bewys van dien naam, dien God zig, by de eerste zending van Moses,
Ex. 3. 14. gaf, kon den Israëlieten niet gegeeven worden, dan de wonderen, ten hunnen
voordeele, by den overtogt door de roode zee verrigt. Hoe konden zy dan na dezen nog immer
twyffelen, of die zelfde Jehovah ook zyne overige beloften, aan hunne voorvaderen gedaan,
vervullen zou, en hen brengen in dat land, waarvan hy gezworen had het hun te zullen geeven?
- Een bewys, dat zelfs de grootste en treffendste wonderwerken niet in staat zyn, den mensch
van zynen verkeerden zin te doen te rug komen.’
Dit is eene Poëtische omschryving van de uitwerking van den wind, wanneer hy, den vloed
tegenhoudende, denzelven naar zee te rug dringt, de aanbruischende golven tegenhoudt,
den stroom stuit en doet stil staan, en, 't water naar zee opdringende, het zelve buiten 't
waterpas brengt, en deszelfs oppervlakte eenigzins hellende staan doet.
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De vyand sprak, ik zal vervolgen, ik zal agterhalen,
Ik zal den buit verdeelen, ik zal ze verslinden,
Ik zal het zwaard trekken, ik zal ze verdelgen.
(d)
Gy liet uwen adem gaan, toen overdekte hen de zee;
Zy zonken als lood in de geweldige wateren.
Wie, onder alle de Goden, is u ô Jehova gelyk?
Wie is gelyk gy, in nimmer te evenaaren grootheid magtig?
Gy, voor wiens lof men verbaasd staat! Gy verrigter van wonderwerken!
Gy strekte uwe hand uit, de aarde verslondtze.
In genade geleidt gy uw vry gemaakt volk,
(e)
Met magt voert gy het naar uwe heilige wooning.
Volken hooren 't, zy sidderen.
Eene beving overvalt de inwoners van Palestina.
Ginder verschrikken de vorsten der Edomiten;
Eene beeving overvalt den adel van Moab;
En de inwooners van Canaän versmelten van vrees.
Zoo overvalle hen dan verschrikking en wanhoop!
Laat hen, wegens uwe groote daaden, als steenen verstyven
Tot dat uw volk, ô Jehova, zal zyn doorgegaan.
Tot dat het volk zal zyn doorgegaan, dat gy verlost hebt.
(f)
Brengt het in uw land, plant het op 't gebergte uwer erfenis.

(d)
(e)
(f)

‘D.i. Gy liet eenen anderen stormwind waaien, die den vloed, met groote kragt, te rug bragt,
om den vyand te overvallen en te doen verdrinken.’
‘Het land Canaän, daar God zyn volk en Godsdienst wilde vestigen; en dat ook reeds door
de, in Abrahams, Isaaks en Jacobs tyd, opgeregte altaaren, aan hem toegewyd was.’
‘Het land Canaän is bergatig en verheeven, en wordt daarom meermaals een berg genaamd.
Wyl nu God zig het zelve, als zyn byzonder eigendom, en als een geheiligd land wilde
toeeigenen, wordt het zyn erfland, of hier zyn erfgebergte genaamd. Hoe sterk moest dit lied,
na zulk eene groote verlossing, uit de handen van eenen gedugten vyand, door Mozes gedicht,
de Israëlieten niet aanmoedigen, in hunne optogt naar Canaän! Uit deeze vaarzen van het
13de af, In genade geleidt gy u vry gemaakt volk enz. blykt, dat zulks ook zyne byzondere
bedoeling was.’
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Aan de plaatse, die gy, Jehova! u tot eene wooning gemaakt hebt.
In 't Heiligdom, dat uwe handen, o Heere! hebben toebereid.
Jehova blyft Koning in eeuwigheid!
Want Pharao, met paarden, wagenen en ruitery waagde zig in zee;
Jehova liet de vloeden over hen wederkeeren,
Maar Israël ging op het drooge door het midden der zee.

Ook nam Mirjam, de Prophetesse, Aarons zuster, pauken, en alle de
vrouwspersoonen volgden haar, met pauken en dans. En Mirjam antwoordde op
de stem der mannen; Ik zal Gode zingen, want hy was hooger dan de hoogmoedigen!
(g)
Paard en ruiter wierp hy in de zee. enz.

(g)

‘Sommigen meenen, dat Moses, de Israëlieten in twee Chooren verdeeld hebbende, en zig
zelven met Aaron aan 't hoofd der mannen, gelyk zyne zuster aan 't hoofd der vrouwen gesteld,
deeze laatste, na 't afzingen van elk vaars, de eerste woorden van 't lied; ik zal Gode zingen
enz. ter beantwoording herhaalden. Zie Chais t.d. p. - Mirjam, zegt de Heer Hess, als eene
Godsdienstige Zangeres by de Natie beroemd, nam eene Adufe, (dit speeltuig was reets, in
de oudste tyden, by herderlyke volken in gebruik, zie Gen. 31:27.) en zong, onder de
eenstemmige Chooren van vrouwen en maagden, die ook 't zelve speeltuig droegen, ter
beantwoording van 't Choor der mannen; ik zal den verheeven Jehova zingen enz. De Adufe
was een metaalen hoepel met een vel overspannen, die men in de eene hand hield, en met
de anderen sloeg. Aan deezen metaalen hoepel hongen schelletjes, die, by 't draaien der
Adufe geluid gaven. Zie Hess G.d. I. 3 D. p. 154. - Men ziet hier, hoe de Oudheid gewoon
was, Poëzy, Muziek en Dans, in Godsdienstige feesten en vreugdebedryven, samen te paaren,
en alles wat 't menschenhart verrukken en vervrolyken kan, te vereenigen, om den lof des
Allerhoogsten te zingen, en hem, wegens zyne weldaaden, de schuldige dankbaarheid te
betoonen. En, in de daad, deeze vrolyke, aandoenlyke erkentenis van 't genietend hart, is
dien goedertieren weldoener het aangenaamst dankoffer.’
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Verhandeling over Gods Koningryk of beschouwing van het
ontwerp der Godlyke inrigtingen en Openbaaringen, door J.J.
Hess, Bedienaar des Godlyken Woords te Zurich. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Twee Deelen. Te Amsterdam, by P. Meijer.
Behalven het Voorwerk, 800 bladz. in gr. Octavo.
Eene doorloopende overweeging van den voortgang der Godlyke Openbaringe, die
ons de gewyde boeken des Ouden en Nieuwen Testaments als een geheel doet
beschouwen; als benelzende ene geschiedenls, ‘ons de Voorzienigheid, niet slegts
uit afzonderlyke blyken, maar uit eene reeks van beschikkingen, betrekkelyk tot het
nut der menschen hier op aarde en in een toekomenden staat, doet kennen: eene
geschiedenis, die ons toont, hoe de Voorzienigheid, in deeze opzigten, bepaaldlyk
handelde naar een zigtbaar onderwerp, welk de voldoening onzer gewigtigste
behoeften regelregt ten doel had, hoe dit ontwerp allengs uitgevoerd is geworden,
en hoe, by de uitvoering van het zelve, de wereldsche gebeurtenissen telkens met
de vooraf aangeduide goddelyke oogmerken, hebben moeten medewerken.’ De
Eerwaerde Hess, de Bybelsche geschiedenissen uit dat oogpunt beschouwende,
stelt ons dezelven in dezen voor, als eene aeneengeschakelde geschiedenis van
Gods Koningryk, die ons de samenhangende reeks van Godlyke beschikkingen,
naer een bepaeld en zichtbaer onderwerp ingericht, ontvouwt. - Ten dien einde gaet
zyn Eerwaerde het gansche beloop der Godlyke Openbaringen na, van 's Menschen
Schepping tot op de komst van Jezus Christus, en derzelver heilryke gevolgen in
de eeuwigheid, ter voltrekkinge van dat onderwerp, waer toe al het voorgaende
geschikt was: welk alles, gelyk hy dit ten besluite aendringt, een allerkrachtigst
bewys voor de waerheid der Godlyke Openbaringe, in de Bybelboeken vervat,
oplevert; dat een ieder ten sterkste moet noopen, tot ene ernstige beoefening van
derzelver inhoud. De schryfmanier, in dit Werk gehouden, is die van een
onderzoekenden, welke trapswyze voortgaet, en dus van langzamerhand het Godlyk
ontwerp duidelyker ontdekt; ene schryfwyze, die, byzonder in dit geval, daer 't op
achtervolgende naspooringen aenkomt, hare gevalligheid en leerzaemheid heeft.
Langs dezen weg houd de onderzoekende Schryver bestendig in 't oog de natuurlyke
denkwyze
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der menschen, onder de voortgaende bedeeling der Godlyke Openbaringe. Dit geeft
hem te beter aenleiding, tot het ontvouwen van enige geschiedenissen, en 't
ophelderen van etlyke spreekmanieren, overeenkomstig met de kundigheden,
welken men op goeden grond veronderstellen kan, dat by de menschen, onder die
bedeeling levende, plaets hadden. Iets dat zyne byzondere nuttigheid heeft, vooral
in 't ontvouwen der vroegere geschiedenissen; waer van men niet zelden gedrongene
verklaringen ontmoet, die op kundigheden van later tyd steunen, welke hier
redelykerwyze niet te passe kunnen gebragt worden. Voorts heeft zyn Eerwaerde,
by gelegenheid van enige tydsomstandigheden of voorvallen, 'er tusschen in
gevlochten, zyne bedenkingen over deze en gene onderwerpen daer toe betreklyk,
die men als ene soort van kleine verhandelingen, of uitwendingen, zou mogen
aenmerken, welken geschikt zyn om een meerder licht over 't geheel te verspreiden.
Oordeelkundige Bybelminnaers zullen des dit Werk met een leerzaem genoegen
kunnen doorbladeren; en 'er, schoon zy in alles met den Autheur niet instemmen,
nog al veel in ontdekken, dat hunne aendagt zal vestigen.

D. Carel Frederik Bahrdt, Proeve van een Bybelsch Samenstel der
Leerstellige Godgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald, met
aanmerkingen. Eerste Deel. Te Utrecht, by H.v. Otterloo. Behalven
het Voorwerk, 368 bladz. in gr. Octavo.
Op het voorstel van Dr. Bahrdt, die, dit zyn Geschrist een Bybelsch Systema of
Samenstel noemende, verklaert, ‘dat het oogmerk van dit Systema is, den Godsdienst
in zijne natuurlijke Eenvoudigheid te laten, welke Hem de gemeene Hoop der
Woordkramers ontnomen hebben,’ is men natuurlyk geneigd, om 'er geheel iets
byzonders van te verwachten. En wie zou 'er in den eersten opslag aen kunnen
twyfelen, als hy dien Bybel-Godgeleerden dus hoort vervolgen. ‘Daarom overwegen
wij de gezamentlijke van God geopenbaarde waarheden in eene natuurlijke en
kunstelooze Orde, onder zulke Voorstellingswijzen, die enkeld uit de Heilige Schrift
ontleend worden; ver van alle willekeurige Verklaringen, Onderstellingen,
Twistvragen, en door toevallige Oorzaaken ontstaane Leerstukken, met welken
onze Compendien
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opgevuld zyn - en geheel ontledigt van het ijdel optooizel der scholastike
Terminologie.’ - Welk een ophef! - En na dit alles levert ons Dr. Bahrdt niet het geen
wy verwachten. Zyn Bybelsch Systema, 't is waer, is enigzins op een anderen leest
geschoeid; beter of niet dan andere Compendien is niet wel te bepalen; de schikking
kan op velerleie wyzen geleidlyk goed zyn; maer, 't geen we inzonderheid uit zynen
ophef te gemoet zagen, ontdekken wy niet. Zyn Systema is niet eenvoudiger, niet
klaerder, behelst, zo al minder dan andere, nogtans maer al te veel voorstellingen
die niet enkel uit de Heilige Schrift ontleend zyn, te veel willekeurige Verklaringen,
enz. Men kan 'er geen Bybel-Godgeleerden in ontdekken, die zyn Stelzel zuiver uit
den Bybel gehaeld heeft; maer eer een Godgeleerden, die, gelyk vele anderen, den
Bybel met zyn Godgeleerd Stelzel in zyn hoofd, en dan nog wel niet geheel zuiver
van Metaphysische en Scholastike denkbeelden, gelezen heeft. - De groote ophef,
die Dr. Bahrdt 'er van maekt, noodzaekt ons om 'er op die wyze van te spreeken:
voor 't overige heeft men zyn Samenstel in velerleie opzichten als leerzaem te
beschouwen; gemerkt hy verscheiden stukken oordeelkundig behandelt; en, daer
hy van den gewoonen weg afwykt, den Lezer te meer opleid om zelf te denken.
Zulks heeft ook den Nederduitschen Vertaler bewogen het zelve in onze Spraek
over te brengen, en 'er, daer hy 't noodig oordeelde, ter waerschouwinge van den
Lezer, enige aenmerkingen by te voegen. Tot een stael van die natuur verstrekke
het volgende nopens den Mensch als Gods Beeld. Ik beschouw, zegt Dr. Bahrdt,
den Mensch
1) Als het Beeld Gods - dat is, als een Wezen, het welk de edelste soort onder
alle Geesten deezer Aarde was. Als een Wezen het welk de redelijke Ziel boven
alle zijne Medebewoners van den Aardbodem verhief. Deeze Ziel was met de edelste
Kragten voorzien, welke aan den eenen kant haar de schoonste Geschiktheid gaven,
tot de verhevenste Kundigheden, en aan den anderen kant eenen toereikenden
grond vervatteden, om tot den verhevensten trap van zedelijke Volmaaktheid te
geraken. Dit edelst schepzel kwam thans in de meest aanporrende soort van
(*)
Heiligheid en Onschuld uit de handen van zijnen Schepper. Nog

(*)

‘Waarom men met Regt den eersten Toestand der eerste Menschen, den staat der Onschuld
of Onnozelheid noemt.’
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nooit had eene Gedagte der Zonde zijn Hart bevlekt, zijn Verstand dagt nog niet
eens aan het Denkbeeld der Zonde, zo dat ook zijn Hart daarom eene daadlijke
neiging tot dezelve, als zijnde eene hem volstrekt onbekende Zaak, in het geheel
(*)
niet ondervinden konde.
(a)
α) Deeze Onschuld, die met de Onschuld van een Kind te vergelijken is , was
geene Heiligheid en Geregtigheid naar het Schriftgebruik voornamentlijk des N.T.
't welk daardoor eene gemoedsgesteldheid verstaat, a) die door een vrij gebruik der
verleende Gaven en Middelen ten Goede ontstaan en daarom voor eene Toerekening
geschikt. en met eene zekere sterkte en Vastigheid in de Tegenkanting tegen het
Booze verbonden is: gelijk bij Wedergeborenen: of b) die door eenen van God, na
doorgestanen Tijd van Beproeving, medegedeelden edeler Trap van Vrijheid
voortduurt, gelijk bij de goede Engelen en Uitverkorenen.
β) Intusschen behoort deeze Onschald toch tot de Gelijkvormigheid met God, en
kan het Zedelijke Evenbeeld genoemd worden, even gelijk de redelijke Ziel het
Pijsische heeten mag: alhoewel ik dit laatste voor wezendlijk en onverliesbaar, maar
geene slechts voor Toevallig, dat is, verliesbaar, houden moet, dewijl het Gevolg
(*)
dit bekragtigd heeft.
(*)

(a)

(*)

‘Men kan deeze Onschuld, wanneer men op de woorden gezet is, Geregtigheid en Heiligheid
noemen. Want 'er bevond zig in der daad in de Ziel der eerste Menschen eene soort van
Deugd en Heiligheid. Daarom behoeft men niet te geloven, als of ik de zaak zelf lochende,
die onze kerk bier leert, maar alleen het te ver gedrevene, dat bijzondere Leeraars hier
bligedaan hebben. Ik verklaar het Beeld Gods voor den Toestand van Heiligheid en Deugd.
Ik beken, dat de eerste Menschen rein en heilig uit de Handen van hunnen Schepper gekomen
zijn. Alleen ontken ik, dat zij eene hebbelijke en volkomene Heiligheid gehad hebben, gelijk
de meesten zig voorstellen. 1) Deeze zouden zij eerst verkrijgen in den tijd der Beproeving.
2) Van deeze zegt ook de Schrift niets. 3) Tot deeze hadden zij slechts de Geschiktheid, in
de redelijke Ziel.’
‘Hoe ver moet deeze Vergelijking uitgestrekt worden? - Ik heb verhevener Denkbeelden van
den eersten Mensch, die verwaardigt is geweest het Evenheeld der Godheid genaamd te
worden - van hem, die als een Priester der Natuur op deeze Wereld gesteld was, om den
Schepper van alles te dienen en te loven. -’ Aant. v.d. Vertaler.
‘Ik wil mij om der genen wil, die gaarn verketteren, en die gemeenlijk de zwakste Harssenen
hebben, nog duidlijker verklaren. Men merke de volgende Punten op: 1) De Heiligheid en
onschuld, die ik den eersten Menschen toeschrijf, onderscheid zig van de aaugeschapene
Heiligheid en Geregtigheid, die men hun gewoonlijk toeschrijft, in de volgende Stukken. a)
Deeze, die ik hem toeschrijf, was iets natuurlijks, het welk God hem niet als eene toegift
mededeelde, maar 't welk even zoo natuurlijk ontstond, als de Onschuld eenes Kinds, 't welk,
zodra het op de Wereld komt, natuurlijker Wijze niet van Zonde weet, en derhalven ook nog
geene Werklijke Neiging tot eene Zonde hebben kan. Die Wijsheid, Geregtigheid en Heiligheid
daaren tegen, was eene zaak die God hun eerst moest mededeelen. b) Deeze is voor geene
toerekening vatbaar, maar word het eerst, wanneer de Mensch haar door het vrij gebruik
zijher Kragten staande houd, en dit deeden de eerste Menschen eenen Tijd lang. Geene
daaren tegen is voor eene Toerekening vathaar, en bevat gevolglijk in zig eenen Toestand,
in welken zij terstond met God hadden kunnen vereenigd worden, zonder dat Proefjaaren
voorafgingen. Want God legt Proefjaaren op op dat de Deugd zoude konnen Toegerekend
worden. En dat God het voor zig onbetaamlijk houd eene Deugd, die niet toegerekend kan
worden, te belonen, zie ik a posteriori, dewijl hij allen ons bekend geworden Geesten Beproe
vingen oplogt. Waaruit ik omgekeerd besluit: Dewijl God de eerste Menschen voor eenen
Proefrijd bestemde; zoo kan hij hen niet terstond met eene Wijsheid en Gerogtigheid, die
voor Toerekening vatbaar waren begaafd hebben - c) Deeze is iets zeer teder en met zeer
zwakke Tegenwerking (Reactie) tegen het Booze verbonden; Die Wijsheid, Geregtigheid en
Heiligheid in tegendeel, tot welke wij vernieuwd zullen worden, en tot welke ook de eerste
Menschen allengskens geraken zouden, is, volgens de Beschrijvingen der Schrift, met de
Sterkte en Vastigheid in den Strijd verbonden. - 2) Ik hermner dan nogmaals, dat ik den
eersten Menschen ook Heiligheid en Onschuld toeschrijve, en alleen dien Trap en die Soort
van Heiligheid ontkenne, waartoe, volgens het Godlijk Oogmerk, de Menschen eerst
allengskens geraken zouden, en om welker wille hij hen juist in een Tijd der Beproeving zette,
en in welke egter veele Leeraars onzer Kerk het Godlijk Evenbeeld zoeken. - Men zal daaruit
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2) Dan het is niet genoeg: den Mensch als een aan Gud, gelijkformig Schepzel te
beschouwen: men moet ook te-

ook zien, waarom ik dit Deel der Gelijkvormigheid met God 't welk ik Heiligheid en Onschuld
noem, voor toevallig houde, namentlijk, dewijl het volgens Gods oogmerk zoo niet blijven,
maar door de Geschiktheid, die zij in de redelijke Ziel, als de wezendlijke Gelijkvormigheid
met God, daar toe hadden, in eene zedelyke Volmaaktheid, en die voor Toerekening vatbaar
was, dat is, in eene Beptoesde en Zegevierende Deugd, overgaan zoude.’
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vens, op dat zijne Geschiedenis geen Raadzel blijve, zijne ongelijkvormige zijde,
als ik dus spreken mag, dat is, zijne zwakke zijde leeren kennen, om niet bij het
goede alleen te blijven staan, en zig dat geen met geweld Raadzelagtig te maken,
wat uit het zwakke te verklaren is.
De Mensch had dan wel een rein, onschuldig Hart, - daarbij eene redelijke Zlel,
en met haar de schoonste Geschiktheid tot zedelijke Volmaaktheid. Dan hij bezat
deeze Volmaaktheid nog niet daadlijk. Hij zoude die eerst in de Jaaren der
Beproeving door Oeffening erlangen. Zijne Kundigheden waren nog zeer bepaald,
zijne Kennisse der Dingen in en buiten Hem zeer spaarzaam, en zijn Hart door zijne
Onschuld zoo teder en week, dat uitwendige indrukzels zeer sterk op hetzelve
werken konden. Ik wil zeggen, de Schepper had hem, om zijner Bestemmingen
wille, met eene Soort van Vrijheid voorzien, welke onder de min edele Soorten
(*)
behoort, ik meen de Vrijheid tusschen goed en kwaad Welke maakte, dat bij iedere
Keuze, [wegens het Evenwigt, dat deeze Vrijheid in zig vervattede] eene zekere
Inspanning des Geests vereischt werd, om het Goede in zijn Hart het Overwigt te
geven.
1) Nu ziet men de naaste Mooglijkheid van den Val zeer duidelijk.
2) Verder ziet men, dat het gewoone en bijnaa te ver gedreven Begrip van het
Godlijk Beeld verdicht en op zig zelf zeer ongeschikt is.
3) Nu verstaat men ook, waarom de Schrift na den Val het Beeld Gods, zonder
eemge Aanleiding tot eene bijzon-

(*)

(b)

‘Te weten er zijn vier Soorten van Vrijheid. a) De edelste - tusschen Goed en Goed. - Welke
God, en thans ook den Engelen en Uitverkorenen toekeint. b) Drie min edele - tusschen Goed
en Kwaad in Evenwigt van beiden - de eerste Menschen. c) Tusschen Goed en Kwaad in
een zeker Overwigt van het Kwaad - de Gevallenen. d) Tusschen Kwaad en Kwaad. Bij den
hoogsten Graad van Overwigt van het Kwaad en de bloote Mooglijkheid van het Goed, welke
(b)
thans de Vrijheid der Duivelen is .’
‘Auderen zullen denken, dat de Vrijheid van den eersten en regten Mensch was russchen
Goed en Kwaad in overwigt van het Goed - die der gevallene Menschen niet meet tusschen
Goed en Kwaad, man tusschen Kwaad en Kwaad alleen met eene Mooghjkheid van Herstelling
- die der Duivelen tusschen Kwaad en Kwaad zonder Mooglijkheid van het Goede - Voor
welke Denkwijze verklaart zig de Bijbel? - .
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(c)

dere onderscheiding, aan de Menschen nog toeschrijft 1 B. Mos. 9:6. Jae. 3:9. .
Dewijl namentlijk die natuurlijke Onschuld, in welke zij op de Wereld gekomen zijn,
alhoewel zij ook een Deel der Gelijkvormigheid met God uitmaakte, egter toevallig,
dat is, eene res temporaria was, die tevens volgens het Godlijk Oogmerk zoo niet
blijven, maar in eene Werklijke en Toerekenbare Geregtigheid en Heiligheid overgaan
zoude. Waarom het ook geheel niet vreemd is, wanneer de Schrift aan dezelve in
het Vervolg geheel niet meer gedenkt, maar onder het Beeld Gods [gelijk in de beide
bijgebragte Plaatzen] alleen dat verstaat, wat de Hoofdzaak was, namentlijk de
Geschiktheid, die in de redelijke Ziel gevonden word tot zedelijke Volmaaktheid.
4) Ook ziet men Eindelijk zo veel, dat deeze door eene hebbelijke Wijsheid en
Heiligheid ontstaande hoogere Gelijkvormigheid met God, van welke Paulus Eph.
4:24. en Col. 3:10, spreekt, de ongevallene Menschen, even als de gevallenen,
[maar veel gemaklijker,] zig in den Tijd der Beproeving zouden hebben moeten
verkrijgen. Weshalven niemand zeggen kan, dat de Mensch deeze hoogere
Gelijkvormigheid gehad of verloren hebbe.
5) Dus heeft ook Adam het wezendlijk Deel van het Godlijk Evenbeeld niet
verloren; maar alleen het Toevallige, alhoewel ook het Wezendlijke, wat de Maat
en Trap betreft, afgenomen heeft. Want zijn te vooren zoo onschuldig Hart werd
door de eerste Zonde zoo vergiftigd en besmet, dat men dit schoone Evenbeeld
des Scheppers niet meer kennen konde: - De Mensch verkreeg eene nieuwe
Gesteldheid, en Gewan eenen Zoon, die - zijn Beeld gelijkvormig was, dat is te
zeggen, eenen met Zonde bevlekten - Mensch. Kain was dan wel nog steeds, gelijk
alle Nakomelingen van Adam, het Beeld van den Schepper - maar nog veel meer
het Beeld van zijnen ongelukkigen Vader.
6) In plaats derhalven dat men de al te volstrekte Uitdrukking gebruikt, de Mensch
heeft het Godlijk Evenheeld verloren, diende men liever te zeggen: De Mensch heeft

(c)

‘De Plaatzen 1 B Mos. 9:6. Jacob. 3:9. zeggen niet dat de Mensch nog Gods Beeld heeft,
maar eenvoudig, dat hij naar het Beeld Gods gemaakt of geschapen is. - meer zie ik 'er altoos
niet in. -’ Aant. v.d. Vertaler.
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niet meer de vorige Gelijkvormigheid met zijnen Schepper in dien Trap, in welken
hij die te voren had, toen hij onmidlijk uit zijne Handen gekomen was. Want men
kan toch niet eenvoudig weg zeggen, dat alles Geheel weg is. 1) Er wordt toch geen
Mensch met een kwaden Habitus [Hebbelijkheid] geboren, ook niet eens met eene
daadlijke Neiging tot deeze of die Ondeugd, alhoewel eene Overhelling [nisus] tot
het kwaade over het geheel van de Geboorte af plaats heeft. Wie wil dan, een Kind
(d)
de Onschuld in allen Betrekkingen outzeggen? 2) De Geschiktheid tot zedelijke
Volmaaktheid in de redelijke en met Vrijheid begaafde Ziel vind ook nog geheel
Plaats, met opzigt tot alle wezendlijke Stukken, die daartoe nodig waren, en zij moet
plaats vinden, dewijl anders de Mensch zijne vorige Bestemmingen verloren moest
hebben: of dewijl men anders zeggen zou moeten, de Genade heilige den Mensch
thans zoo, dat de Mensch geheel niet meer bij deeze Gesteldheid op eene
imputabele Wijze [die hem kan toegerekend worden] werkzaam zou wezen. Dan
dit is waar, deeze Geschiktheid is slegter geworden: zij is wat het Wezen, maar niet
wat den Trap betreft, dezelfde. De Kragten der Ziel zijn geringer geworden. En de
Vrijheid, met welke de Mensch zijne Kragten haare bestiering [directie] geeft, is ook
slegter geworden. Te weten nu is de tweede Soort der onedele Vrijheid in plaats
van de eerste gekomen. Voorheen was er een Evenwigt tusschen kwaad en goed.
Dat is te zeggen, de Werking [Actio] der Aanporringen tot zonde en de Tegenwerking.
[Reactio] der Rede waren elkander zoo gelijk, dat de Mensch door eigen Kragten
den Uitslag geven konde. Of de Vatbaarheid [Receptiviteit] der Ziel jegens de
Beweegredenen [Motiven] der ondeugd en der Deugd was in eene zekere gelijkheid.
Maar thans grijpt de Overhelling tot het kwaade, van de Geboorte af, plaats.

(d)

Niemand, denk ik, met betrekking tot daadlijke Ondeugden. - Maar indien het verderf des
Menschen in niets meer of anders bestaat, dan alleen in eene Overhelling [nisus] tot het
Kwaade, hoe komt het toch, dat nooit iemand, bij alle goede inrigting eener deugdzame
Opvoeding, gevonden is, die deeze Neiging [nisus] heeft overwonnen? te meer, daar volgens
den Schrijver, Genade steeds bij alle Menschen, van eersten af, werkzaam is? - Als ik dit
Overweeg, vind ik mij gedrongen het Verderf der Meuschen mij zwaarder voortestellen, dan
de Schrijver het opgeeft. - Wat zegt de Bijbel? -’ Aant. v.d. Vertaler.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

485
Nu heeft het kwaad het Overwigt. Nu is de Tegenwerking [Reactio] der Ziel tegen
de Aanporringen der ondeugd zwakker: Zodat natuurlijker Wijze de Ondeugd
meestendeels, ten minsten in het algemeen, de Overhand behoud, tot dat een
bovennatuurlijke Bijstand het vorig Evenwigt hersteld, en den Mensch, zodra hij
deezen Bijstand aanneemt, en de in hem werkzame Genade gehoorzaam is, eindelijk
weder het Overwigt van het Goede boven het kwade verschaft. - Hier bieden, meen
ik, Rede en Openbaring elkander de Hand!
7) De Heerschappij over de Schepzelen is nog een Wezendlijk Deel [Ingredient],
nog een Gevolg van het Godlijk Evenbeeld. - Zij was niets anders dan eene Zaak,
die eenen redelijken Inwoner der Aarde, uit hoofde der Godlijke Bestemmingen,
natuurlijker Wijze toekwam. Het zes-en-twintigste Vers moet dus vertaald worden:
Eindelijk sprak God: Ik wil nu ook Schepzels, die mij gelijkvormig zijn, [dat is,
Menschen met edele en redelijke Zielen begaaft] voortbrengen, om die tot Heeren
der geheele Aarde te maken. - En in de daad waren tot zodanige Bestemming geen
andere Schepzels dan Menschen geschikt, ik wil zeggen, daartoe behoorde: de
(e)
redelijke Ziel in een met haar vereenigd Lichaam.

(e)

Over dit Hoofdstuk heb ik deeze Aaumerkingen over het geheel; Volgens des Schrijvers
Mening was Adam het Beeld van God wezendlijk, ten opzigte zijner Redelijke, en dus voor
zedelijke Volmaaktheid vatbaare Ziel, toevallig ten opzigte zijner Onnoozelheid of Onschuld,
waardoor hij vrij was van Zonden, en aanporringen tot Zonden, en in eene vrijheid gesteld
om te kiezen tusschen goed en kwaad in gelijk Evenwigt; even eens gelijk de Onnoozelbeid
eenes Kinds is. - De Schrijver heeft gelijk, wanneer hij die genen tegengaat, die Adams
zedelijke Volkomenheden te ver drijven, en hem eenen Godgeleerden, Wijsgeer,
Natuurkundigen en ik weet niet wat al, noemen. Adam konde zeker geene Denkbeelden
hebben van Zaken, die men door de Ervaring en Onderwijs weten moet, zijne Deugdzaamheid
was niet eene habitus, boedanig door veele daaden verkregen en bevestigd word, maar eene
Ingeschapene. - Dan als ik de Schrift lees, hoe kort haar verhaal ook zij, vind ik in Adam voor
den Val een gezond Verstand, een juist Oordeel, en eenen Vertrouwelijken gemeenzamen
Omgang met God zijnen Schepper, die van daadlijke Heiligheid en Geregtigheid getuigd. Ik
leer dan in hem beschouwen den Priester des Allerhoogsten op deeze Wereld, den Vriend
van God, die met het onmiddelijk Bestier, Onderwijs en Gunst van den Allerhoogsten
verwaardigd werd, en dus Gelukkig, regt gelukkig te noemen. - Alleen hij was een vrij, dus
een veranderlijk Schepzel, die zig in eenen Proefstaat bevond. - En verkiest men dien
Proesstaat een Werkverbond te noemen, men zoude er, wegens het Verband en Samenhang
van de Geloofs Leerstukken onderling, al veel voor zeggen kunnen. - Is het wel doordagt te
stellen, dat de Redelijke Ziel, geschikt tot zedelijke Volmaaktheid het Wezendlijk Beeld van
God zij? - Verbeelden wij ons eenen Mensch, die der Ondeugd zig overgeeft, zult gij van hem
zeggen, dat hij het wezendlijk Beeld is van den besten en grootsten God? - Welk is toch het
eerste, dat in het denkbeeld van eene Godsgelijkenisse ligt opgesloten? bij mij is het, niet
geschiktheid tot zedelijke Volmaaktheden maar zedelijke Volmaaktheden zelf. - En dit
ontwikkeld wordende, zal Rede en Schrift beter met elkander overeenstemmen, dan volgens
de opgave van den Schrijver. - Verder laat ik alles aan het nadenken van den Lezer over maar hij moet denken - zelf denken - en bij een Bijbelsch samenstel vooral den Bijbel
vergelijken.’ Aant. v.d. Vertaler.
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Byzonder uitlegging van alle de bewoordingen in 't Gebed des
Heeren. Door S. van Hardeveldt, Ant. zoon, Bedienaar van 't H.
Euangelie te Valkenburg. Te Leiden, by J. Hasebroek en A.v. Houte.
Behalven de Voorrede, 96 bladz. in gr. Octavo.
Het geen deze uitlegging bovenal den bynaem van byzondere doet dragen, is
gelegen in het bepaelde oogmerk van den Eerwaerden van Hardeveldt, als die,
gelyk hy zich in zyne Voorreden uitdrukt, in dezen bedoelt, ‘om geene gewoone
Verklaaring der gemeene zaaken, die overal voorkoomt, te geeven, maar de
byzonderheden, die Christus Discipelen, en ook vooral de Apostelen, als mede wel
eenigzins Gods Kerk somtyds in 't vervolg, betreffen, met nadere bepaaling en
onderscheiding, en zoo als ze in elk der bewoordingen te ontdekken zyn, opzettelyk
aan te toonen, en den door Christus, in dit opzicht, bedoelden zin, ook met
genoegzaame uitbreiding, voor te draagen, met aanwyzing hoe dit in de behandeling
van 't Gebed des Heeren,’ [te weten in de gewoone Leerredenen over dat Gebed,
naer de leiding van den Heidelbergschen Catechismus,] ‘by die zaaken, welke allen
Christenen aangaan, is in te voegen.’ - Overeen-
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komstig hier mede, geeft zyn Eerwaerde, met betrekking tot ieder bewoording in dit
Gebed, eerst kortlyk op, derzelver betekenis, zo als die geschikt zy voor alle
geloovigen, inzonderheid in de dagen des Nieuwen Testamentes; en zoo ook voor
Christus Discipelen en Apostelen, als geloovigen in 't algemeen; waermede dan de
verklaring van den Heidelbergschen Catechismus wegens dit gedeelte verknocht
is. Zulks afgehandeld zynde, verledigt zyn Eerwaerde zich voorts, om te toonen,
hoe die bewoording daerenboven, als voor Christus Discipelen, en verkooren
Apostelen, naer tydsomstandigheid en betrekking in 't byzonder geschikt, te verstaen
zy: voegende tevens hier en daer by deze voorstellingen ene aenduiding, hoe Gods
Kerk zich van ieder dezer bewoordingen, in byzondere tydsgewrigten, hebbe te
bedienen. - Men moet, op het doorbladeren van dit Geschrift, erkennen, dat de
Eerwaerde van Hardeveldt zyn Plan met veel oplettendheid en naeuwkeurigheid
uitgevoerd heeft; dan wy zoeken vruchtloos na eenig gegrond bewys voor 't
denkbeeld dat dit alles door den Heilland bedoeld zou zyn; en dat de Apostels reeds
zo systematisch, als alles hier behandeld word, gedacht zouden hebben.
Ter gelegenheid van enige anders ledig overblyvende bladzyden, heeft zyn
Eerwaerde 'er nog bygevoegd ene aenmerking; over het al of niet verdubbelen der
Klinkletteren, in zodanige woorden, die zulks naer veler denkbeeld vereischen;
terwyl anderen die verdubbeling wraken. Zyn Eerwaerde verklaert zich voor 't eerste
gevoelen; en laet zich verder tevens uit over den hooger of lager toon in de uitspraek
der Lettergrepen; gevende daeromtrent wel byzonder in overweging, of daer voor
geen reden te vinden zy, in de zaken zelven, waervan de woorden tekenen zyn; en
dus in 't oogmerk, en de gesteldheid of aendoening des Sprekers, in opzicht der
dingen, die hy te kennen wil geven? Het komt hem voor dat zulks onzer Moedertale
al vry eigen zy; en 't geen hy deswegens te berde brengt, kan de beoefenaren onzer
Nederduitsche Sprake te stade komen.
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Wandel op den Hemelweg, waarin worden voorgesteld, verscheide
handelingen van God, met dat Volk, 't welk hy naar den Hemel leid,
mitsgaders veele zaaken, die hen op den Hemelweg ontmoeten,
en de oplossing of beantwoording van meest alle hunne
Gemoedsbezwaaren. Door R.v.d. Zwaan, Lidmaat van de
Gereformeerde Gemeente tot Bergen op den Zoom. Te Rotterdam,
by S. van Waesberge, 1781. Behalven de Voorreden 227 bladz. in
gr. octavo.
Een leenspreukig voorstel, in 't welke een Christen voorkomt, als wandelende, in 't
gezelschap van Hemelschgezinde en Vertrouwende, op den weg naer den Hemel,
op welken zy een Twyffelmoedige inhalen, die zich by hen vervoegt, en ten laetste
van alle zyne gemoedlyke zwarigheden ontheven word. Naer den aert van zulke
leenspreukige Schriften, heeft dit Reisgezelschap velerleie ontmoetingen van
verschillende soort; die gemeenlyk inkomen als zo vele verzoekingen, om het zelve
van den Hemelweg af te trekken, of ter heilzamer waerschouwinge voor deze
Reizigers te dienen. - De Opsteller van dit Geschrift toont duidelyk, dat hy bedreven
is, in het Leerbegrip zyner Kerke; en doet alles op ene geregelde wyze ter
ophelderinge van het zelve, wel byzonder met opzicht tot de tegenbedenkingen,
die onder de Leden der Hervormde Kerke zelve heerschen, uitloopen. Hy tracht
alleszins de Leer der Genade te handhaven, zonder de Heiligmaking uit het oog te
verliezen; 't welk zyne nuttigheid kan hebben, te meer daer men hieromtrent niet
zelden van het ene tot het andere uiterste overslaet.

Leerreden, in welke onderzogt word, of de Gelukzaligen elkanderen
in het toekomend leven weder kennen zullen? Door M.L. Fr.
Cellarius, Bacchal. der Theol. enz. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg
en J.M. van Vloten 1781. In gr. Octavo 58 bladz.
Wanneer men het gewoone vertroostend rouwbeklag der Christenen, dat veelal
vergezeld gaet van dien wensch, dat men den overleden hier namaels in een beter
staet moge wedervinden! indenkt, wordt men opgeleid, om vast te stellen, dat de
Christenen veelal geneigd zyn, om de hiervoorgestelde Vraeg met Ja te
beantwoorden; en aen deze toeslemming hecht de Eerwaerde Cellarius ook in
dezen zyn zegel. De beschouwing van den aert van het
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toekomend leven, als ene achtervolging van het tegenwoordige, der noodzaeklykheid
van het in stand houden van 't vermogen der herinnering, om van zyne eigen
persoonlykheid bewust te zyn; als mede het bezef, dat de zielen in derzelver natuur
niet veranderd worden, dat gevolglyk dezelfde neigingen blyven, terwyl dezelfde
betrekkingen stand houden, zynde alles, niet veranderd, maer gezuiverd, en tot een
hooger trap van volmaektheid opgevoerd; mitsgaders de overtuiging, dat het
toekomende leven een staet der naeuwkeurigste vergeldinge is, en dat zulks in zich
sluit, dat ieder deugdzame daed hare eigene belooning zal wegdragen; dit alles
overtuigt hem, dat men deze kennis hebbe aen te merken, als behoorende tot het
wezenlyke der Gelukzaligheid, als iets dat men in het toekomend leven op goeden
grond moge verwachten. Wyders komt het hem ook voor, dat de Euangelieleer ons
dit denkbeeld nader opheldert en bevestigt, in die plaetzen, welken gemeenlyk ter
begunstiginge van dit gevoelen bygebragt worden; te weten Luc. XIII. 28 en 29, XVI.
19-31. en 1 Thess. IV. 13-18. Zyn Eerwaerde vind hierin zo veel krachts van
overtuiging, dat hy het voor ene genoegzaem gestaefde waerheid houde, dat de
Gelukzaligen elkander in het toekomend Leven weder kennen zullen. - Het is hem
niet onbekend, dat dit Stuk echter nog aen verscheidene tegenbedenkingen
onderhevig is; het welk hem zich voorts doet bevlytigen, om dezelven uit den weg
te ruimen. En we moeten erkennen, dat hy in zyne beantwoording over 't geheel zo
gelukkig slaegt, dat die tegenbedenkingen genoegzaem gene zwarigheden kunnen
behelzen, voor hun, die de overtuigende kracht zyner voorige bewyzen enigzins
erkennen. - Wat hier van zy, de Eerwaerde Cellarius heeft dit vraegstuk ryplyk
overwogen, en zyne aengevoerde bewyzen verdienen wel nagegaen te worden. Voorts leidt hy ons op, om 'er een stichtlyk gebruik van te maken. Ten dien einde
doet hy ons opmerken, hoe het aennemen dezer Waerheid, een middel tot troost,
onvertzaegheid en rust is, zo wel voor Christelyk stervende, als nablyvende Christelyk
denkende, Vrienden. Tevens dringt hy dit gevoelen ten sterkste aen; als een
beweeggrond en aenspooring tot ene pligtmatige en heilzame besteding van ons
aerdsche leven in 't algemeen, mitsgaders wel byzonder voor Christelyke Ouders
tot de mogelykste vervulling hunner plichten jegens hunne Kinderen; waerop hy
zyne Leerreden met ene gepaste slotvermaning ten einde brengt.
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Drietal van Kerk-Leerredenen, by bysondere geleegenheden,
gedaan door Michiel de Bleyker, Leeraar onder de Doopsgezinden,
vergaderende in de Kerke De Zon, te Amsteldam. Te Purmerende,
by J. Keyzer, 1781. Behalven de Voorreden 99 bladz. in gr. octavo.
In deze verzameling deelt de Eerwaerde de Bleyker ons mede, zyne
Afscheids-Predicatie van de Gemeente te Westzaendam, na een achttienjarig verblyf
aldaer, over Eph. 6. 24; zyne Intree-Predicatie in de Gemeente te Amsterdam, over
a

1 Cor. 4. 1 ; uitgesproken op den 13 en 27 May dezes jaers; als mede ene Predicatie
over Col. 3. 16. te Westzaendam gedaen, ter gelegenheid van het inwyen der
nieuwberymde Psalmen, op den 28 May 1775. Ze zyn alle drie naer denzelfden
prediktrant geschikt, behelzende ene uitgebreide verklaring van den tekst, ene
overbrenging op de tegenwoordige omstandigheden, en een kort woord ter
plichtsbetrachtinge; in welk een en ander opzicht dezelven, naer 's Mans denkwyze,
regelmatig uitgevoerd zyn; en voor zo verre onder dat gewoone soort van
Leerredenen gebragt kunnen worden.

Redenvoering over de agting, welke men den Leeraars en
hunne-bediening verschuldigd is, uitgesproken door Jan van Gilse,
Leeraar der Doopsgezinden te Westzaandam, by het opentlyk
erkennen en verwelkomen van den Eerw. Heer Hendrik van Gelder,
als Leeraar in die Gemeente. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel,
1781. In quarto 50 bladz.
Eenstemmig met de Apostolische les 1 Th. V. 12 en 13, hier ten texte genomen,
handelt de Eerwaerde van Gilse, by gelegenheid der komste van zynen nieuwen
Amptgenoot, over het opgemelde onderwerp. Hy bezeft wel, dat dit onderwerp
enigzins teder zy; dat het voor een Leeraer gemaklyker valle te zeggen, ‘Dit moet
gy, omtrent anderen, die moet ik omtrent U, in agt nemen’; dan ‘dit heb ik, als uw
Leeraer van U, myne Gemeente, te wagten.’ Intusschen begrypt hy evenwel, dat
men daeromtrent niet ten uiterste beschroomd behoeve te wezen; dewyl die eisch
van agting haer nuttigheid kan hebben;
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gemerkt dezelve steunt, op de Rede, de Godlyke Openbaring en 't eigen belang
der Gemeente; waerby nog komt, dar de Geestlyke Orde eerst dan recht nuttig kan
zyn, wanneer haer ene behoorlyke achting toegedragen wordt. Zulks geeft hem te
meer vrymoedigheid, om dit Stuk opzetlyk te verhandelen, waerin hy de volgende
orde in agt neemt. Hy maekt eerst einge aenmerkingen omtrent die agting zelve;
vervolgens wyst hy aen, waer op ze rust; voorts doet hy zien, hoe ze betoond moet
worden, en laetstlyk spoort hy de Geestlyke Orde aen, om zig zodanig te gedragen,
dat ze die Agting verkryge en behoude. Ieder deezer hoofdzaken ontvouwt de
Eerwaerde van Gilse met ene zeer gepaste juistheid, die der Gemeente overtuigend
onder 't oog brengt, hoe regtmatig die eisch van agting zy; en tevens den Leeraeren
toont, hoe 't hun zaek zy, zich dier agtinge waerdig te gedragen; 't welk de lezing
dezer Redenvoeringe zo voor de Leeraers als voor de Leden der Kerke nuttig maekt.
- Voorts word deze Leerreden besloten met ene defige aenspraek aen den nieuw
beroepen Leeraer, waet mede dezelve, naer Gewoonte, als Leeraer dier Gemeente
verwelkomd en ingezegend word.

G. Forsten Verschuir, Oratio inauguralis de Redentiorum
Medicorum, imprimis Belgarum, meritis in phoenomenis &
effectibus principii, quod vitam animalem constituit, indagandis,
& ad statum corporis humanis sanum & morbosum applicandis.
Habita, Groningae, a.d. 4 April 1781. Gron. apud H. Spandaw. In
4to. f.m.
Men mag de verdiensten van onze Eeuwe omtrent de verbetering der Geneeskunst
zo zeer zoeken te verkleinen als men wil; het blyft, egter, onbetwistbaar zeker,
wanneer men de zaak onpartydig onderzoekt, dat 'er in deeze Eeuw veele
ontdekkingen gedaan zyn, die geenen geringen invloed op de bevordering der
Geneeskunst gehad hebben, en waardoor over verscheiden duistere takken deezer
konst meer licht verspreid is.
Van deezen aart is ook de ontdekking en de meerdere kennis van dat byzondere
vermogen, 't welk wy in de dierlyke Ligchaamen ontwaar worden, en 't welk thans
onder den naam van leevensbeginsel bekend is. - De Geneeskundigen, van de
vroegste tyden, hebben reeds een zodanig werkzaam vermogen in het dierlyke
Ligchaam waar-
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genoomen, en zig alle moeite gegeeven, deszelfs natuur en onderscheiden
uitwerkingen na te speuren; dan zy zyn hierin niet geslaagd; de denkbeelden, welke
zy zich daarvan gevormd; de wyze, op welke zy de verschynzelen daarvan verklaard,
en de aanwending, welke zy daarvan op de Geneeskunde gemaakt hebben, is niet
alleen onbepaald en duister; maar zomwylen zeer ongerymd. Verscheide beroemde
Mannen van latere tyden hebben, wel is waar, deeze duistere zaak een meerder
licht bygezet; dog het scheen voornaamentlyk voor onzen tyd bewaard te zyn, om
dit beginsel nader te leeren kennen, derzelver verschynselen en uitwerkingen
duidelyker te ontvouwen, en op den gezonden en zieken toestand van het
menschlyke Ligchaam toe te passen. - Voornaamentlyk hebben de Geneesheeren,
in ons Land, zig omtrent deeze zaak verdiend gemaakt, en dit heeft denkelyk den
Hoogleeraar G.F. VERSCHUIR, die thans, met geen geringen roem, den post als
Hoogleeraar in de Genees- en Scheidkunde op de Hooge School te Groningen
bekleed, aanleiding gegeeven, by het aanvaarden van Zyn Hoogleeraarampt, deeze
stoffe tot een onderwerp van zyne Inwydings-Redenvoering te verkiezen; om
namentlyk de verdiensten der nieuwere Geneesheeren, en in 't byzonder die van
ons Vaderland, zo wel in het naspeuren der verschynzelen en uitwerkingen van dit
leevensbeginzel, als ook in derzelver Toepassing op den gezonden en zieken
toestand van het menschlyke Ligchaam, aan te toonen. De Hoogleeraar loopt de
geschiedenisse der Geneeskunst door, en toont ons welke mannen zig
voornamentlyk omtrent dit stuk hebben beroemd gemaakt: hoe verre zy het in hunne
naspeuringen gebragt; tot welke dwaalingen zy zomwylen zyn vervallen; door welke
hindernissen zommigen van den regten weg zyn afgedwaald, en hoe zig, van tyd
tot tyd, de denkbeelden meer hebben opgehelderd, tot dat wy eindelyk door den
onvermoeiden yver, en de menigvuldig herhaalde proefneemingen der nieuwere
Geneesheeren, byzonder van ons Land, tot eene duidelyke kennisse van dit byzonder
vermogen der dierlyke Ligchaamen zyn gekoomen, en derzelver uitwerkingen en
verschynzelen weeten te verklaaren.
Vervolgens gaat de Hoogleeraar over, om ons het gewigt deezer meerdere kennis,
en den heilzaamen invloed, welke dezelve, zo wel op het bespiegelende als
beoeffenende gedeelte der Geneeskunst heeft, met de treffendste kleuren af te
schetzen. - Wy twyffelen geen oogenblik, of een ieder
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die deeze Redenvoering geleezen heeft, zal met ons erkennen, dat dezelve met
veel oordeel is opgesteld, en dat de geleerde Schryver met de denkbeelden der
Ouden, omtrent dit stuk, zeer wel bekend is. - De hoogachting, welke de Hoogleeraar
voor de Schryvers van vroegere tyden betoont; de Bescheidenheid met welke hy
de dwaalingen der nieuwere voordraagt; het stilzwygen van zyne eige verdienste
hieromtrent, en eindelyk, de gemaatigdheid, met welke hy van de groote verdiensten,
van zynen grooten Leermeester, den Hoogleeraar VAN DOEVEREN, en anderen,
spreekt. Dit alles doet zyne wyze van denken niet weinig eere aan.

L'Astronomie, mise a la portée de tout le Monde. Par Pierre le
Clerc, dit De la Pierre, Sousdiacre de l'Eglise de Rouen, & Maitre
ès Arts de l'Université de Paris. II Tomes avec des Figures. A
Amsterdam, chez W. Immink. Sans le Discours préliminaire &c.
603 pp. in 8vo. gr. p.
Het leeren der Sterrekunde gemaklyk te maaken, door derzelver ontvouwing op
eene wyze naar de algemeene vatbaarheid geschikt voor te draagen, is in deezen
het bedoelde van den Schryver; die zyn Werk inzonderheid opgesteld heeft, ten
dienste van een gemeenzaam onderwys der Jeugd, in daar toe geschikte
Leerschoolen, en Collegien, of verder in oefengraage Huisgezinnen van allerleie
Staat of Rang. Ten dien einde vangt hy, na eene voorafgaande verklaaring van de
meestgebruikte Wiskundige spreekwyzen, aan, met eene ontvouwing van die
kundigheden, welken tot het opstellen en gebruiken van den Almanach, als een
Tydwyzer, dienen; waar in hy, wel byzonder ten gevalle der Zeevaarenden, ook
bepaaldlyk stil staat, op de berekening van Eb en Vloed; met aanwyzing van 't geen
men hier omtrent, nopens de voornaamste Zeehavens van Europa, heeft gade te
slaan. Verder schikt hy het tweede gedeelte van zyn onderwys tot het voordraagen
van de verschillende Waereldstelzels; met verdeediging van 't gevoelen van
Copernicus, zo als het zelve door het Nieuwe Stelzel uitgebreid is, tot een
onnoemelyk getal van Waerelden in het onmeetbaare Ruim. En daarby komt eene
opheldering van 't geen tot het kennen en gebruiken van de Spheer behoort; met
eene hieraan gehegte opgave van de
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verschillende grootte der graaden van Breedte, en der bepaalinge van Mylen,
inzonderheid by de Europeaanen. De Heer Le Clerc, dus ver de kundigheden
ontvouwd hebbende, die tot de Sterrekunde in 't algemeen betrekkelyk zyn, gaat
daarop over tot eene byzondere onderrigting van 't geen, omtrent de Lichaamen
die het Waereldstelzel uitmaaken, in aanmerking komt: het welk hy in twee deelen
onderscheidt. Van daar gaat de derde afdeeling van dit Werk over de Vaste Sterren,
en de vierde of laatste over de zogenaamde Planeeten en Comeeten. - Onder deeze
vier afdeelingen geeft de Autheur een volledig verslag van 't geen ter regtmaatige
beoefeninge der Sterrekunde vereischt wordt; houdende zeer wel een geschikten
middelweg tusschen een uitvoerig onderwys, en een beknopt berigt; waar door dit
zyn Werk, dat geregeld en duidelyk voortgaat, alleszins aan zyn bedoelde in 't
opstellen beantwoordt.
Nu en dan staat de Heer le Clerc, in zyne onderrigtingen, stil op deeze en geene
byzonderheden der Sterrekunde, die by uitstek geschikt zyn, om de aandagt op
Gods Volmaaktheden, in dezelven ten duidelykste doorstraalende, te vestigen; en
hy besluit dit zyn Geschrift, met aanwyzing van de Godsdienstige gevolgen, welken
men uit de beschouwing van dat alles behoort af te leiden. Men heeft naamlyk, en
dit is iets, het welk hy wel inzonderheid in agt genomen wil hebben, de Sterrekunde
niet te behandelen, alleen als eene bespiegelende, maar wel daadlyk als eene ten
Godsdienst opwekkende kennis. Ter aanspooringe hier van gaat voor dit Geschrift,
eene uitgewerkte Verhandeling, welke hy niet ongegrond verzoekt, dat men niet
slegts overzie als eene Voorrede, die veelal niet geleezen wordt, maar als
behelzende eene ontvouwing en aandrang van zodanige kundigheden, die wel
ernstig ter harte genomen moeten worden. In dit leezenswaardige Stuk brengt ons
de Autheur ten nadruklykste onder 't oog, hoe de Sterrekunde ons van alle zyden
Gods Heerlykheid, en zyne voor ons zo heilzaem werkende Eigenschappen, leert
opmerken; mitsgaders hoe zulks behoore te strekken, om ons des te leevendiger
te noopen, ter inagtneeminge van onze verpligting te hemwaards. By die gelegenheid
laat hy zig ten ernstigste uit over den pligt derzulken, aan wien de opvoeding den
Jeugd is aanbevolen, om de Jeugd, hun toevertrouwd, op te kweeken in de vreeze
des Heeren; waartoo hy de beoefening der Sterrekunde, op zulk eene wyze
behandeld als eene der nuttigste Weetenschappen aanpryst.
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En dit doet hem, aan 't einde deezer Verhandelinge, nog plaats geeven aan een
Uittrekzel uit de Schriften van den beroemden Rollin; betreffende de pligten, zo wel
der Ouderen en Leermeesteren, in de opvoeding der Jeugd, als der Jeugd zelve,
ten einde een recht gebruik te maaken van de poogingen, welken aangewend
worden, om, met de beschaaving van hun Verstand, tevens hunnen Wil ten goede
te neigen; en hen dus te gelyk verstandig en deugdzaam te doen worden.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy, ter bevordering
van den Landbouw, te Amsterdam. II. Deels, 1ste en 2de Stuk. Te
Amsterdam, by C.N. Guerin, 1781. In gr. octavo 184 bladz.
Ten nutte van den Landbouw maakt de Maatschappy, in gevolge haarer inrigtinge
(*)
voor eenigen tyd gemeld, hier mede gemeen, het geen haar bovenal der Drukperse
waardig scheen, uit het haar medegedeelde nopens het Ongans der Schaapen. Te
weeten eene uitvoerige Verhandeling van Dr. J. Veirac, en eene beknoptere van
Dr. C. Peereboom, met nog twee byzondere waarneemingen, betreffende dit
onderwerp. Stukken, uit welken de zodanigen, die zig inzonderheid op de
Schaaphoudery toeleggen, veel nuts kunnen trekken, het zy ter verdere naspeuringe
van den aart en oorsprong deezer ziekte, of ter oplettender beproevinge van zodanige
middelen, die men oordeelt dat kunnen strekken om dezelve te geneezen, als mede
om dezelve, ten minste grootlyks, voor te komen en te verhoeden. De overweeging
van dit onderwerp is te meer van gewigt, om dat men deeze ziekte onder de
Schaapen, naar 't schynt, veelal te agtloos behandelt; 't welk zeer nadeelige gevolgen
voor de Schaapenteelt en de Wolfabriek in ons Land heeft. - Wyders behelst het
tweede Stuk van dit Deel, een aantal van berigten, nopens de Inënting der Kalveren,
welken dezelve op eene aanzienlyke wyze begunstigen, en tevens verscheiden
onderrigtingen aan de hand geeven, nopens de manier hoe, en de omzigtigheid
met welke men daaromtrent te werk behoore te gaan, om 'er gelukkigst in te slaagen.
Buiten eenige aanmerkingen des-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroefeningen, I.D. bl. 20.
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aangaande, welke by het voordraagen der berigten, gevoegd worden, heeft men
'er nog in geplaatst een afzonderlyk stuk van den in dit geval by uitstek ervaren
Geert Reinders, op zyne veelvuldige ondervinding gegrond. Hy voegt in deezen, by
zyne voorige bekende beschryving van de manier van Inënting, aan welke hy zig
houdt, als hebbende tot nog geen betere manier gevonden, eene beknopte
onderrigting, raakende nog eenige byzonderheden, die men in agt heeft te neemen,
om zo veel mogelyk de ongelukken, welken by de Inënting uit onkunde zouden
kunnen voortkomen, te verhoeden. Volgens 's Mans opgave heeft hy reeds 1043
Kalveren ingeënt, waarvan 'er slegts 54 gestorven zyn. En zie hier de lyst der
Inëntingen, welken tot kennis der Maatschappy gekomen zyn.
Jaaren.
1777

Inënters.
GEERT
REINDERS.

Ingeënt.
499.

Gestorven.
28.

Gebeterd.
471.

-

JAN BEZUYEN.

38.

5.

33.

-

EELKO ALTA.

88.

36.

52.

1778

EELKO ALTA.

131.

38.

93.

1779

JAN WILLEMSZ.
SMIT.

986.

74.

912.

-

EELKO ALTA.

132.

17. of 13.

115.

-

CORN.
WELL.

87.

5.

82.

-

JAN BEZUYEN.

39.

5. of 6.

33.

-

DIRK FONTEIN.

40. ruim

0. ruim

40.

v.d.

_______________
In 't geheel

2040.

208.

1831.

op zyn hoogst.
Ten laatste behelst dit Stukje nog een Brief van den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. R.
Paludanus, in welken die Heer aan de Maatschappy verslag geeft van eenige trekken
van meer dan gemeene voordeelen, behaald uit het goedmaaken van zeer slegte
landeryen, met de wyze, hoe zulks in het werk gesteld is, door Andries Haneken,
thans woonagtig onder Kalantsoog. Een Man, wiens vlyt en overleg in 't goedmaaken
van zeer slegte landeryen, met een ruime winst vergolden is geworden; en wiens
manier van arbeiden, te gelyk met den gunstigen uitslag, de Heer en Mr. Paludanus
openlyk aankondigt, of ook het bekend worden hier van anderen Lieden ten platten
Lande tot een prikkel van navolging mogte strekken, om, naar het voorbeeld van
Haneken, slegte en zelfs zeer slegte Landeryen te verbeteren; zo tot hun eigen
profyt, als tot voordeel van het Gemeene Land.
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Werken van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te
Leyden. Vysde Deel. Te Leyden, by P.v.d. Eyk en D. Vygh, 1781.
Behalven het Voorwerk 285 bladz. in gr. quarto.
Niet de hoeveelheid, maar het gewigt der Stukken, maakt dit Vyfde Deel, by uitstek,
merkwaardig, als behelzende slegts drie onderwerpen; doch van zodanig een aart,
en op zulk eene wyze behandeld, dat ze den weetgierigen en oordeelkundigen
Leezer in den hoogsten trap kunnen voldoen.
Het eerste onderwerp is Heer NICOLAES, Heer van Putten en Stryen, een Man,
die, uit hoofde zyner roemwaardige bedryven, ten nutte van den Lande, wel verdiend
had by den nakomeling recht bekend gebleeven te zyn; dan waaromtrent men verre
te kort geschooten is; gemerkt onze Historieschryvers verzuimd hebben een
behoorelyk verslag van 's Mans verrigtingen te boek te stellen. Een verzuim, dat in
deezen, zo veel mogelyk zy, vergoed wordt, door den arbeidzaamen
Oudheidkundigen Mr. H. van Wyn; die de moeite genomen heeft van na te spooren,
wat hy nopens deezen Heer Nicolaes konde ontdekken; 't welk de Liefhebbers van
Nederlands Geschiedenissen hem ongetwyfeld danklyk zullen erkennen. Zyn Ed.
verleent ons desaangaande eerst eene schetze van het leeven en bedryf van Heer
Nicolaes; en voorts van het Praalgraf van dien Heer, en deszelfs Gemalinne Aleida,
Vrouwe van Stryen, geplaatst in het choor der Kerke van Geervliet, in den lande
van Putte; van welk praalgraf tevens eene naauwkeurige afbeelding in Plaat vertoond
(*)
wordt . Het eerstgemelde ontvouwt ons 's Mans afkomst zo ver dezelve te ontdekken
zy; en het roemwaardig deel, dat hy, inzonderheid zedert het jaar 1295, tot op zynen
dood in den jaare 1311, in 's Lands Geschiedenissen gehad heeft. Men leert hem,
gelyk de Heer en Mr. van Wyn, ons dit ten slot aan de hand geeft, hier uit kennen,
als een der edelsten en magtigsten van zynen tyd, een bloedverwant van Grave
Willem van Holland; als iemand, dien de Vlaamsche Schryvers zelven,

(*)

By de daartoe betrekkelyke Plaaten is ook nog gevoegd eene Geslachtlyst der oude Heeren
en Vrouwen van den Lande van Putten.
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hoewel hy hunnen Landsgenooten zeer veel nadeels toegebragt had, en een geessel
der Brabanders geweest ware, een dapper Man noemen.
‘Aen zijnen arm, dus vervolgt onze Schryver, hadt geheel Zuid-Holland, toen de
ketenen der slavernij reeds voor haer geklonken waren, de vrijheid weder te danken;
en wien is 't bekend, hoe veele onheilen de volgende tijden zouden hebben
uitgebroeid, zoo Putten derzelver beginselen niet hadt weeten te smooren?
Uitmuntend, schoon niet altijd even gelukkig, ('t geen van 't lot, niet van den man,
afhangt,) in oorlog en in vrede, scherpte hij zijn zwaerd op den vijand, en zijn vernuft
op 't uitbreiden van 's lands neering en welvaeren, en bezat zo wel met eer een
aenzienlijken stoel in den raed, als een moedig paerd in 't veld. Zijn Landvorst is
door hem, zo de geschiedenissen getuigen, altijd, ten koste zelfs van bloedverwanten
en goederen, bijgestaen, tot op het einde zijns leevens; en Willem de Goede, schoon
(*)
eens door archwaen misleid geworden zynde, heeft dezen bijstand, zedert, zoo
hoog geschat, dat hij, nog vijftien jaren na Puttens dood, de inwoonderen van Putten
en Strijen tolvrij verklaerde, bijzonder, ‘omme ghoeden ghetrouwen dienste, die ons,
('t zijn de woorden van den Grave,) Here Nyclais, here van Putte ende van Striene
(†)
(§)
voirmaels ghedaen hevet . Zijne Weduwe overleefde hem enige jaren. Hij liet bij
haer geen zoonen, maer dochteren na, en 't laetste manlijk oir van het doorluchtig
huis van Putten zonk met hem in het graf. De zorgvuldige historiekunde heeft zijn
naem en glorij tot ons overgebragt, en in 't boek der helden, hoe zeer te bekrompen,
aengeschreven. Hadt hij te Athenen of te Rome geleefd, hem was, bij 't leeven,
zeker een heerlijk standbeeld, en meer dan éne burgerkroon ten deel gevallen. Nu
wordt zijne gedaente, noch enigzins ten minste, met die zijner gemalinne, bewaerd
op zijne tombe te Geervliet.’
Het was den Heer en Mr. van Wyn niet mogelijk deeze

(*)
(†)
(§)

Men hield hem naamlyk verdagt van deel te hebben in eene zamenzweering tegen den Graaf;
doch zyne onschuld werd ras blykbaar.
MIERIS Charterboek 2 D.f. 458 op 18 Mey 1328.
Zy overleed, naar uitwyzen van 't Grafschrift, in 't jaar 1316.
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Leevensschetse van Heer Nicolaes behoorelyk uit te werken, zonder tevens staan
te blyven op de aanmerkelykste geschiedenissen van ons Vaderland in die dagen;
en zulks geeft hem meermaals gelegenheid, om eenige duisterheden van die
tydsomstandigheden op te helderen; 't welk zyn Geschrift des te nuttiger maakt. En even zo is 't gesteld met het tweede gedeelte, of de schetze van het opgemelde
Praalgraf. Dezelve behelst niet slegts eene beschryving van de tombe, de daarop
liggende beelden, en de op dezelve slaande grafschriften; maar dit alles wordt op
zodanig eene wyze voorgedraagen, dat het te gelyk diene, om een oudheidkundig
licht te verspreiden over etlyke byzonderheden; vooral over zodanigen, die tot de
Ridderlyke kleeding van deezen tyd betrekking hebben; des de Beminnaars van
het Oudheidkundige ook daaromtrent, buiten het algemeene, in dit gedeelte
voldoening kunnen vinden.
Op dit tweeledige Stuk volgt wyders eene Beschouwing van den ouden
gebreklyken en zedert verbeterden trant onzer Nederduitsche Verzen; waarin de
Heer P. Huisinga Bakker ons zyne onderzoekingen deswegens, met veel
oplettendheid en oordeel uitgevoerd, mededeelt. - Hy vangt zyne beschouwing aan
met Melis Stoke en Lodewyk van Velthem, die, vooral de laatste, weinig meer dan
gerymd hebben; des hunne Schriften, als dichtstukken, weinig in aanmerking komen.
Bepaalder overweeging vorderen vervolgens onze Rederykers; doch hy kan niet
afzyn van vooraf nog gewag te maaken, van Anna Byns, geestlyke dogter en
schoolmatres te Antwerpen, schryvende omtrent de jaaren 1520 tot 1540. In de
schriften dier geestlyke dogter vertoont zig de Nederduitsche Dichtkunde in haare
kindsheid; men ontdekt in dezelven een dichtgeest, en bespeurt in de rymregelen
een zekeren zang of cadans. Waren de Rederykers op haar voetspoor voortgegaan,
men had veelligt al vroeg groote vorderingen in de kunst gemaakt; dan, 't is wel ver
van daar, gelyk de Heer Bakker vervolgens toont; onder hen nam de kunst eer af
dan toe. Wanneer men de stukken der Vlaamsche en Brabandsche Kamers nagaat,
vindt men allerwegen, dat het hun niet alleen ontbrak aan zuiverheid van taal en
aartigheid van gedagten, maar ook, dat in deezen bovenal in aanmerking komt, aan
dat mechanisch kunstige in maat en trant; hunne rymen zyn gemeenlyk elendig
slegt, en gaan op een manken draf. Beter maakten het zekerlyk onze Vaderlandsche
Kameristen, vooral de Amsterdamschen; dan hunne Schriften doen ons
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egter duidelyk zien, dat ze mede nog niet ingewyd waren in de edelste geheimen
der zangryke Dichtkunst, en dat ze nog te onkundig bleeven, om de waare cadans,
den zangryken toon, aan hunne Rymen te verleenen. - ‘Onze eerste, en zelfs onze
laetere Amsterdamsche Rederijkers,’ zegt onze opmerkzaame Schryver, ‘waeren
nog te weinig bedreeven in die eigenschap hunner taele, welke zy, als rijmers, niet
ontbeeren mogten: zy hadden nog geene, of, ten minsten, eene onvolmaekte kennis
aen het hooge en laege onzer lettergreepen; en dat bygevolg het wel plaetzen van
dezelven, zang en trant in hunne rijmen brengen moest: ook kenden zy den
eigenlijken aert onzer Nederduitsche voetmaet in de versen niet. De rijmklanken,
en ook zekere woordverplaetsing onderscheidden hunne rijmen van prosa: en dit
schijnt het geheele geheim hunner kunst geweest te zijn: zy schijnen alleen de
greepen van hunne rijmen by de vingers langs geteld te hebben, om een
overeenkomend getal, 't zy groot of klein, te vinden, zonder te denken aen ene maet
van voeten.’ De Heer Bakker dit breeder ontvouwende, en de gegrondheid deezer
aanmerkingen toonende, doet ons tevens opmerken, hoe nogtans, van tyd tot tyd,
deezen en geenen zulks begonden gade te slaan; inzonderheid om en aan het jaar
1580; doch dat de waare cadans der verzen, uit hooge en laage lettergreepen
gevormd, eerst recht in trein begon te geraaken, met den aanvang der zeventiende
Eeuwe; toen Pieter Corneliszoon Hooft de gebreklyke Versmaakkunde, welke tot
dien tyd grootlyks stand gehouden had, deed eindigen, en van hem derzelver
beschaaving een aanvang nam.
Deeze naamlyk alleszins beroemde Man, in den jaare 1598, naar Frankryk en
Italie gereisd zynde, heeft deeze kunst in Italie geleerd; en gaf daarvan reeds blyken
in 't jaar 1601, in eenen brief, welken hy, uit Florence, aan zyne Amsterdamsche
Kunstbroederen schreef. ‘Hy ziet,’ gelyk de Heer Bakker zig uitdrukt, ‘den Italiaen
de kunst af: past het toe op zijn Nederduitsch. Toen ontdekt hy de Cadans, het
hooge en laege der lettergreepen kunstig byeengeplaetst: voorts de maet, de rust,
de snede, den trant, den dans en de muzijk in zijne vaderlandsche versen, en keert
met deeze kundigheden naer huis. Alhier deelt hij zijne kunstbroederen zijne
ontdekking, opmerking en gedagten mede; en schrijft Zangen en Minnedichten naer
den trant en aertigheden der Italiaenen.’
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- Ter dier oorzaake heeft men, naar uitwyzen van 't geen de Heer Bakker bybrengt,
den aanvang der zeventiende eeuw, van 1601, toen Hooft uit Italie t'huis kwam, tot
1620 of 1625, het tydperk te noemen, waarin de Nederduitsche verzen hunne
bevalligheid, en den tegenwoordigen trant en toon verkreegen hebben: waarvan
men den aanvang en eersten voortgang alleen aan Hooft te danken heeft; wien
Vondel eerlang met vasten tred op de hielen volgde; waaromtrent zyn Ed. nog het
volgende aanmerkt. ‘De Drossaert, sedert door zijn gewigtig ampt onlediger, en
thans op de beoeffening der Historien vallende, behandhaefde met minder drift de
Dichtkunst, liet aen Vondel de loopbaene over, en verbeterde dus minder dan deeze
de nog overgebleeven ruwheden: hy geraekte niet tot die volkomene, zagte,
zingende, en bevalligklinkende versificatie, waertoe Vondel het gebragt heeft; welke
zig van nu af aen geheel dier kunste toewijdde. Hadt de Drossaert zijn tijd, gelijk de
Agrippiner deedt, aen deeze oeffeninge te koste gelegd, hy zou het waerschijnlijk
nog verder dan Vondel gebragt hebben: want Hooft was, buiten kijf, geleerder; en,
ik denk, ook vernuftiger.’ Hier uit neemt onze Dichtkundige naspoorer wyders
aanleiding, om jonge Dichters te noopen, tot eene naarstige beoefening der Schriften
van den Drossaart, die maar al te veel verwaarloosd wordt; terwyl hy tevens, als in
't voorbygaan, eene aanmerking mededeelt over het schikken onzer verzen naar
de Latynsche voetmaat, en het navolgen der Latynsche Dichters in 't schryven van
rymlooze verzen. Zyn Ed. wil de onderneemingen van dezulken, die 'er zig op
toeleggen, niet volstrekt wraaken; dan hy moedigt dezelven niet aan. Onze Taal is
vooral, ten aanzien van de verschillende voetmaaten der Latynsche Dichteren, 'er
niet zeer toe geschikt; onze Prosodie zou dan ook eerst nog tot zekerer en vaster
regels gebragt moeten worden. ‘En, zegt hy, als wy tot die volmaektere
Prosodiekennis zullen gekomen zijn, dan zal 'er nog een gewigtiger hindernis, zo 't
my toeschijnt, uit den weg moeten geruimd worden, de transpositie of willekeurige
plaetzing der woorden; want, zonder die vrijheid, meen ik, dat de Romeinsche
Dichters zelven hunne maet en tranten bezwaerlyk zonden hebben konnen vinden.’
- Laatstlyk maakt de Heer Bakker ook nog gewag van den vermaarden Staatsman
en Dichter Jacob Cats, die, gelyktydig met den Ridder Hoost, onze Rymkunst
beschaafd en ver-
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beterd heeft, vooral onder zyne land- en tydgenooten in Zeeland. Zyn Ed. stelt ons
als hoogst waarschynlyk voor, dat de Zeeuwsche Dichter by de Amsterdamsche
Poëeten, vooral by Hooft, de verbetering in de maat der verzen opgemerkt, en
gevoegd heeft by het geen hy 'er zelf van wist; brengt ons het onderscheid tusschen
die twee Dichters oordeelkundig onder het oog; en toont duidelyk dat Cats, schoon
beneden Hooft, zyne weezenlyke verdiensten hebbe; dat hem doet zeggen: ‘Welk
verschil 'er ook by deeze twee Dichters gevonden moge worden, ze verdienen egter
beiden onze agting, beoeffening en naervolging: beiden hebben ze onze
Nederduitsche Tael en Poëzy het spoor van beschaefdheid opgeleid, en het oude
ruwe en barbaersche agter den bank geworpen.’
By deeze Oudheid- en Dichtkundige Geschriften komt eindelyk in dit deel nog
eene weluitgewerkte Verhandeling over de vereischten in eene Lofreden, of een
Antwoord op de Vraag der Maatschappye, welke zijn de vereischten van een
Lofreden. Deeze door de Maatschappy bekroonde Verhandeling ziet hier het licht,
zo als ze in 't Latyn opgesteld is, door den Wel Ed. Heer Hieronimo de Bosch, met
eene nevensgaande Nederduitsche Vertaaling van den Wel Eerw. Heer Pieter van
den Bosch. - De geagte Opsteller deezer Verhandelinge, by manier van Inleiding,
de nuttigheid der Lofredenen aangeweezen hebbende, verledigt zig in de eerste
plaats tot eene beschouwing van de Lofredenen in het algemeen; by welke
gelegenheid hy een oordeelkundige verklaaring geest van 't geen Cicero, in het
tweede Boek over den Redenaar, onder den persoon van Antonius, hier omtrent
aangevoerd heeft. Daarop gaat hy over tot eene nadere ontwikkeling van zyn
onderwerp: handelt eerst, over de natuur en den aart der Lofredenen; dan over
derzelver einde en post; vervolgens over derzelver stoffe en vorm, mitsgaders over
de wyze, op welke Lofredenen behooren geschreeven te worden, waarby hy ten
laatste nog eenige bedenkingen voegt, die den Lofredenaar zelven betreffen: leder
gedeelte behelst een aantal van leerzaame voorschriften, die de herhaalde
overweeging der zulken vorderen, welken zig op het schryven of voordraagen van
Lofredenen toeleggen; eene oefening, welke onder onze Natie wel aangemoedigd
mag worden. ‘Want onze jeugd’, gelyk de Heer de Bosch by den aanvang van deeze
zyne Verhandeling opmerkt, ‘krijgt lessen genoeg, maar het ontbreekt haar aan
voorbeelden. Uit dien hoofde, oordeel ik, het ten
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hoogste nuttig de gedagtenis van uitmuntende Mannen der nakomelingschap aan
te pryzen, en Lofredenen in te voeren over hen, die, het zy door hunne lessen, het
zy door hunne zeden, aan het menschlijk geslagt ongemeene voordeelen toebragten;
vooral indien men tevens aanwijst, van welken leertrant zy zich voornamelijk
bedienden, en door welke konsten zy geholpen werden, om tot dien hoogen top
van toem te stygen, dat zy den eenparigen lof van alle braven verworven hebben;
en indien men telkens inboezemt, dat dezelfde zegenryke en tevens aangenaame
weg nog heden open staat; en dat Homerus ons den wensch van Hektor niet zonder
(*)
oogmerk heeft overgeleverd .
Dat ik niet ongenoemd, niet als een bloodaart sterve.
Maar roem by 't nageslagt door heldendaên verwerve.

Welke woorden van die kragt zyn, dat zy alle regtgeaarde menschen, door het
vooruitzigt op roem, ten sterkste tot verhevene daden aansporen.’

Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht, door den
Wel Ed. Heer en Mr. P. Paulus, in vyf Brieven. Aen een Heer van
Regeering geschreven, door Fr, Adr, van der Kemp, v.d.m. Te
Leyden, by L. Herdingh, 1781. Behalven het Voorwerk, 269 bladz.
In. gr. octavo.
Toen wy van de drie eerste Brieven, welken tot dit Stukje behooren, gewag maakten,
hebben wy reeds aangeduid, dat derzelver Schryver, onzes oordeels, geen
zwaarigheid behoefde te maaken van zynen naam te melden; en thans heeft men
het genoegen van openlyk gemeld te vinden, dat de kundige van der Kemp derzelver
Schryver is. De twee Brieven, welken nu vervolgens in dit Stukje nog gevonden
worden, dienen ter nadere ophelderinge en bevestiginge van 't geen zyn Ed. in zyne
twee eerste Brieven beweerd heeft, nopens de bepaaldheid der Militaire Jurisdictie,
en de vryheid of verpligting der Bondgenooten in 't inwilligen der eens vastgestelde
Quote. Het een en 't ander

(*)

Iliad. X. 304, 305.
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onderwerp behandelt onze Schryver hier eenigzins op nieuw, ter beantwoordinge
der nadere bedenkingen van den Heer en Mr. Paulus, met die oplettendheid en
bescheidenheid, welke hy in zyne voorige Brieven in agt genomen heeft; waar door
de Leezer in staat gesteld word om de verschillende denkwyzen over deeze stukken,
en de wederzydsche bewyzen, des te beter na te gaan. De zaak zelve is zeker van
weezenlyk gewigt, en naar welke zyde men ook overhelle, zal men gereedlyk
erkennen, dat de Heer van der Kemp hier verscheiden stukken bygebragt heeft; die
zyn gevoelen dermaate begunstigen, dat ze ten minste wel ernstig overwoogen
verdienen te worden.

Vrymoedige Aanmerkingen over de Militaire Jurisdictie. Alom te
bekomen. Behalven de Voorreden 58 bladz. In gr. octavo.
Het groote oogmerk des Schryvers deezer Aanmerkingen is, te toonen, ‘dat het
Placaat van Keizer Karel van den jaare 1547, (dat door de voorstanders en
tegenstreevers der tegenswoordige Militaire Jurisdictie als de grond aangemerkt
wordt, waarop genoemde Jurisdictie zoude zyn gebouwd,) even zo min geschikt is
om den Militairen Rechter buiten alle Rechtspleeging van civiele of gemeene
burgerlyke Hoofdmisdaden (delicta communia,) door Militairen gepleegd, te stellen,
als om een willekeurige Militaire Jurisdictie in te voeren. - En dat, byaldien de
gronden, in dat Placaat vervat, agtervolgd wierden, geen enkel lid van dit
Gemeenebest, het zy vrye Burgers en Ingezetenen, het zy Militaire Persoonen,
reden zoude hebben, zig over de aldaar gemaakte schikkingen en voorschriften te
beklagen.’ - Het komt hem voor, dat men, in dit geschil, het opgemelde Placaat,
noch aan de eene, noch aan de andere zyde, recht verstaan hebbe; en hy waagt
het eene, zo veel hem bekend is, nieuwe verklaaring van het zelve te geeven; naar
welke de algemeene inhoud van 't Placaat, ten aanzien van het gezag van den
Militairen en den Civielen Regter, hier op uitkomt.
‘De Wetgever zegt aan den Militairen Rechter: Gy zult alle civiele Misdaden, dat
geen Hoofdmisdaden zyn, by uwe onder hebbende Militairen gepleegd, straffen.
Dan wat de Hoofdmisdaden aanbelangt, dit moogt gy niet door
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uwe privative Rechtbank straffen; neen, maar hiervan moet gy kennis geven aan
den Civielen of Burgerlyken Rechter van de plaatze, of het naast by gelegen aan
de plaatze, waar gy u bevindt, omme by U ADVYS en ten uwen overstaan, doch in
(*)
zyn naam, die Hoofdmisdaad te straffen, dat 'er de Dood na volgt.
Aan den Civielen of Burgerlyken Rechter heeft hy gezegd, gy zult kennis nemen
van alle gemeene, dat is, van alle civiele Hoofdmisdaden, die door Militairen, welke
zig onder uw Regtsgebied bevinden, zullen worden gepleegd. Gy zult die
Hoofdmisdaden, na de constitutie en Rechten van den Lande, waar over gy als
Rechters gesteld zyt, met ADVYS van de Hoofdofficieren en Capitainen van de
Delinquanten, met de Dood straffen. Hebben dan de Delinquanten, volgens de
Wetten van den Lande, en volgens de Militaire Wetten, den Dood verdiend, als dan
zult gy ze op UW NAAM, en met ADVYS van hunne Militaire Hoofdofficieren, RECHT
DOENDE, den Scherprechter overleveren. Maar is het advys van den Militairen Rechter
contrarie, als dan zult gy gehouden zyn, alvorens (naar uw mening) recht te doen,
ons van de zaak in questie kennis te geven, op dat wy, volgens de algemeene
rechten van den Lande, en in cas deze over de zaak in questie mogten zwygen, of
niet duidelyk genoeg zyn, wy als dan, (en niet eerder,) volgens de opperste macht,
die ons toevertrouwd is, uitspraak doen.
Hier ziet men duidelyk dat de Wetgever niet gewild heeft, dat de Militaire Rechter
in het vonnissen over Civiele Hoofdmisdaden geheel uitgesloten zoude zy. Hy wil
alleen, uit een ten hoogst prysbare voorzichtigheid; dat het aan den Militairen Rechter
niet gegeven zy, om over die Misdaden privatelyk recht te doen. Hy wyst hem naar,
(in dezen opzigte,) hogeren rechtbank, en hy mitigeert teffens het vermogen van
dien Rechtbank, daar hy wil, dat zy niet bevoegd is, om zonder, of tegen, het Advys
van den Militairen Rechter, te vonnissen; terwyl hy tevens

(*)

Wie ziet hier niet, dat ingeval de Militaire Rechter een Militair persoon aan de Burgerlyke
Rechtbank had overgeleverd, welke persoon naderhand niet schuldig aan een Hoofdmisdaad
bevonden wierd, dat als dan de Burgerlyke Rechter gehouden zou zyn, deezen persoon, aan
zynen competenten, aan den Militairen Rechter, te rug te geven?
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beveelt, dat ze als dan, na ingenomen advys van den Militairen Rechter, in haar
naam zal vonnissen.’
In de verdere aanmerkingen over dit onderwerp, en de nadere verklaaring van
dit Placaat, stelt de Autheur zyne gedagten met zo veel juistheid voor, dat ze, zo al
niet volstrekt overtuigend, ten minste niet geheel verwerpelyk geagt mogen worden,
en dus wel een nader onderzoek waardig zyn. Het denkbeeld, dat, naar het
algemeene gevoelen, onze tegenwoordige Militaire discipline en gemeene
Rechtspleeging uit dit Placaat zoude voortvloeien, heeft hem inzonderheid tot het
naauwkeuriger onderzoeken van dit Stuk aangezet; en voorts bewoogen, om deszelfs
gronden, als goed en der navolginge waardig, voortedraagen. ‘Bewys ik nu, zegt
hy, dat de gronden, (waar uit gezegd wordt dat de Jurisdictie gesprooten is,) goed
in zig zelfs zyn; dan zo volgt, dat het geen daar uit gesprooten is, ook goed moet
wezen, of dat het van zyn oorsprong is ontaart, en dus tot zyne voorige gesteldheid
kan en moet gebracht worden.’ En omtrent het geen hy ten bewyze hier van
aangedrongen heeft, is hy van gedagten, dat het genoeg is, om onbevooroordeelde
Leezers te overtuigen, dat, ingevolge de gronden daarin vervat, een genoegzaam
volledig Codex of Wetboek, (de tyden en omstandigheden in agt neemende,)
vervaardigd zou kunnen worden; waar op hy zyn Geschrift met dit voorstel besluit.
‘De vraag is hier juist niet, of zulks nodig zoude zyn; daar men vooronderstellen
mag, dat de tegenwoordige Militaire Jurisdictie, eertyds aan den Raad van Staten
toevertrouwd, niet dermate van de gronden, in dit Placaat gelegd, zoude verwyderd
wezen, dat, door de ingeslopene misbruiken uit den weg te ruimen en tegen te gaan,
(indien zodanig iets plaats heeft,) zy niet als voldoende zoude mogen gehouden
worden. - Edoch dat 'er misbruiken moeten ingeslopen zyn, dit zou men byna als
zeker moeten stellen, voornamentlyk daarom, dat het tegenswoordig aan Militairen,
zoo Officieren als Soldaten, schynt gegeeven te wezen, om overal, waar zy zig
bevinden, (als naamlyk, in plaatzen waar geen Militair Guarnizoen is,) een Burger
of ander Ingezetene voor den Ordinaris Rechter te actioneren, zonder dat de Burger
of een ander Ingezetene, door een Militair beleedigd of benadeeld zynde, het
vermogen zoude hebben, zig by zynen Competenten Rechter Recht en Gerechtigheid
te doen wedervaren: nemaar dat hy zoude gehouden zyn, om zo een Militair, (en
die het veeltyds
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enkel by Naame is,) aan den Hoogen Krysraad te moeten aanklagen! - Voor 't
tegenwoordige meerder omtrent dit poinct te zeggen, zullen wy niet doen. - Wy
laaten aan alle welmenende voorstanders en tegenstreevers der Hedendaagsche
Militaire Jurisdictie over, te bepalen, in hoe verre dit stuk met den zin en de meening
van 't Placaat van Keizer Karel, (welk Placaat zy beide als den grond aanmerken,
waar op de tegenswoordige Militaire Jurisdictie gebouwd is,) zoude overeenkomstig
zyn, naar den zin en meening, welke wy aan het zelve, (en zo wy vertrouwen op
goede gronden,) toegeschreeven hebben.’

Staatsomwenteling van Amerika. Uit het Fransch van den Heere
Abt raynal. Te Amsterdam, by W. Holtrop 1781. Behalven het
Voorwerk 152 bladz. in gr. Octavo.
Het verschil, tusschen Engeland en deszelfs Volkplantingen in Noord-Amerika
ontstaan, is, door deszelfs wyduitgestrekte gevolgen, een gewigtig onderwerp van
Staatkundige Bespiegelingen geworden. Uit dien hoofde kan het niemand vreemd
voorkomen, dat de Abt Raynal, na 't voltrekken zyner Wysgeerige en Staatkundige
beschouwingen van beide de Indien, nogmaals zyn oog byzonder op de lotgevallen
van dit Gewest, en het daaromtrent gebeurde in Europa geslaagen heeft. 's Mans
verdienste, als een schrander Staatkundige, (wat men ook voor 't overige van zyne
byzondere denkwyze hebbe te oordeelen,) uit het voorgemelde overbekend, is
wyders zeer wel geschikt, om den Leezer een gunstig denkbeeld, nopens de
behandeling van dit onderwerp door dien Schryver, in te boezemen; en wy
schroomen, op het doorbladeren van dit Geschrift, niet, te zeggen, dat de uitvoering
alleszins aan die verwagting beantwoordt. - De Abt Raynal geeft in het zelve een
Geschied- en Staatkundig verslag van deeze aanmerkelyke gebeurtenis, doorvlogten
met wel overdagte voorstellingen, die ter ophelderinge van verscheidene
byzonderheden strekken; terwyl ze ons tevens de regten der Vorsten en der
Onderdaanen leeren gade slaan.
By den aanvang ontvouwt hy ons Engelands bekrompen staat in den jaare 1763;
die de Regeering als noodzaakte, om de Volkplantingen, tot hulp van het, door den
Oorlog, uitgeputte Moederland in te roepen. Dit was, zegt hy, verstandig en
regtvaardig. Maar de wyze, op welke men daaromtrent te werk ging, was, gelyk hy
vervolgens toont, verre van daar; en juist geschikt, om de Volkplantingen tegen het
Moederland op te hitzen. Ook had het, naar 't beloop der verdere geschiedenissen,
tot een gevoig, dat twaalf Provincien, (waarby zig eerlang nog een dertien-
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de voegde,) zig te zamen vereenigden, en, in Herfstmaand des jaars 1774,
afgevaardigden naar Philadelphia zonden, met last, om haare voorregten en
belangen te handhaaven. Onze Autheur den trapswyzen voortgang der
dwinglandsche maatregelen van 't Parlement van Engeland, in deezen, die op een
openbaaren kryg stonden uit te loopen, welke ook spoedig volgde, voorgedraagen
hebbende, tragt wyders opzettelyk te toonen, dat de Volkplantingen, zelfs buiten
het geval van misnoegen, regt hadden, om zig van het Moederland af te zonderen.
Zulks leidt hem tot eene overweeging van de vrede bevorderende zyde, welke
Engeland gekoozen moest hebben, toen het de gisting der Volkplantingen bemerkte;
toonende tevens, hoe onbezonnen en onregtmaatig de Regeering in tegendeel het
besluit nam, om de Volkplantingen door geweld te onder te brengen. Een besluit,
het welk natuurlyk te wege bragt, dat deezen alle de banden verbraken, welken
haar tot nog met het Moederland vereenigden: zo dat zy, den vierden van Hooimaand
des jaars 1776, op een algemeen Congres, de onafbanglykheid openlyk afkondigden;
geevende te gelyk een Manifest in 't licht, waarin zy de beweegredenen van hun
gedrag voor de oogen der Natien bloot leiden. De Abt Raynal den voornaamen
inhoud van dit Manifest opgegeeven hebbende, laat zig daarop, over de gesteldheid
van den Regeeringsvorm der vereenigde Volkplantingen, in deezer voege uit.
‘Een stap, die alle de banden, door het bloed, door den Godsdienst, en door de
gewoonte toegehaald, verbrak, moest door eene groote eensgezindheid van
neigingen, door verstandige en kragtdaadige maatregels, onderschraagd worden.
De Vereenigde Staaten van Amerika bezorgden zich zelven eene
bondgenootschappelyke Regeeringswyze, welke met de inwendige voordeelen
eener Gemeenebestregeeringe, alle de uitwendige sterkte van eene Monarchie
paarde.
Ieder Provincie hadt eene Vergadering, bestaande uit de Afgevaardigden der
onderscheidene gewesten, in welke de wetgeevende magt berustte. De President
dier Vergaderinge hadt de uitvoerende magt: zyne regten en pligten waren, alle
burgers te hooren; dezelve by een te roepen, wanneer de omstandigheden zulks
vorderden; te zorgen voor de uitrusting en het onderhoud der troepen, en, nevens
de opperhoofden, derzelver verrigtingen te beraamen. Hy wierdt gesteld aan het
hoofd van Gevolmagtigden, die geduurige gemeenschap moesten onderhouden
met het algemeene Congres. De tydt zyner bedieninge wierdt gesteld op twee jaaren;
maar de wetten gaven vryheid, om dien tyd te verlengen.
De Provincien waren niet verpligt rekenschap te geeven van haar bestuur aan
den grooten Raad der Natie, hoewel zamengesteld, uit de Afgevaardigden van alle
Graafschappen. De meerderheid van het algemeen Congres, over de byzondere
Congressen, bepaalde zig tot zaaken, de Staatkunde en den Oorlog betreffende.
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Zommigen zyn van gedagten, dat de inrigting van dit lichaam niet zo volkomen was
als de wetgeeving der Provincien. 't Schynt, in de daad, dat bondgenoodschaplyke
Staaten, die den stand van onderdaanen verlaaten hebben, om zich tot dien der
onashangelykheid te verheffen, niet zonder gevaar in handen hunner Afgevaardigden
kunnen vertrouwen, de onbepaalde magt van Oorlog en Vrede. Want, indien zy
trouwloos of niet zeer kundig zyn, kunnen zy den geheelen Staat doen wederkeeren
tot de slaaverny, welke dezelve zoekt te ontworstelen. 't Schynt dat in deeze
oogenblikken van staatsomwentelingen de algemeene wil niet te duidelyk bekend
zyn kan, en niet te letterlyk kan worden uitgedrukt. Ongetwyfeld, zegt men, is het
noodzaaklyk, dat alle de stappen, alle de verrigtingen, welke ter algemeene
verdeediging medewerken, moeten beraamd worden, door de algemeene
Afgevaardigden des lichaams van den Staat; maar dat de voortduuring van den
Oorlog en de voorwaarden van den Vrede moeten overleid en beslist worden in
ieder Provincie; en dat eindelyk van deeze raadpleegingen verslag gedaan worde
aan het algemeen Congres door de Afgevaardigden, welke het gevoelen hunner
Provincie aan de meerderheid zouden onderwerpen. Men voegt 'er nevens, dat,
indien het in gevestigde heerschappyen heilzaam zy, dat het Volk zich met een
volkomen vertrouwen verlaate op de wysheid van zynen Raad, in eenen Staat
daarentegen, welks Regeeringsform eerst gevestigd wordt, in welken het volk, tot
nog toe onzeker omtrent zyn lot, zyne vryheid gewapenderhand te rugge elscht,
alle burgers zich geduurig moeten bevinden in den Raad, in het Leger en in de
algemeene Vergaderplaatzen, en de oogen altyd gevestigd houden op de
Afgevaardigden, wien zy hun lot hebben aanbevolen.
Hoewel deeze beginzels, in 't algemeen, gegrond zyn, zou men, egter, kunnen
antwoorden, dat zy, misschien, bezwaarlyk zouden kunnen toegepast worden op
het nieuw Gemeenebest, 't welk door de Amerikaanen wierdt opgericht. Het is met
dit Gemeenebest niet eveneens gelegen, als met de verbondene Republyken, welke
wy, met 'er daad, in Europa gevestigd zien; ik bedoel de Republyken der Nederlanden
en Zwitserland, die eene niet zeer groote uitgebreidheid beslaan, en daar de
Provincien zeer spoedig met elkander in onderhandeling kunnen treeden. Het zelfde
kan van de bondgenootschappen van oud Griekenland gezegd worden. Op een
kleinen afstand waren deeze Staaten van elkander gelegen; binnen de grenzen van
Peloponnesus, of binnen den omvang van een kleinen Archipel, waren zy
genoegsaam opgeslooten. Maar de vereenigde Staaten van Amerika, langs een
wyduitgestrekt vast land verspreid; in de nieuwe waereld eene uitgebreidheid van
bykans vyftien graaden beslaande; door wildernissen, bergen, zeeboezems, en
wyduitgestrekte kusten van een gescheiden zynde; kunnen zy geene zo spoedige
gemeenschap onderhouden. Indien het Congres geenerlei uitspraak kan doen in
de staatkundige belangen, buiten de
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byzondere raadpleegingen van ieder Provincie; indien, by ieder gelegenheid van
eenig gewigt, by ieder onvoorziene gebeurtenis, de Afgevaardigden nieuwe bevelen,
en, om zo te spreeken, eene nieuwe magt noodig hadden, dit lichaam zou geheel
werkloos blyven. De overgroote afstanden, de vertraagingen en de menigte der
overleggingen zouden te dikmaals aan het algemeene welzyn nadeelig weezen.
‘Daarenboven, in de opkomst eener heerschappye, en te midden van geweldige
gistingen der vryheid, heeft men nimmer te vreezen, dat een lichaam van
Afgevaardigden, door omkooping of uit zwakheid, de belangen, hun toevertrouwd,
zal verraaden. 't Is veeleer zulk een lichaam, waarin de geest van
algemeenebestgezindheid zich verheft en vuur vat. Hier huisvest, in zyne volle kragt,
het vuur der Natie. Verkoozen door de agting hunner medeburgeren, verkoozen in
eenen tyd, in welken alle openbaare bediening gevaarlyk, en het regt van stemmen
eene eer is, geplaatst aan het hoofd van hun, welke voor altoos dien vermaarden
Areopagus zullen uitmaaken, en zelf daardoor geneigd, om de algemeene vryheid
als hun werk te beschouwen, moeten zy bezield zyn, met de geestdrift van
grondleggers, die het hunnen roem agten, dat hun naam eeuwen lang gegraveerd
zyn, in den voorgevel van het doorluchtig gebouw, 't welk thans uit den grond opryst.
Ongegrond is, derhalven, de vreeze der voorstanderen van het tegenovergesteld
ontwerp, dit onderwerp betreffende.
Ik zal nog verder gaan. 't Zou kunnen gebeuren, dat een volk, 't welk voor zyne
vryheid strydt, vermoeid, zynde door een langduurend en afmattend worstelen, en
kragtiger getroffen van de tegenwoordige gevaaren dan van het toekomende geluk,
zynen moed voelde verslappen, en, misschien in de verzoeking wierdt gebragt, om,
ten eenigen dage, de afhanklykheid en den vrede te schatten, boven eene onstuimige
onafhanglykheid, die gevaaren en bloed kost. In dat geval zou het voord elig zyn
voor het volk, zich ontdaan te hebben van de magt, om den vrede met zyne
onderdrukkers te sluiten, en dit tegt te hebben overgedraagen in de handen van
den Raad, welken het verkoozen heeft tot een werktuig van zynen wil, indien deeze
wil vry, grootmoedig en dapper zy. In het oogenblik als het volk deezen Raad
aanstelde, mogen wy ons verbeelden, dat het dien aldus heeft aangesprooken. Ik
plant den standaart des Oorlogs tegen myne dwingelanden. Indien het gebeurde,
dat myn arm vermoeid wierd van stryden, indien ik my zo verre kon verlaagen, dat
ik aanzoek deed om uit te rusten, ondersteun my dan tegen myne zwakheid. Hoor
van my geene onwaardige geloften, welke ik voorshands verzaak; en noem het
woord Vrede niet, dan wanneer myne ketens zullen verbroken zyn.
In de daad, indien men met de geschiedenissen der Gemeenebesten te raade
gaa, zal men bevinden, dat de geweldige aandrang en gemoedsdrift der menigte
slegts een oogenblik duurt; maar dat,
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by een klein getal uitgeleezene mannen, bekwaam om als opperhoofden te werken,
die bestendige en kragtdaadige besluiten moeten gezogt worden, die met vaste en
kloekmoedige schreden na een bepaald doelwit streeven, nimmer wankelen, en de
rampspoeden, de fortuin en de menschen bardnekkig bestryden.’
Verder verleent ons de Abt Raynal een beknopt verslag van de toenmaalige
krygsverrigtingen, waaromtrent hy ten slot aanmerkt, dat de wederzydsche toestand
der dingen, na drie jaaren strydens, verwoestens en moordens, niet verschilde van
't geen dezelve, veertien dagen na het pleegen der eerste vyandlykheden, in den
jaare 1774, geweest was. Deeze zo vreemdluidende byzonderheid geeft hem
aanleiding, om de oorzaaken hier van na te spooren, en te onderzoeken, waarom
het, aan de eene zyde, den Engelschen toen niet gelukt zy, de Vereenigde Provincien
te onder te brengen; en hoe het, aan de andere zyde, bykome, dat de Vereenigde
Provincien diestyds de Engelschen niet uit het vaste Land van Amerika verdreeven
hebben. Aan dit onderzoek hegt hy wyders eene beschouwing van 't gedrag van 't
Fransche Hof, dat, in den jaare 1778, de onafhanglykheid der Vereenigde Staaten
erkende, en met dezelven een Verbond van vriendschap en koopbandel sloot;
waarop een oorlog tusschen Engeland en Frankryk ontstond, in welken ook Spanje,
na dat hy vrugtloos gepoogd had die twee Mogendheden onderling te bevredigen,
deel nam, door zig met Frankryk, tegen Engeland, te vereenigen. Onze Autheur,
deeze gedaane stappen beoordeeld hebbende, bepaalt zig vervolgens nog ter
overweeginge van de Staatkunde; die het huis van Bourbon moet volgen, indien
het de overwinning behaale. By dit alles komt ten laatste eene ontvouwing van het
denkbeeld dat men zig, zynes oordeels, van de dertlen Vereenigde Provincien heeft
te vormen; waaromtrent hy, zo ten aanzien van den Landbouw, als den daaruit
voortvloeienden Koophandel na buiten, min gunstige gedagten voedt, dan men 'er
gemeenlyk van schynt te hebben. ‘Het zal,’ zegt hy, op zyne gegeeven beschryving,
‘veel zyn, indien tien millioenen menschen immer in deeze Provincien een vast
bestaan vinden. In dat geval zullen de te verzendene goederen weinig of niets
bedraagen; maar de binnenlandsche nyverheid zal de plaats der buitenlandsche
vervangen. Na genoeg zal het land op zichzelve kunnen bestaan; mids de landzaaten
de kunst verstaan, om met spaarzaamheid en in een middelbaaren staat gelukkig
te leeven.’ Zulks doet hem dit zyn Geschrift, met de volgende aanspraak aan de
Americaanen, sluiten.
‘Inwooners van Noord-Amerika! laat het voorbeeld van alle Natien, welke u zyn
voorgegaan, en vooral laat het voorbeeld van het Moederland u leeren. Vreest voor
den toevloed van het goud, welk, nevens de weelde, het zedenbederf en de veragting
der wetten medevoert; vreest voor eene al te ongelyke verdeeling der rykdommen,
welke een klein getal van burgers ryk maakt, en eene menigte arm en elendig laat;
het gevolg hier van is de
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toomlooze losbandigheid van de eene en de laagkruipende vernedering van de
andere. Behoedt u tegen den geest der veroveringe. De rust der heerschappye
neemt af, naar gelange zy uitgebreider wordt. Hebt wapens om u te verdeedigen;
maar hebt er geene om aan te vallen. Zoekt onbekrompenheid en gezondheid in
den arbeid; de voorspoed in het bebouwen van landeryen, en in de werkplaatzen
der nyverheid; de sterkte en magt in de goede zeden en de deugd. Doet de kunsten
en weetenschappen bloeien, welke den beschaafden van den wilden en woesten
mensch onderscheiden. Draagt vooral zorge voor de opvoeding uwer kinderen. Uit
de openbaare schoolen, twyffelt daar niet aan, koomen verlichte Overheden,
geoeffende en dappere Krygslieden, goede Vaders, braave Echtgenooten, goede
Broeders, goede Vrienden, deugdzaame Menschen. Overal, daar men de Jeugd,
ziet verbasteren, neigt de Natie tot haaren oudergang. Laat de Vryheid een
onwankelbaaren grondslag hebben in de wysheid uwer Instellingen, en laat dezelve
de onlosmaaklyke band zyn, welke uwe Provincien zamenbindt. Laat de eene
Gezinte boven de andere niet door de Wet begunstigd worden. Laat dus, indien het
zyn kan, uwe voortduuring niet dan met die der waereld eindigen.’

De tegenwoordige staat van Rusland. Te Amsterdam, by A.
Borchers. Behalven het Voorwerk 106 bladz. in octavo.
Schoon men juist niet zeggen kunne, dat dit Geschrift veel byzonders heeft, dat
men niet in de laatere Schriften nopens dit Ryk gemeld vindt, mag men 't egter
aanmerken als eene geregelde byeenzameling van 't merkwaardigste, betreffende
de voornaamste zaaken, die omtrent dit Ryk in aanmerking komen; des het vry
geschikt zy, om 'er zig een algemeen denkbeeld van te vormen. En daar de Schryver
zig voordoet, als iemand die zig ruim zes jaaren in Rusland opgehouden, en aldaar
eene genoegzaam uitgebreide verkeering gehad heeft, zo komt hy in deeze en
geene opzigten als een ooggetuigen voor, dat in eenige byzonderheden ter
verzekeringe dient. Als daar is, onder anderen, de pragtige Hofstoet haarer
Ruskeizerlyke Majesteit, waar van men gewoonlyk veel opgeeft, en 't welk deeze
Schryver, als een ooggetuigen door zyn volgend verslag bevestigt.
‘'t Is, betuigt hy, gene grootspraak, wanneer men den luister, pracht en rykheid
van dien Hofstoet by die van Versailles vergelykt, waar aan het Ruskeizerlyk Hof,
volgens 't eenparig toestemmen van luiden, welke beide gezien hebben, 't naaste
komt. Peter I reedt in een burgerchais, hebbende een kamerheer, toen noch densick
genaamd, achter op. Nu heeft de geringste hof bediende, (lakeijen enz. alleen
uitgezonderd) rytuig. Alles wat men op een seestdag ziet, kondigt rykdom en pracht
aan. In 't paleis zelve ene ry van grote en ryken zalen, met honderden van wasch-
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kaerssen verlicht, die het vergulde lofwerk van alle kanten doen schitteren; een
gewoel van groten, alle om stryd op 't glanzendste uitgedost; een menigte van
hofbedienden, maarschalken, kamerheeren, kamerjonkers, pages en hoflakeijen,
welke twee laatste in een groene en rode uniform, op alle de naden met in 't goud
geborduurde arenden belegd, gekleed zyn; de garde der keizerin, de kern en paerl
der reeds zo fraaije Russische armée, maar bovenal de chevaliergarde. Ik weet niet
of diergelyk een corps aan enig ander hof gevonden wordt. Zy zyn voor de keizerin,
wat de gardes du corps voor onzen Stadhouder zyn. Hunne uniform is die der ruitery,
van voren en achter hebben zy een zilver cuiras, waar op 't rykswapen in 't goud en
zwart uitgewerkt is. Hun hoofd ciert een zilveren helm, ook met vergulde adelaars
blinkende, van welke een vederbosch prachtig afhangt, dat hun een edelen zwier
geeft. Hunne armen overdekken tot onderen toe zilveren handen, door kettingjes
beweeglyk; hunne zabels pronken door een ryk zilver gevest, waar van de schede
ook ryk met het zelve metaal beslagen is. Ieder uniform kost, zo als my verzekert
is, der keizerin meer dan duizend guldens. Het geheele corps, waarvan de keizerin
zelve kapitein is, en haare eerste gunstelingen en vertrouwden bevelhebbers zyn,
is honderd man sterk, alle luiden van aanzien, en der schoonste lyfgestalte, die de
verbeelding zich kan schilderen. Ieder chevaliergarde is weinigstens luitenant by
de armee, enz. Twee derzelven houden altoos wacht, onmiddelyk voor de kamers
der Monarchin, waar van de meer verwyderde toegangen met wachten uit
onderofficieren en gemeenen, uit de ordinaire regimenten garden, bezet zyn. Een
geheele kompagnie van één der drie garde-regimenten houdt altoos de wacht in
haar paleis.
Het aanzien van de gemelde kompagnie chevaliers, alle op prachtige en prachtig
uitgedoschte paerden gezeten, is één der brillandste gezichten, dat ik immer zag,
en 't geen men misschien ergens, in deze zoort, zien kan.
Aan 't hoofd des talryken hofstaats is de Overhofmaarschalk. Aan hem volgen de
Overstalmeester, Overhofmeeser, Overjagermeester, Overceremoniemeester, een
aantal van werkelyke en titulaire kamerheeren, kamerjonkers, pages enz. Tot den
hofstaat behooren nog twee lyfartzen, twee lyfchirurgyns, ettelyke hofdoctoren en
chirurgyns. Hier uit is de trein, welke het hof volgt, gemeenelyk zamengesteld.’

Verhaal der Reize van Z.M. den Keizer Joseph II. in Holland.
Benevens een aanhangzel van gebeurtenissen, getrokken uit de
Reize van Z.M. in de Oostenryksche Nederlanden. Te Amsterdam,
by J.F. Rosart en Comp. 71 bladz. in gr. octavo.
Men deelt ons in dit Geschrift mede, een aaneengeschakeld Verhaal van de
merkwaardigste ontmoetingen zyner Keizerlyke Majesteit, geduurende deszelfs
reistogt in Holland; met eene nevensgaande aantekening van eenige byzonderheden,
hem betref-
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fende in de Oostenryksche Nederlanden; die alle te samenloopen, om eenen ieder
hoogagting voor zyn doorlugtigen persoon in te boezemen; als iemand die zyne
bekwaamheden luister byzet door zyn menschlievend character. Het geen men hier
en daar deswegens in de Nieuwspapieren verspreid gevonden heeft, vindt men des
in dit Stukje, met meldinge van andere narigten, byeen verzameld; en de Autheur
vlegt nu en dan, in zyn verhaal, eenige aanmerkingen, nopens den invloed van des
Keizers reize, op het Staatkundige, en vooral op den Koophandel en Zeevaart, als
een tak van 's Lands welweezen, dien de Keizer veelligt in zyne Erflanden zal poogen
aan te kweeken, 't welk voor Holland niet anders dan nadeelig zou kunnen weezen;
en waartoe, zo zommigen willen, het Engelsche Hof den Keizer aangezet zou
hebben. Wat hier van zy, schoon hy, uit de omstandigheden van tyden en zaaken,
niet gunstig oordeele over 's Hollands staat ten deezen opzigte, is hy egter ver van
te denken, dat de Keizer zig door 't Engelsche Hof zou laaten overhaalen, tot het
doen van eenigen stap, die zyne kiesche regtvaardigheid zou kwetzen, door 't
aanwenden van ongeooilofde middelen. Hier van strekt ons, mag men wel zeggen,
eenigzins ten waarborge, 's Keizers gedrag, nopens het verzoek der Stad Antwerpen,
wegens het openen der Schelde, 't welk Z.M. van de hand geweezen heeft, als
tegen de Tractaaten, en gevolglyk niet regtvaardig; waar over onze Schryver zig
verder aldus uitlaat.
‘Deeze trek van Grootmoedigheid en Regtvaardigheid moet onuitwischbaar zyn
in aller harten, maar vooral in die, welken hy het naaste betreft: hy is het schoonste
gedenkteken waardig tot navolging der Vorsten, en tot bewondering der
Nakoomelingschap. - Het besluit van Z.M. om de Schelde te laaten openen. werdt
opentlyk uitgegeeven, en als waarschynelyk en naby zynde, aangenoomen. De
voordeelen, welke de herstelling van die Scheepvaart onfeilbaar aan de
Oostenryksche Nederlanden zoude bezorgd hebben; de tegenwoordige gesteldheid
van den Koophandel in Europa; de richting die dezelve neemt, en ten minste
geduurende deezen Oorlog volgen zal; de gemakkelykheid, waarmede deze opening
waarschynelyk zoude hebben kunnen uitgevoerd worden, maakte dezelve
noodzaakelyk. Inderdaad was het Hof van Weenen, toen het aan deezen afstand,
hoewel een weinig hard, onderschreef, byna in denzelfden toestand, als Holland
nu is, en het was niet beter in staat om te weigeren, als dit nu zyn zoude om te
beletten. Een Vorst, die minder rechtvaerdig was, minder gemoedelyk en kiesch,
dan JOSEPH de Doorluchtige, zou zeggen. Ik kan geen borg zyn voor de zotheden
van myne Voorzaaten, noch hunne misslagen voor heilig houden; ik moet veeleer
aan myne Onderdaanen de voordeelen geeven, waarvan zy hen beroofd hebben.
Door deeze en nog andere aanmerkingen kon men in de grootste ongerustheid over
dit onderwerp geraakt zyn; maar de grootmoedigheid des Keizers liet hem niet toe,
de Verbindtenissen zyner Voorouderen te verbreeken, door eenen stap te doen,
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enkel door het recht van den sterksten te zyn, welke de zwakste niet zoude hebben
kunnen stuiten in zynen voortgang. Want alhoewel Holland meester van den uitgang
der Riviere zy, zoude het toch waarschynlyk zeer in twyfel gestaan hebben, om ze
door geweld te verdeedigen; en zoude de veiligheid deezer Provintien, in de
tegenwoordige gesteldheid van zaaken, buiten twyfel niet bloot gesteld hebben voor
de aannadering van eene Armée, aan welke het minder in staat was, den ingang
in zyne Staaten te betwisten, dan aan de Oostenryksche Vlag dien van de Scheide.
Ondertusschen zelde men nooit, niettegenstaande alle die geruchten, en de
waarschynlykheid zelfs, die men aan deeze gewigtige en voor de Republiek zoo
ernstige onderneeming konde geeven, dat de Keizer zich naa Zeeland zoude
begeeven; het welk hy echter niet zoude hebben kunnen nalaaten te doen, indien
het ooit in het onderwerp zyner bedryven in de Nederlanden was ingevloeid, de
Vaart der Schelde te herstellen, welker kennis voor hem van te veel belang geweest
zou zyn, om zich niet van Antwerpen naa Vlissingen, en op de Rede van Rammekens
te doen brengen, welke den mond van die Rivier uitmaaken, en welke hem
daarenboven andere gelegenheden zouden vertoond hebben, die zyne aandacht
tot zich moesten trekken; en dit moest allen gerust stellen, die voor deeze
onderneeming vreesden; hoewel Z.M. daar toe verzocht ware.’

Geschiedverhaal van de Vuur- en Watersnood, de Stad Edam,
meermaals, dog byzonder 24 Febr. 1602 en 5 Maart 1699
overgekomen; nevens eene korte beschryving van dezelve Stad,
opgesteld door W.A.T. Kruythoff, (in leven) Predikant te Edam;
met aantekeningen en byvoegsels vermeerderd en verbeterd, door
Mr. J. Leoninus, Oud Schepen der gemelde Stad. Te Edam, ter
drukkerye van A. Tolk. Behalven het Voorwerk, 89 bladz. in gr.
octavo.
De Eerwaarde Kruythoff gaf dit Stukje in den jaare 1756 in 't licht, byzonder ten
dienste van Edamsche Leeraaren, en verder van de Gemeente aldaar, om 'er een
nuttig gebruik van te maaken, by den jaarlykschen Dankdag, welke men gewoonlyk
daar ter Stede viert, ter erkentenisse van Gods reddende hand, in de onheilen, die
de Stad zo jammerlyk getroffen hebben. 't Is diestyds, en vervolgens, als eene
beknopte byeenzameling van 't merkwaardigste daaromtrent ontvangen; dan de
Heer LEONINUS het zelve zo naauwkeurig niet vindende, als 't wel te wenschen ware,
heeft daarop de hand aan 't werk geslaagen, en dit Stukje, met zyne bygevoegde
aantekeningen, niet alleen vermeerderd, maar ook hier en daar weezenlyk verbeterd.
Voorts heeft men, zo als hy ons schynt aan te duiden, door den tyd, eene uitvoerige
beschtyving van Edam uit zyne hand te verwagten; welke, aangezien 't Mans
oplettendheid, nog al eenige weetenswaardige byzonderheden ten opzigte van 't
Noorder Kwartier, zou kunnen behelzen.
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Geschenk voor Tooneeldichters en Tooneelspeelers, bij de opening
van den Amsteldamschen Schouwburg des jaars 1781. Te
Amsteldam, bij M. Schalekamp, 1781. In octavo 66 bladz.
Een aantal van lessen, dienende om de Tooneeldichters en Tooneelspeelers te
doen opmerken, wat 'er van hun vereischt wordt, om aan de Tooneelkunst haaren
rechten luister te geeven; om zo in 't opstellen als in 't uitvoeren der Tooneelstukken
wel te slaagen. Deeze lessen worden hier veelal by manier van korte Leerspreuken
voorgedraagen; in welken de Schryver deeze en geene gebreken te keer gaat, of
voortreflykheden aanpryst. Bovenal vordert hy van de Tooneeldichters, dat ze, niet
dan leerzaame stukken opstellende, die de goede zeden, of althans den goeden
smaak bevorderen, steeds in agt neemen, dat de Speeler zyne kunst daadlyk kunne
oefenen; en van de Tooneelspeelers, dat ze niet slegts hunne rol opzeggen, maar
in de uitvoering bestendig de natuur in 't oog houden, en waarlyk de rol speelen,
die ze op zig genomen hebben. Hier toe behooren, onder anderen, de volgende
Leerspreuken, die wy in deezen nog zullen overneemen.
‘Ik beklaag elk Tooneelspeeler, die in een stuk speelt, dat geen caracter heeft, of
waarin dezelven valsch getekend zyn.,
Wat zal de Tooneelspeeler van eene rol maaken, waarvan de Dichter niets wist
te maaken, of van waar zal hij de ziel roepen, die in zijne rol niet is?
Om niet werkt de Tooneeldichter, voor Tooneelspeelers, die geene zijn, die het
edele hunner kunst niet kennen, ja zelfs niet droomen, dat hunne kunst eene schoone
kunst is, welke veel meer verdiende haare Rubbensen en Corregios te hebben, dan
de leevenlooze schilderkunst. Maar ook om niet werkt de Tooneelspeeler voor
Tooneeldichters, die in hunne stukken niets meer weeten te plaatzen dan - werk.
Tooneelspeelers die slegts speelen als menschen, die dat, wat in hunne rol staat,
getrouwelyk opzeggen, speelen slegt; maar zij, die gevoelen, dat zij die geenen zelf
zijn, die ze voorstellen, zij die hun zelfbedrog tot eene heete gewaarwording weeten
te drijven - 'er is geen sijmpathie meer, of de aanschouwer gelooft meer in hem te
zien dan een Tooneelspeeler.
De grootste lof voor een Tooneelstuk is, als de aanschouwer, door de deelneeming
der door kunst te weeg gebragte gewaarwordingen, zijne eigene vergeet;
gebeurtenissen, en geen spel, handelende menschen, en geene speelende
persoonen, voor zich ziet; in 't kort, door het schijnbaare alle vergenoegingen van
't wezenlijke vind.
Als de toehoorder zegt: ik heb dit of dat stuk reeds gezien: als hij steeds nieuwe
stukken eischt, dewijl ijder na de eerste vertooning oud is, zoo is dit een zeker bewijs,
dat of de Tooneeldichter niet veel van zijn sujet wist te maaken, of dat de kunst der
Tooneelspeelers zoo bepaald is, dat een paar schoenen altoos maar een paar
schoenen zijn.’
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Brief van A. Deren. In 's Graavenhaage, by J.v. Cleef, 1781. In groot
octavo 13 bladz.
Voor eenigen tyd zyn 'er Lieden geweest, die Mejuffrouw Elisabeth Wolff, gebooren
Bekker, verdagt hielden van de Schryffter der Engelsche en Schotscht
Catechismussen te zyn; men heeft deeze verdenking verspreid, en ze won veld. Dit
bewoog haar zig hiertegen, op meer dan eenerleie wyze, ten sterkste en ten
ernstigste, openlyk te verklaaren. Niettegenstaande dat, schynen 'er geweest te
zyn, die de eenmaal opgeworpen verdenking staande gehouden, of op nieuw
verleevendigd hebben. Gemerkt dit eene verdere verdenking van haare
onoprechtheid, in haare verklaaring, was; uit welken hoofde alle haare verdere
betuigingen daaromtrent vrugtloos waren; zo heeft zy best geoordeeld deswegens
te zwygen, en de aangewreeven blaam op haare onschuld te doen afstuiten. Haare
Vriendin Mejuffrouw Agatha Deken begrypt ook, dat Mejuffrouw Wolff niet beter kan
doen: dan, daar 'er gevonden worden, die eene nadere verdeediging als eischen,
zo besluit zy zelve, (oordeelende door den pligt der Vriendschap daar toe verbonden
te zyn,) de pen op te vatten, om de onschuld haarer Vriendinne in 't helderste daglicht
te stellen; waartoe deeze Brief, die ze ten heiligste betuigt zelve geschreeven te
hebben, op het nadruklykste dient. Terwyl ze de bronwel ontdekt, uit welke deeze
en geene haatlyke behandelingen haarer Vriendinne aangedaan, voortvloeien, en
waaruit dan ook deeze verdenking voortkomt, beweert zy, die Mejuffrouw Bekker
en haare gevoelens kent, zo wel als iemand ooit een ander kende, en die haar agt,
om dat zy haar kent, dat haar verstand en hart te edel is, om eenig aandeel in zulk
soort van Schristen te hebben. Zy, die getuige is, van alles wat zy schryft, ontkent
rondlyk dat haare Vriendin dezelven geschreeven heeft. En zy, die getuige is van
alles wat Mejuffrouw Bekker leest, die haare gedagten over dagelyks uitkomende
Geschriften, indien zy in haarlieder handen komen, hoort, zegt met uitdrukkelyke
woorden: ‘Deeze verachtelyke prullen hebben wy ook maar onlangs gezien, [de
brief is gedateerd 14 Augustus;] en dat wel toevallig; maar wy vonden die zoo
beneden alles wat geest of betaamelykheid is, dat wy ze met veragting neêrgooiden,
het oogenblik beklaagende door ons besteed om die in te zien.’ Men vindt alomme
in deezen Brief de taal en den styl van een recht gevoelig bart, dat overtuigd is van
de goedheid der verdeedigde zaak; en de Brief, hoewel door eene Vrouwehand
geschreeven, luidt volkomen manlyk. Ook is het stuk hier mede zo wel afgedaan,
dat Mejuffrouw Deken niet ten onregte haaren Brief aldus ten einde brenge. ‘Noch
myne Vriendin, noch ik, zullen voortaan ons verledigen, om iets, wat de Boosheid
ook aansleepe, 'er tegen te zeggen: dewyl het dan aan haar zoude staan, ons zoo
veel tyd te ontsteelen, als zy goed vond; iets dat ons niet behaagt. Ik zal deezen in
geschrift aan onzen Boekverkooper bezorgen, op dat hy, algemeen geleezen
werdende, een vooroordeel kan tegen gaan, dat, tot myne verwondering, by veelen
heeft stand gegreepen, doch dat geheel en ten vollen ongegrond is.’
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Economische Liedjes, uitgegeven door E. Bekker, Wed. A. Wolfe
en A. Deken. Tweede Deel. In 's Graavenhaage, by J. van Cleef,
1781. Behalven het Voorwerk 262 bladz. in gr. octavo.
Vermits de eerstgemaakte Stoffen, welker deugdzaamheid wy onlangs
(*)
aankondigden , een goeden aftrek gehad hebben, is het Weesgetouw aan den
gang gebleeven; van waar den Kooperen thans weder nieuwe Stoffen, naar andere
Patroonen, niet min keurig en fraai dan de voorigen, aangebooden worden; des
dezelven de Koopers natuurlyk moeten uitlokken. Langs dien weg ontvangt men
eene tweede verzameling van Economische Liedjes, welke de eerste evenaart, en
dezelfde aanpryzing verdient. De toenmaalige aanmerking, nopens de al te groote
lengte veeler Liedjes, zou ook nog weder, schoon 'er nu evenwel meer korter onder
zyn, eenigzins plaats hebben; dan 't is onzen Noordhollandschen Dichteressen niet
wel mogelyk geweest, om van die aanmerking by tyds gebruik te maaken; als blykt
uit het geen zy, op den raad haarer wyze Overlieden, (men zou bykans trotsch
worden op zulk een heusch compliment van verstandige Dames!) betuigen,
zeggende.
't Tweede stuk was afgeweven,
't Eerste bynaar uitverkogt.
Wy deeden ons voordeel
Met hunnen raad,
(Als ook met hun oordeel,)
Was 't niet te laat.

Men kan zig nu voorts van hunne weluitgedagte raadgeeving bedienen; zo lang
zingen als men lust, en het overige speelen of leezen; of ook wel dat gedeelte 'er
uitkippen, 't geen meest behaagt. Voorts geeven ze nog te kennen, hoe ze niet
ongenegen zyn, om zig ook hierin naar de zinlykheid das Koopers te schikken, daar
ze zig desaangaande in deezer voege tot hunne Kalanten uiten.
Zo gy echter nog verlangen
Naar wat korter Liedjes hebt,
Goed, men zal ze u doen ontvangen,
Zo dra gy 'er weer van rept.
Koopers te genoegen,
In onze wensch:
Wy willen ons graag voegen,
Naar yder mensch.
Houdt gy ons dus aan het weven,
Dan zo zullen we uwen smaak,
Hoopen wy, genoegen geven,
En verbeteren met vermaak.

(*)

Zie boven, bl. 122.
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Dit zal dan verder afhangen van den algemeenen smaak der Koopers, die veelligt
nog al greetig genoeg zal zyn voor eene volgende vertiering; waarvan men, dit zo
zynde, wel berigt zal krygen aan 't Weefcomptoir; daar men middelerwyl, 't zy aan
wat korter of aan langer Stukjes, om verschillende Kalanten te kunnen bedienen,
met dezelfde oplettendheid, maar onder de hand zou mogen voortwerken. Zie hier
intusschen, uit deeze tweede aflevering, nog een proefstukje, dat wy van eene
welvoegelyke lengte voor een Liedje oordeelen, 't welk den naam draagt van

De avond.
Weg is de dag! hoe flaauw kan men ontdekken
Het geen nog straks ons aanblonk in 't gezicht;
Hoe zagtjes volgt de scheemring op het licht:
Zo zien we allengs onze oogen 't licht onttrekken.
Zie, de avond valt, 't gewoel begeeft de straaten;
De werkman treedt zyn warme woning in;
Zeer wel te vreên met eerlyk klein gewin,
Tracht hy naar schat, noch hoogverheven staaten.
Hy 's moede en mat; hoe dangenaam is 't rusten!
Hy heeft zyn kragt niet voor 't gezin gespaart
Zie hoe hy dut in 't hoekje van den haart,
Waarvoor zich vrouw en kinderen verlusten.
De koopman, moê van cyfferen en schryven,
Speelt een Piquetje, en drinkt een glaasje wyn;
't Heertje der mode, om ook nog iets te zyn,
Knoopt Beursjes, om zyn tyd dus te verdryven.
De braave vrouw zult ge in haar kamer vinden;
Ze ontkleed een kind, dat zy in 't wiegje leidt,
Terwyl het lacht, en speelt, en streelt, en vleidt;
En zy 't vertoont aan haaren welbeminden.
Dees Vader zit, nog ouwerwets van zeden,
By vrouwtje en kind, met een boek in de hand;
Of leest voor haar een maandschrift of courant,
Terwyl zy breidt al luistrend naar zyn' reden.
De Philozoof zit eenzaam in gedagten:
Het denken is zyn' liefste bezigheid;
Als hy tot nut van 't menschdom zich bereidt,
Dan zal ik hem, dit eischt de reden, achten.
De vriend der Deugd besteedt zyn kostlyke uuren
Steeds aan iets nut, iets aangenaam, iets goed;
En daar hy dus, als mensch, zyn plicht voldoet,
Smaakt hy een vreugd, die 't leven kan verduuren.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

520
De wuste knaap, vervoert door zyne lusten,
Sluipt nu reeds in het snood verblyf der schand,
Verkwist zyn goed, gezondheid en verstand:
Mogt niet te laat 't geweten hem ontrusten!
Het Juffertje zit met de naald of boeken,
Of zingt en speelt, met een' vriendin of vier,
Een Vaderlands liedje op haar fraai Clawier;
Zy hoeft haar vreugd niet buiten's huis te zoeken.
Zo wordt veelal de avond toch gesleten,
Tot dat hy wordt vervangen van den nagt.
Gelukkig hy, die t'aller tyd betracht
Het geen wordt goed gekeurt van zyn geweten.

........ Door twee Vaderlandsche Vrienden. Te Utrecht, by de Wed.
J.v. Terveen en Zoon, 1781. In octavo 71 bladz.
Niet zelden kost het menig Autheur veel moeite, een hem regt voldoenden Tytel
voor zyn Geschrift uit te denken; dan deeze twee Vaderlandsche Vrienden schynen
zig deeze moeite gespaard te hebben, daar ze dit Stukje, zonder tytel, aan de beste
Nederlanders opdraagen, laatende het aan hunne onpartydigheid over, om dit Boekje
een naamtje te geven. Wat hier van verder ook zy, en welk naamtje het zelve zoude
mogen verkrygen, het bestaat uit eene verzameling van die soort van rymlooze
lierdichtjes, met welke manier van opstellen zommigen thans veel op hebben. Tot
nog valt die Dichttrant niet zeer in den smaak der Natie; en 't komt ons niet voor,
dat de twee Vaderlandsche Vrienden denzelven door deezen bunnen arbeid bevallig
zullen maaken: egter willen we wel erkennen, dat ze de Toonmeeting, daar 't hier
byzonder op aan komt, vry wel in agt genomen hebben. Men leeze, tot een voorbeeld,
het volgende kleene Dichtstukje, over de duurzaamheid der Vriendschap.
Gelijk het hart der bloemen
Zig aan het steeltjen vasthoudt,
Na dat de blaadjes kwijnend
Rondom zijn afgevallen;
Zo moet het hart der vrienden
De smerten van dit leven,
De bitterste ongenoegens,
De dood zelfs overleven.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Voorbereidzelen tot verklaaring, en eene schetswyze opheldering
r
r
van Salomons Prediker, door G. Bonnet, D . en P . der H. Godgel.
en Akademie-Prediker te Utrecht. Te Utrecht, by A.v. Paddenburg,
1781. Behalven ene korte Voorreden, 242 bladz. in gr. octavo.
Hiermede maekt de Hoogleeraer een aenvang van de vervullinge zyner belofte,
wegens het mededeelen van zynen arbeid tot het wel verstaen en nuttig gebruiken
van het Bybelboek, bekend onder den naem van Salomons Prediker. In de Voorrede
geeft hy ons te kennen, dat hy zich, nopens de wyze der uitvoeringe, bepaeld heeft,
tot het geven ‘eener doorgaande uitlegging, gepaard met eene zedekundige
uitbreiding’; doch dat het hem raedzaem geschenen had, ‘alvoorens, benevens
eenige voorbereidzelen tot de verklaaring van dit boek, eene ophelderende schets
van het zelve te geeven;’ welke in dit eerste Stuk, thans gemeen gemaekt, voortloopt
van den beginne des Boeks tot op Hoofdstuk VII. 12, en die zyn Hoogeerwaerde,
in het volgende Stuk, ten einde staet te brengen. - In de afwachtinge van dit tweede
Stuk, zullen wy, voor tegenwoordig, ons niet byzonder met deeze Ontledende Schets
ophouden, als tot welker gewag, wy nog wel nader gelegenheid zullen krygen; maer
wat byzonderer den inhoud der Voorbereidzelen opgeven. Dezelven verlenen ons
een doorslaend bewys van des Hoogleeraers welwikkend oordeel; 't welk ons doet
zien, dat zyn Hoogeerwaerde dezen arbeid met opzet ondernomen heeft, om
denzelven ten naeuwkeurigste te voltrekken; dat de gunstige gedachten van 's Mans
verklaring van dit Bybelboek niet weinig versterkt.
In de eerste plaetze komt hier in aenmerking, wie de Schryver van dit Boek zy;
en desaengaende is het getuigenis der Oudheid zo eenparig, dat Jooden en
Christenen 'er genoegzaem in overeenstemmen, om het aen Koning SALOMON toe
te wyzen. Ene overeenstemming, die en door het
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opschrift, en door verscheiden byzonderheden, daerin voorkomende, dermate
gewettigd word, dat men, gelyk de Hoogleeraer met regt aenmerkt, gewigtige redenen
moet hebben, als men dit gevoelen verwerpt. Nadien 'er nu gevonden worden, die
menen, dat ze zulke redenen kunnen bybrengen, zo verledigt zich de Hoogleeraer
om dezelven te toetzen, en toont ten duidelykste, dat ze van één alloi zyn, 't welk
den toets niet door kan staen. Buiten andere bedenkingen van minder gewigt, gaet
hy wel inzonderheid na, 't gevoelen van hun, die beweren, dat men reden hebbe,
om den schryftyd van dit Boek te brengen, tot de dagen na de Babylonische
gevangenisse; als ware het zelve onder den naem van Salomon geschreven, en
hy dus sprekende ingevoerd, om dus te beter ene schets te geven van alles, waerin
menschen gemeenlyk, hoewel te vergeefsch, hun geluk en vergenoeging zoeken.
De Hoogleeraer overweegt met oplettendheid dit byzonder gevoelen; en toont met
bescheidenheid, dat het op verre na niet van die bondigheid zy, dat het ons zou
dringen, om van 't gewoone gevoelen af te wyken, en te denken om enen anderen
Schryver dan Salomon, die daerin van zichzelven, en zyne bedryven, een
naeuwkeurig verslag doet. - Wat wyders de vraeg betreft, of Salomon het zelf
geschreven, dan of een ander het uit zynen mond te boek gesteld hebbe, dezelve
is van geen gewigt, en 't stuk, zegt hy, is niet te beslissen.
Dit dan vaststaende, dat men dit Boek aen Salomon hebbe toe te kennen, is 't
wel der moeite waerdig zyne aendagt op enige byzonderheden, rakende dien
Koninglyken Schryver, te vestigen. Hy staet bekend, niet enkel als een Koning, maer
als een Vorst van uitstekende Wysheid. Zulks heeft zommigen aenleiding gegeven,
om het tot den hoogstmogelyken trap van Menschlyke Wysheid op te voeren;
waerdoor anderen veelligt genoopt zyn, om zyne Wysheid te eng te beperken,
binnen de palen van het beoefenend deel der Wysgeerte, en de gelukkige Bestuuring
van zyn volk. - Onze opmerkzame Schryver leert ons hier den middelweg houden;
en toont, hoe men Salomons Wysheid hebbe te schatten, naer de gesteldheid der
weetenschappen in dien tyd, en vooral naer zynen staet als Koning; wanneer hy,
alles behoorlyk gadeslagen zynde, met regt den naem mag dragen, van wyzer
geweest te zyn dan alle menschen, 1 Kon. IV. 31. - By zyne Wysheid kwam voorts
een verbazende Rykdom; en dezen beiden gingen
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vergezeld van de Eer; daer de roem van zulk een verstandig en magtig Vorst zich
alomme verspreidde.
Op deze beschouwing van Salomons luister laet de Hoogleeraer wyders volgen
ene overweging van 's Vorsten diep Verval. Schoon zyn Huwelyk met Pharaös
dochter, op de waerschynlyke vooronderstelling, dat die Vorstin den Joodschen
Godsdienst omhelsd hebbe, te verdeedigen zy, is hy echter onverschoonlyk wegens
zyne buitenspoorige veelwyvery; die hem, terwyl hy tevens te zeer gezet was op
rykdom en weidsche prael, in de strikken der zinnelooze dwaesheid verwarde: in
zo verre zelfs, dat deze vrouwen hem, in zynen ouden dag, door hare snode streken,
overhaelden, om den Afgodendienst, zo niet zelf mede te plegen, ten minste te
begunstigen. - De Hoogleeraer, het haetlyke hiervan beknoptlyk voorgesteld
hebbende, komt daerop natuurlyk tot de vraeg: is Salomon in deze zyne
ongeregtigheid gestorven, of heeft hy zich voor zynen dood bekeerd? Het stilzwygen
der Heilige Schryveren ten dezen opzichte, zegt hy, beslist niet; en vele redenen
ter stavinge van 's Vorsten bekeering komen hem op zichzelven niet gewigtig voor;
echter is hy van gedagten, dat de voornaemsten, die hy kortlyk opgeeft, te zamen
genomen zynde, gronds genoeg verlenen, om zyne bekeering waerschynlyk te
stellen; maer 't beste bewys hier voor levert ons, zynes achtens, de inhoud van dit
Boek. - Edoch, hierop valt de vraeg; heeft Salomon dit Boek vroeger of later
geschreven? Naer uitwyzen van deszelfs inhoud, zegt de Hoogleeraer, ongetwyfeld
na zyne verleiding. De Vorst spreekt allerwege als iemand van ondervinding, en
van ene veranderde denkwyze. Ja, ‘hy komt hier voor, als een, die, wegens zyne
gevorderde jaaren, bedacht is op sterven, en zich bekommert over zynen erfgenaam,
van wien hy zich, met zekerheid, niets goeds kan belooven, en welken hy reeds
beschouwt als een ongelukkigen Vorst, wegens den toeleg van Jerobeam, en de
gezindheid van veele grooten onder Israël, die naar verandering haakten; gelyk hy
in het slot des vierden Hoofdstuks, vers 13-16, niet onduidelyk te kennen geeft.’ En is dit, dat Salomon dus, na zyne verleiding, dit Geschrift opgesteld heeft, dan
verstrekt het, gelyk de Hoogleeraer vervolgt, ‘ten onwraekbaer bewys, dat hy, schoon
zeer verre afgedwaeld, echter, door Gods genade, wederom is te regt gebragt.’
Dus verre 't geen den Vorstlyken Schryver betreft. Wat
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nu verder het Boek zelve aengaet, hier omtrent vorderen nog enige byzonderheden
opmerking, en wel, voor eerst, deszelfs Hebreeuwsche benaming Koheleth,
gemeenlyk door het woord Prediker vertaeld. Rakende deze benaming deelt ons
de Hoogleeraer verschillende gedachten van Taelkundigen mede, die hy
oordeelkundig nagaet; dan het twyfelagtige in dit alles doet hem, met anderen, in
de gewoone vertaling van Prediker berusten; te meer daer Salomon, wat dan ook
de benaming anders zou mogen aenduiden, zich in dit Boek als een Prediker
openbaer maekt, en gevolglyk, naer het gewoon gebruik, met regt dus betyteld
word. Dat hy in 't openbaer gepredikt zou hebben, of dat dit Geschrift, uit zynen
naem openlyk aen de vergaderde Gemeente voorgelezen zou zyn, is niet meer dan
ene bloote gissing; 't is genoeg, zegt de Hoogleeraer, ‘dat hy predikt in geschrift,
om verdoolde stervelingen te regt te brengen.’ - Wyders komt hier in overweging
de Godlykheid van dit Boek, waeromtrent de Hoogleeraer zich niet zo zeer grond
op innerlyke bewyzen, als wel, gelyk hy zich uitdrukt, ‘op het voornaam, en tevens
voldoend bewys, voor deszelfs regelmaatig gezag, ten onzen opzichte, dat de oude
Joodsche Kerk het gehad hebbe in die verzameling der H. Schriften, aan welke van
Christus en zyne Apostelen een godlyk gezag is toegekend.’ - Zommigen, 't is waer,
hebben hier tegen wel in bedenking gebragt, etlyke Stellingen, die in dit Boek
gevonden worden, welken tegen alle Godsdienstige beginzels als aenloopen. Dan,
't is intusschen uit den ganschen inhoud en 't oogmerk van 't Boek blykbaer, dat de
Schryver niet bedoeld heeft zulke beginzels te begunstigen, maer veeleer derzelver
invloed tegen te gaen. En derhalven vraegt men, hoe voorstellen van die natuur in
dit Boek voorkomen, of hoe zulks met het bedoelde van den Schryver over een te
brengen zy? De Hoogleeraer kan niet berusten in 't gevoelen van hun, die dit alles
tot ene ingevoerde tael van Vrygeesten brengen, welke de Prediker wederlegt; noch
zyne toestemming geven aen 't denkbeeld, dat de Prediker daermede aenduidt, de
ongerymde gevolgen, die uit de stelling der Vrygeesten, dat alles zich binnen dit
tydlyk leven bepaelt, voortvloeien, zonder dezelven, als handtastelyk ongerymd, te
wederleggen. Het komt hem aennemelyker voor, het gantsche Boek te beschouwen,
als ene doorgaende redeneering van Salomon zelven; en het zal, gelyk hy vertrouwt,
uit zyne na-
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dere verklaring van die soort van voorstellen, genoegzaem blyken, ‘dat eene
behoorlyke overweeging van den zamenhang, waar in de moeijelykste plaatzen
voorkomen, gelyk ook van het meer bepaald oogmerk des Predikers in dezelve, zal
genoeg zyn, om ons te overtuigen, dat ongeloovigen en wellustigen, in den Schryver
deezes boeks, te onregt, eenen voorstander van hunne gevoelens en leevenswyze
meenen gevonden te hebben.’
Hierop komt dan, ten aenzien van dit Boek, verder in overweging, de
Hoofdbedoeling des Schryvers, en 't Redenbeleid door hem daer in gehouden. Met
terzydestellinge van het denkbeeld, dat de hoofdzaek zoude zyn, het betoogen der
zedelyke zekerheid van een toekomenden staet en oordeel, met de daer uit
voortvloeiende noodzaeklykheid der goede werken; vereenigt zich de Hoogleeraer
hier met het vry algemeen aengenomen gevoelen, dat des Predikers Hoofdbedoeling
zy, ‘den mensch af te trekken van het ondermaansche, en op te wekken tot de
betragting van den waaren Godsdienst, als den eenigen weg ter gelukzaligheid
leidende; terwyl hy tevens heilzame lessen voorschryft, welker betragting het tydlyk
leeven kan veraangenaamen, en de rampspoeden van het zelve draagelyk maaken.’
De Hoogleeraer heldert dit door enige bedenkingen nader op; en beroept zich
deswegens wyders op zyne Ontledende Schets, die te gelyk geschikt is, om ons
het Redenbeleid te ontvouwen, 't welk de Prediker, om dit zyn gewigtig oogmerk te
bereiken, in agt genomen heeft; waeromtrent de Hoogleeraer hier nog drie
aenmerkingen, die men in 't algemeen gade moet slaen, mededeelt. - ‘ (1.) De
Prediker geeft, ten betoog van aller dingen ydelheid en van de verdrietelykheden
des menschelyken leevens, verscheidenerlei gevallen zoo op, dat hy, of zyn
onderwys vooraf laat gaan, en dan door een of ander voorbeeld opheldert en
bevestigt; of, dat hy het, na zeker voorbeeld opgegeven te hebben, volgen laat, om
zynen leezer te doen zien, wat men uit zoodanig een geval te leeren hebbe, en hoe
men zich, ter bevordering, immers tot bewaaring van rust en genoegen, daaromtrent
behoore te gedraagen. (2.) Wat de voorbeelden van schadelyke en veel kwelling
veroorzaakende ondeugden betreft, hy schildert dezelven doorgaans met de sterkste
koleuren, om hier door, al wat ter verschooning van menschelyke dwaasheid en
boosheid zou kunnen ingebracht worden, af te snyden.
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(3.) Wy moeten ons den Prediker, in het beloop van dit stuk, voorstellen, als nu, na
zyne bekeering, bezig in de bespiegeling van veele zaaken, welke hem de herdenking
van zynen voorigen leevensloop konde vertegenwoordigen; en by gevolg, dat hy
niet zoo zeer berigt geeft van zyne bespiegelingen in vroegeren leeftyd, als wel,
hoe hy nu, in zyne eenzaamheid, zich die dingen hebbe vertegenwoordigd, om 'er,
(ook ten nut van zyne medemenschen,) een regtmaatig oordeel over te vellen. Die
spreekwyzen derhalven, welke wy meermaal aantreffen; Ik zeide in myn harte, Doe wendde ik my, - Doe zag ik, - Ik keerde my om, enz. leeren ons niet, hoe hy te
vooren van het een tot het ander, in zyne beschouwing was voortgegaan, als wel,
hoe hy nu in zyne overpeinzingen, door een leevendige herinnering van 't gene hy
voorheen gedaan, gezien, vernomen en ondervonden had, dat alles met een bedaard
oordeel beproefde, om 'er zulk een onderwys uit af te leiden, 't welk hy voor de
Israëlitische Kerk nuttig oordeelde.’
Laetstlyk hecht de Hoogleeraer aen dit alles, nog ene aenpryzende beschouwing
van het nuttig gebruik dezes Boeks, welks onderwyzing door alle tyden voor gewigtig
gehouden moet worden. Het hoofdonderwerp is zekerlyk van groot aenbelang, en
de byzondere lessen zyn van die natuur, dat ze den menschen niet te dikwerf noch
te ernstig herinnerd kunnen worden. Daerby komt dat in dezen een Man van
ondervinding spreekt. Veelligt wraekt men vermaningen van dien aert, welken ons
dezen en genen voordragen, om dat ze, onzes agtens, de vereischte ondervinding
niet hebben; en zegt wel eens; ja, was de Man in onzen staet of omstandigheden,
hy zou anders over de zaek oordeelen! Dan deze uitvlugt is hier geheel en al
verydeld. ‘Wat zal men toch, gelyk de Hoogleeraer zegt, 'er tegen inbrengen, als
een magtig, een wys Vorst, die, meer dan eenig mensch, de bekwaamheid en
gelegenheid had, om van alles, wat de weereld heeft en geeft, de proef te neemen,
dit getuigenis aslegt, ydelheid der ydelheden, het is al ydelheid! en het zelve door
een reeks van proeven zoo bevestigt, dat alle uitvlugten afgesneden, alle
tegenbedenkingen kragteloos gemaakt zyn?’ Hierop grond de Hoogleeraer verder
zyne aenmaning om een behoorlyk gebruik van dit Boek te
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maken, en zyn gedrag naer de lessen van den wyzen Prediker te regelen, het welk
hy aendringt als een pligt, dien de zorg voor ons waer belang van ons afvordert.
Zegt men, dat men 'er zelf de proef van wil nemen, of alles wel zo ydel zy; hy toont
duidelyk, dat men dan niet alleen ene onnodige, maer ook ene ongeoorloofde taek
op zich neemt, die daerenboven ten hoogsten gevaerlyk zou zyn. En eindelyk gaet
hy het misbruik tegen, dat men van dit Boek zou kunnen maken, door zich in den
waen te brengen, dat men zich, om Godsdienstig te leven, van alle tydlyke
genietingen, uitzichten en betrachtingen behoort te ontdoen; waerover hy ten slot
nog deze leerzame lesse geeft.
‘Niets is strydiger met den Godsdienst, en met de bestemming van den mensch,
aangemerkt als een bewooner deezer aarde, en als een lid der maatschappy, dan
zoodanig eene verlochening der ondermaansche dingen; verlochening, welke ons
jegens God ondankbaar, en voor onze medemenschen onnut maakt. En wel verre
van daar, dat Salomon, in dit boek, tot zulke buitenspoorige besluiten eenige
aanleiding zou geeven; de lessen, met welke zyne verhandeling, van aller dingen
ydelheid, als doorzaaid is, verstrekken tot waarborgen van het tegendeel. Wel
voorziende, dat men van zyn hoofdbetoog zulk een misbruik zou kunnen maaken,
laat hy niet na, by gepaste gelegenheden, aan te wyzen, wat men te vermyden, wat
men te betragten hebbe, om, met de minste stoornis, het goede deezes leevens te
genieten, en in het werk, waar toe men zich geroepen vindt, getrouw te zyn; met
erinnering tevens van zulke waarheden, die eenen godzaligen in alles, wat hem
menigmaal ontrust en bedroest, den besten troost kunnen opleveren. Hy, derhalven,
die, overeenkomstig het oogmerk deezes boeks, de lessen, daarin voorkomende,
zorgvuldig betragt, zal het goede deezes leevens met dankbaare blydschap genieten,
het kwaade, dat hy ziet en ondervindt, met stille gelaatenheid verdraagen; het werk,
dat hem op de hand is gelegd, met lust en yver uitvoeren; omtrent het toekomende
noch zorgeloos noch angstvallig zyn; en, 't geen de hoofdzaak is, zyn waar, zyn
bestendig geluk in God zoeken, en deszelfs voltooijing, in eenen toekomenden
staat, naar de beloste, aan de Kerk, van de vroegste tyden af, gedaan, gerustelyk
verwagten.’
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De Zwijgende Christen, bij het graf van eene Godvrezende Dogter.
Door J.v. Loo, Predikant te Ootmarsum. Te Utrecht, by A.v.
Paddenburg en M.v. Vloten, 1781. Behalven de Voorrede 56 bladz.
in gr. octavo.
Toen wy kortlings de Overdenkingen van den Eerwaerden van Loo, by het Graf
(*)
zyner jonge Vriendinne , beschouwden, hebben wy dat Geschrift voorgedragen,
als uitgevoerd op ene treffende wyze; gemerkt hetzelve de tael van 't Hart behelsde;
die intusschen zo wel door het Verstand bestuurd werd, dat zy te gelyk hartroerend
en leerzaem ware. Even dit zelfde moeten wy ook van deze Leerreden zeggen, die
tot het eigenste Voorwerp betrekking heest; weshalven derzelver lezing allen aen
te pryzen zy; en inzonderheid denzulken, die teer beminde panden door den dood
verlooren hebben. - Dat zy, na 't afloopen van de eerste sterke aendoeningen der
Natuure, dit Geschrift in handen nemen, het met oplettendheid lezen; en zy zullen,
zo ze maer voor enige verstandige overdenking vatbaer zyn, tot ene mindere of
meerdere bedaerdheid komen. - Ene nadere overweging zal hen de kracht van 's
Mans voorstellingen doen gevoelen; zy zullen getroost, opgebeurd en bewoogen
worden, om zich verstandig, om zich Christlyk, te gedragen. Zo ooit een Geschrift
natuurlyk geschikt zy, om die uitwerking te wege te brengen, 't is deze Leerreden,
die te gelyk tot het Hart en tot het Verstand spreekt.
De Eerwaerde van Loo neemt tot een Tekst het kort, doch veel beduidend bericht
van Aärons gedrag, op het jammerlyk omkomen zyner twee Zoonen, Nadab en
Abihu, en de tael van Mozes by die gelegenheid tot hem: op dit alles, zegt de Tekst,
sweeg Aäron stil. Ter ontvouwinge nu, in de eerste plaetze, en voorts ter aenpryzinge
van dit voorbeeld, om het zelve na te volgen, is deze Leerreden tweeledig. In het
eerste Lid schetst ons de Leeraer, uit ene korte opgave der omstandigheden van
deze gebeurtenis, de voortreflykheid van Aärons gedrag: waer in hy tevens gods
gestrenge oordeel over Aärons heiligschendende Zoonen billykt. En hierop richt hy
zyne aenspraek, ten tweede, wel byzonder tot het adelyke Ouderpaer, in diepe rouw
gedompeld, op het overlyden van deszelfs Dochter, de hooggeborene Freule,
Jeannette, Sophie, Adelaïde, Gra-

(*)

Zie boven bl. 396.
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vinne van Heiden Hompesch. Zyn Eerwaerde stelt dien Ouderen, welke een grievend
verlies in den dood van dat hun kind geleden hebben, dit voorbeeld van Aäron ter
navolginge voor; welk hy met etlyke drangredenen ten ernstigste aenpryst. - Ene
vergelyking van hun lot, met dat van Aäron, dient, om hen te doen opmerken, dat
het hun veel gemaklyker zy, dan 't Aäron moest vallen, om zich, gevoelig getroffen,
niet slechts met een stilzwygenden mond, maer ook, waer in het deugdzame hier
wel byzonder bestaet, met een stilzwygend hart aen den Godlyken Wil te
onderwerpen. Tot een verderen aendrang hier van, toont hy wyders, hoe sterke
redenen 'er zyn, om hen tot dit stilzwygen te verplichten; en hoe gelukkig het zy,
dat die redenen tevens aengemerkt mogen worden, als de bronnen van den
allerbesten troost; 't welk hy in de volgende byzonderheden voorstelt. ‘Gy moet,
zegt hy, stilzwijgen, om dat het God is, die U dit verlies doet lijden, uit wijze en goede
redenen. - Om dat zij niet overvallen is van den dood in een onbereid uur, maar
hem gelovig verwagtende overwonnen heeft, eer dat zij stierf. - Om dat zij vroeg in
den Hemel is ingegaan, - en eindelyk, om dat haar lighaam slegts slaapt, om eens
heerlijker te ontwaken.’ - Ieder dezer byzonderheden ontvouwt de Leeraer met den
vereischten nadruk, en hecht voorts aen dit alles ene gepaste Slotvermaning ter
inachtneminge van 't gezegde. De Ouders opgewekt hebbende om die troostgronden
te overpeinzen, hun tevens onder 't oog brengende hoe gelukkig zy in dit geval zyn,
boven anderen, aen wien deze bronnen van troost ontbreken, leid hy zyne
Tochoorders in 't algemeen op, tot een gevoelig bezef van hunne stervelykheid, en
daeraen verknochte verplichting tot een godsdienstigen wandel. En eindelyk richt
hy zyne aenspraek nog wel byzonder tot jonge lieden, hen aenspoorende, om wys
te worden, en hunne bekeering niet tot een onzeker uur te verschuiven; om, by het
graf zyner jonge Vriendinne, de waerde van het leven tegen het sterven te leeren
schatten, en te wandelen in die geloofsdeugden, welken zyne zalige Vriendin in
leven en in sterven vergezeld hebben.
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Lykreden, ter gedachtenisse van den roemruchtigen dood des
Wel Ed. Hooggeb. en Grootm. Baron W.J. Bentinck, Schout by
Nacht van Holl. en Westvr. enz. enz. Naar het oorspronkelyk
Fransch Handschrift van den Schryver gevolgd. Te Amsteldam,
by J.F. Rosart en Comp. 1781. In gr. octavo, 41 bladz.
Deze Lykreden, welke voorkomt als uitgesproken door een Vrywilliger op 's Lands
Vloot, die zich A.R.G. tekent, en dezelve opdraegt aen zyne heldhaftige Medemakkers
en dierbare Landsgenooten, is ene welingerigte Krygsmans Redenvoering, gaende
over de vyf volgende Hoofdzaken.
‘I. De voortreffelykheid van den vrygeboren Soldaat, of, dien, die de wapenen ter
verdediging van zyn Vaderland; voor zich zelve; zyne bezittingen, of uit andere
krachtige drangredenen, aangord.
II. Zyne hoedanigheden en plichten.
III. Deze alleen vervullen zyn hart; zyne dierbaarste zielvermogens zyn aan dezelve
toegewyd, en moeten hem, vereenigd aan de krachtige en wettige
beweegredenen, welke in hem werken, tot een Held vormen.
IV. Aanmoediging, om zynen roemruchtigen loopbaan te vervolgen, vergezeld
door de eer en een goeden uitslag.
V. De voordeelen, welke zyne hoedanigheden en gedrag, aan het Vaderland en
aan het Nageslacht, verschaffen.’
Onze Redenaer, behandelt ieder dezer Artykelen, op ene geregelde en
aenmoedigende wyze voor alle dezulken, die tot den Krygsdienst geschikt zyn; met
ene gepaste invlechtinge van zulke trekken, die tot lof van den roemruchtigen
Bentinck dienen; welken hy zyne Krygsgenooten als een loflyk voorbeeld ter
navolginge doet beschouwen.

Lykreden ter gedachtenisse van den Hoog Welgeb. Heere, den
Heere W.J.G. Baron Bentinck, met deszelfs Geslachtregister, het
voorgevallene in den Zeeslag den 5 Aug. 1781, en zyne met
Krygsmans Eer uitmuntende Lykstatie. Te Amsterdam, by D.
Schuurman. In gr. octavo 85 bladz.
Men moet zeer gesteld wezen, op den naem van Lykreden, om een Geschrift, van
die natuur als dit is, ene Lykreden te noemen. De eerste 49 bladzyden van 't
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zelve behelzen, behalven het Tytelblad, en een Treurdicht, met ene korte aenwyzing,
dat de beroemde Bentinck een waerdiger Persoon geweest is, dan de Koning van
Engeland immer kan of zal worden, een uitvoerig bericht van 't hoogadelyk en
lofwaerdig Geslacht, waar uit onze Zeeheld voortgesprooten is. Hieraen volgt ene
Verhandeling van 17. bladzyden, die zeer oppervlakkig en te gelyk langdradig is,
over het voorstel van Salomo, Pred. VII. 1. De Dag des Doods is beter dan de Dag
der Geboorte, die volgens den Tytel eigenlyk de Lykrede uitmaekt. Dit Stuk
afgehandeld zynde, brengt de Autheur het eerste gedeelte van 't opgemelde
Tekstvers, beter is een goede Naam dan goede Oly over op onzen Zeeheld, en
toont door de opgave van 's Mans character, zyn gedrag in 't algemeen, en wel
byzonder in den Zeeslag van 5 Aug., waer van hy ene beknopte beschryving geeft,
dat zyn Hoog Wel Gebooren een goeden Naem gehad en nagelaten heeft, beter
dan goede Oly; met welken hy ook ten Grave gebragt is, onder 't geleide van ene
hem voegende Lykstatie, welker rangschikking onze Schryver opgeeft. En eindelyk
komt op bladz. 82 en 83 de overbrenging van den Tekst, De dag des Doods is beter
dan de Dag der Geboorte, op onzen Zeeheld, uit overweging zyner recht Christelyke
Gemoedsgestalte: 't welk hem dan ook de woorden vers 2. Het is beter te gaen in
't Klaeghuis, dan te gaen in 't Huis der Maeltyd, zeer geschikt doet vinden op de
Hoog Adelyke Famille. Voorts vermaent de Schryver Nederlands Officieren 's Mans
Godvruchtig voetspoor na te treden: onderrigt ons dat zyn Hoog Wèl Gebooren, in
den Hemel zynde, als op Aerde herleeft, in zyns Broeders Zoon, den 1 Sept. 1781.
gebooren, en naer zyn Grootvader en Oom, Berend Hendrik Wolter Jan geheeten,
welke jonge Spruit hy met een Versje verwelkomt; waer op hy ten laetste deze zyne
Harsenvrugt, insgelyks met een Versje, opdraegt, aan de Hoog Ed. Hooggeb. Vrouwe
Bonne Elizabeth Jurriana du Tertre, Douariere Bentinck, Moeder van den overleden
Held. Het beste van dit Geschrift is de opgave van het Geslachtregister; het
Godgeleerde is eigenlyk des Schryvers zaek niet, en zo als 't hier inkomt zegt het
niet byzonders; het overige behelst de reeds alom bekende berichten.
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Onderwyzend Gesprek over het Geloof en de Zedenleer der
us
Christenen. Door E. Bekker, Wed. D . A. Wolff en A. Deken. In 's
Graavenhaage, by J.v. Cleef, 1781. Behalven het Voorbericht 346
bladz. in gr. octavo.
Leergraeg, een Arbeidsgezel, wiens hart goed is, maer die tot nog de vereischte
opleiding niet gehad heeft, om duidelyke en geregelde denkbeelden van den
Godsdienst te vormen, word hier, door Onderwyzer bedeeld, met zulke kundigheden
van den Christlyken Godsdienst, als deze agt aengekondigd te zyn, in de
Euangelieleere, ter erlanginge van Gods gunst in tyd en eeuwigheid door Jezus
Christus. De Onderwyzer legt den inhoud dier Leere, naer zyn inzien, voor Leergraeg
open, in enige achtervolgende gesprekken, op zodanig ene manier, als hy oordeelt
best geschikt te wezen naer de bevatting van den gemenen Man. - Onder deze
voordragt, geven twee Dames, wier pennen, nu door ernst dan door boert, reeds
meermaels vele Lezers vermaekt of gesticht hebben, hun verslag van het Geloof
en de Zedenleer der Christenen, in negen-entwintig Lessen. De drie eerste Lessen
zyn ingericht, om God te leeren kennen als den Schepper en Regeerder van 't
Heelal, die een belooner is der genen, die hem zoeken; en Jezus Christus als van
God gezonden, om den menschen Gods Zaligmakende Genade te openbaren, en
hen, door zynen dood, met Gode te verzoenen. Achttien daeraen volgende Lessen
gaen over de Zedeleer; waermede voorts nog vier Lessen verknocht zyn, die
inzonderheid den uiterlyken Eerdienst, en het recht gebruik van Gods Woord,
betreffen. Hierop ontvouwt de zes-en-twintigste Les de Godlyke ondersteuning ter
onzer plichtsbetrachtinge; terwyl ze tevens dient, om zwaermoedige bedenkingen,
uit het niet wel verstaen der Schriftuurlyke uitdrukkingen van den Heiligen Geest te
bedroeven, en den Geest der genade smaedheid aen te doen, gebooren, tegen te
gaen. Even zo worden, ter weeringe van soortgelyke bekommeringen, in de twee
volgende Lessen, enige Schriftuurplaetzen, rakende de al of niet vergeeflykheid
van zommige Zonden, overwogen; 't welk dan verder aenleiding geeft tot ene
ontvouwing der leere, dat God den Zondaer, door Jezus Christus als Middelaer, de
Vergeving der Zonden aenbied. En eindelyk gaet de laetste of negen-en-twintigste
Les over de Opstanding der dooden, met het daeraen verbonden laetste
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Oordeel, ter zaligheid of ter verdoemenisse, naer eens iegelyks werk: waeraen nog
gehecht is een Besluit van dit onderwyzend Gesprek, dienende ten aendrang van
verplichting, om de verkregen kennis wel te beleven; mitsgaders ter meldinge van
de reden, waerom de verschilstukken der Christenen in dit Geschrift niet behandeld
zyn.
Mejuffrouw Bekker en Mejuffrouw Deken, naemlyk, hebben het verhandelen van
verschilstukken niet alleen overtollig geagt, maer zulks ook in dit haer Werk ter zyde
gesteld, om dat het tegen haer bedoelde inliep: 't welk was, ‘een Huisboek op te
stellen, dat in alle welgeregelde Huisgezinnen, welke byzondere gevoelens zy dan
ook mogen zyn toegedaan, gebruikt zou kunnen worden.’ Dit Plan vorderde zekerlyk
zodanig ene wyze van voordragt; overeenkomstig daer mede hebben onze
Schryfsters ook steeds met alle omzichtigheid zulke spreekwyzen of manieren van
voorstellen geschuwd, die, aen deze of gene party der verschillende Gezindheden
in 't byzonder, aenstootelyk zouden kunnen zyn: en is het, dat zy hier of daer enige
denkbeelden aen de hand geven, die haer als byzonder eigen zyn, ze dragen
dezelven gemeenlyk niet stellig voor, maer als onderwerpen ter nadere overweginge.
- Haer onderwyzend Gesprek is des, ten dezen opzichte, ten dienste van alle
Christenen in 't algemeen; en zo is het ook, ten aenzien der uitvoeringe, op zodanig
ene wyze ingericht, dat en min of meer geoefende Christenen beiden het zelve met
leerzame stichting kunnen nagaen; gemerkt de leertrant, zonder in het lage te
vervallen, van die natuur is, dat hy de aendacht van meer geoefenden gaende
houde, terwyl hy tevens de min geoefenden, naer hunne vatbaerheid, te gemoet
komt. Men vind hier het character van een Leergragen en dat van een Onderwyzer,
die zodanig iemand weet uit te lokken, te onderscheppen en te onderrichten, op
ene manier, gelyk in dezen wel byzonder bedoeld word, die ook geschikt is naer de
bevatting van den gemeenen Man, zeer wel gade geslagen. - Uit hoofde van dat
alles komt dit Geschrift, in beantwoording aen 't oogmerk der Opstellers, wezenlyk
voor als een, nuttig Huisboek, dat geschikt is, om den leden van een Huisgezin, niet
de Twist-Godgeleerdheid, (welke weinige menschen behoeven te doorgronden,)
maer zodanige kundigheden van den Godsdienst in te boezemen, die daedlyk op
de betrachting uitloopen; en hen te leeren opmerken, wat zy in hunne onderscheiden
omstandigheden voor
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hunnen plicht hebben te houden; als mede hoe sterke drangreden hen noopen, om
'er hun gedrag naer te regelen. - Tot ene proeve van des Onderwyzers leertrant,
dienen de volgende bedenkingen over de mogelykheid der Liefde tot de Vyanden.
Na ene voorafgaende aenmerking over den plicht der Liefde tot de Vyanden, en
wel over onze verplichting, om hen zo lief te hebben, dat wy God voor hun bidden;
en dus God tot getuigen durven nemen van onze liefde te hunwaerds; na de
ontvouwing, dat dit iets meer zegt, dan hun alleen wel te doen, uit hoedanige
inzichten ook; en dat zulks daedlyk ene werkzaemheid des harten jegens den Vyand
insluit, vervolgt het Gesprek aldus.
ONDERWYZER.

‘Zoudt gy my nu kunnen zeggen, wanneer wy onze vyanden lief hebben?
LEERGRAAG.

Ja, dat zie ik nu. Als wy hen een goed hart toedragen; maar wat is dat evenwel
moeilyk, myn Heer, my dunkt het is haast niet te doen.
ONDERWYZER.

Voorzigtig Jacob! God weet immers zeer wel, wat wy zwakke menschen kunnen
doen; Hy weet immers dat wy leeme hutten bewonen, wier grondslagen in het stof
zyn. Hy zal ons, want hy is onze goedertieren Vader niets afeischen, dat wy niet
doen kunnen. Hy gebied ons dit echter door zynen Zoon en Gezant JESUS CHRISTUS;
wy moeten het dan ook zeker kunnen doen. Maar kom aan, willen wy eens zien, of
die pligt wel zo moeilyk is, als men doorgaans denkt?
LEERGRAAG.

ô Zeer gaarn; want dit komt my zo moeilyk voor!
ONDERWYZER.

De zaken krygen, al naar dat wy die uit een zeker oogpunt beschouwen, een
uitwendig voorkomen. Dit weet gy? Als ik by my zelf denk; die man, die ik nooit
beleedigd heb, en altoos wel deed, heeft my zo veel nadeel toegebragt als hy kon,
zo wel in myn goeden naam als in myne bezittingen; dan zwelt myn hart; ik voel dat
ik het tegendeel van hem verdien. Ik kan hem niet zien dan als een laage schurk,
die my heeft zoeken veragt en behoeftig te
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maken. ô, Hoe gaarn zou ik hem straffen! Ik lees daarop dat JESUS my de wraak
ten strengsten verbied; en dat Hy my beveelt myne vyanden lief te hebben. Ik bedaar
wat. Myn vyand komt in ongelegenheid, ik help hem: maar geduurig welt myne
gevoeligheid weder op! Ik word geduurig, als ik van hem hoor, of hem zie, woedend;
en ik stel, wyl ik hem toch niet lief kan hebben, myn geweeten met deeze woorden
gerust: ‘Ik doe hem geen kwaad; ik veragt hem, maar weiger niet hem te helpen.’
Is 't zo niet Jacob?
LEERGRAAG.

Ja myn Heer, zo is het; maar verder kan ik het niet brengen.
ONDERWYZER.

Niet zo haastig, myn Vriend! Wy weten niet, wat wy, zo wy het hartlyk willen, doen
kunnen, en zo wy GOD om zyne hulp smeken! Als iemand, die gy, uit liefde en
deernis, in uw huis had opgevoedt, u uw goed ontstool, zoudt gy schrikkelyk boos
worden: niet zo? en, als hy in handen van het Gerecht raakte, zoudt gy blyde zyn.
Maar! als die eerste aandoening over was, dan zoudt gy wel heel anders kunnen
denken. Gy zoudt mooglyk zeggen. ‘Wel lieve Heer, zal die jongman sterven moeten,
om dat hy my bestoolen heeft. Hy is misschien hier toe verleidt; hy plagt zo kwaad
niet te zyn. Wat heb ik hem, toen hy een arm verlaten kind was, lief gehadt; hoe
gehoorzaam was hy altyd; wat heb ik veele aangenaame avonden met hem gehad!
Wel, kon ik zyn leeven koopen, ik deed het vast. Morgen is hy al gerecht; en ik zal
hem nooit weer zien!’
LEERGRAAG.

ô, Myn Heer, wat kent gy my wel! ja, zo zoude het zyn.
ONDERWYZER.

Goed; dat stemt gy my dan toe?
LEERGRAAG.

Wel zeker! want zo is het; zo zou ik doen, en spreken.
ONDERWYZER.
(*)

Gy zoudt dan reeds eene liefde des medelydens

(*)

De Onderwyzer heeft Leergraeg voorheen onderrigt, dat men meest altoos drieërhande
soorten van liefde in agt neemt: die des medelydens, die der goedkeuring en hoogagting, en
die der vereeniging. De eerste strekt zich, volgens het verder onderwys, tot allen, en zelfs tot
slechte menschen uit; de tweede gaet over menschen, die wy, op een goeden grond, onze
hoogagting waerdig keuren; en de laetste bestaet in de vriendschap, welker grondslag de
deugd is, en die, door gelykheid in denken en genegenheid, alleen maer versterkt word;
waernevens de Huwlyksliefde, als de allervolmaektste vriendschap, te gelyk in aenmerking
komt. De eerste, of de liefde des medelydens, hier inzonderheid bedoeld, bestaet volgens
Leergraeg, en de toestemming van den Onderwyzer, hier in: ‘dat men bedroeft is over de
dwaasheid en verkeertheid van zynen evenmensch; om dat zy hem in GODS ongunst brengen,
en gevolglyk rampzalig maken; terwyl men teffens alles poogt te doen, wat hem zou kunnen
verbeteren, en dus gelukkig maken.’
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voor hem gevoelen? Denk nu eens aldus over uwen vyand: ‘Hy heeft my gehoont,
gelastert, beledigt, benadeelt; ik heb hem altoos wel en oprecht behandelt. Hy weet,
want zyn geweeten kan dit niet zwygen, hy weet, dat hy zich zeer omtrend my
bezondigt heeft. Wel, hoe bitter moeten zyne overdenkingen zyn; hoe moet zyn
geweeten hem benaauwen; wie weet, welk een stryd hy heeft, met zyne trotschheid,
die hem belet, zyne schuldbekentenis te doen, in weerwil van zyne overtuiging dat
dit zyn pligt is. Hy heeft de geboden van GOD overtreden. Hy kan alle oogenblik
sterven, en geroepen worden, om zynen Rechter te antwoorden; hy kan veroordeeld
worden.’ Als gy dus denkt, kunt gy dan wel nalaaten, om GOD voor hem om vergeving
te bidden? Is uw geheel hart niet vervult met medelydende liefde?
LEERGRAAG.

Waarlyk, myn Heer, ik zou dat zo ernstig doen, als of ik voor my zelf om vergeving
bad. Het denkbeeld, dat hy ongelukkig zal wezen, doet alles by my af.
ONDERWYZER.

Laaten wy dus ons best doen, om altoos onze vyanden in dat licht te beschouwen;
dan zullen wy hen niet alleen met medelyden lief hebben, maar wy zullen ook voor
hen bidden. Dan zullen wy ook hem, in deezen, navolgen, die zo wel ons Voorbeeld
is, als onze Wetgever!
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LEERGRAAG.

Dat is myn oprecht voornemen. Ik ben nu reeds niet zo gestoort meer op iemand,
die my benyd, dat gy zo veel werk van my maakt; en die my, by mynen Baas, al
meermaal heeft zoeken in kleinagting te brengen. Ik zal morgen reeds beproeven,
of ik hem niet kan overtuigen, dat hy my slegt behandelt, en dat hy tegen GOD
zondigt, die niet wil dat wy goed met kwaad, maar kwaad met goed, vergelden; en,
wat dit ook uitwerke, ik zal GOD voor hem, als voor my zelf, bidden, op dat hy, indien
hy eens onverwagt kwam te sterven, niet ongelukkig worde in eene toekomende
waereld.
ONDERWYZER.

Doe zo, en gy doet wel; zeg hem ook, dat ik mede zyn vriend wil zyn, en dat gy hem
wel by my wilt brengen.’

Het eiland der Hoopenden; eene Gelykenis van J.J. Hesz. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door C. Groeneveld. Te Amsterdam by A.D.
Sellschop en P. Huart, 1781. In gr. octavo 60 bladz.
Een zinnebeeldig voorstel van Gods Koningryk, of den voortgang der Godlyke
Openbaringe, zints de Schepping tot op de verschyning van Jezus Christus;
strekkende ter voordragte van de wegen der Godlyke Voorzienigheid daerin
gehouden, met derzelver volzalige gevolgen in de eeuwigheid. De Eerwaerde Hesz
stelt hier, in ene doorloopende Allegorie of Byspraak, den hoofdzaeklyken inhoud
van zyne uitgebreide Verhandeling over Gods Koningryk voor; dat op zichzelve
zyne nuttigheid kan hebben; en zonderling den zodanigen van dienst kan wezen,
die zich het algemene beloop der opgemelde Verhandelinge, op ene gemaklyke
wyze, begeren te herinneren.
Het Eiland der hoopenden is de tegenwoordige Waereld; in tegenoverstelling van
't Vaste Land, of de toekomende Eeuw, geschikt ter verkryginge ener eeuwig
volmaekte Gelukzaligheid, voor alle die genen, welken zich op het Eiland bevlytigen
ter betrachtinge van hunnen plicht, in de hoop van op het Vaste Land in dien
Gelukstaet te zullen declen; waer van de Inwooners trapswyze ene sterkere
verzekering verleend is geworden; met ene
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nevensgaende onderrichting van 't rampzalig lot derzulker, die hunnen plicht
verwaerloozen. Onder dit zinnebeeldig voorstel ontvouwt zyn Eerw. hoe de Vader
der Menschen zyn wil en welbehagen, met toezegginge zyner gunste aen alle de
zodanigen, die hun gedrag 'er naer poogen in te rigten, van tyd tot tyd duidelyker
heeft bekend gemaekt; tot dat hy eindelyk door zynen Zoon, Jezus Christus, dat
alles in het klaerste daglicht gesteld heeft. Tevens gaet hy na, het gedrag der
menschen, staende die verschillende bedeelingen der Godlyke Openbaringe, tot
op den tegenwoordigen dag; met aenwyzing hoe schandelyk het Menschdom veelal,
door alle tyden, die Openbaring verwaerloosd, ja wel eens bespot heeft; terwyl 'er
echter nog gestadig ook zulken onder gevonden worden, die 'er een recht gebruik
van maekten; het welk ook nog heden plaets heeft. - Het gantsche beloop dezer
Gelykenisse is leerzaem, en opweklyk, om een ieder te noopen tot het leiden van
zulk een gedrag, dat hy behoore, tot het getal van hun, wier grootste pooging, terwyl
zy zich op het Eiland der Hoopenden bevinden, is en blyft, het woonen op het Vaste
Land hoe langer hoe waerdiger te maken: dat is, buiten Leenspreuke, zich te
bevlytigen ter Deugsbetrachtinge, en volkomenlyk te hoopen op de genade, die
denzulken toegebragt zal worden, in de openbaringe van onzen Zaligmaker Jezus
Christus.

Apotheek der Oostenryksche Staaten, op bevel van Hunne
Keizerlyke, Koninglyke en Apostolische Majesteiten. Opgesteld
door de Hooggeleerde en Wydberoemde Heeren A. Baron van
Störk, N.J. de Jacquin, en J.J. de Well, naar den Tweeden Druk uit
het Latyn vertaald. Te Rotterdam, by R. Arrenberg, 1781. In groot
octavo 309 bladz.
Deeze Apotheek, die eigentlyk voor het Platte Land geschikt is, en voor een uittrekzel
uit de Weener Apotheek kan gehouden worden, koomt ons voor tot het oogmerk,
waartoe geschikt, een weinig wydloopig te zyn. - De beroemde Schryvers zeggen,
in de Voorrede dat deeze kleine Land-Apotheek niets dan alleenlyk goede, nuttige,
en meest eenvoudige middelen zoude bevatten; en wy willen ook geenzints
ontkennen, dat wy 'er zeer veele goede en eenvoudige Voorschriften in gevonden
hebben; dog, on-
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zes bedunkens, hadde men nog zeer veele Voorschriften kunnen agter laaten, die
eigentlyk op het Platte Land zeer wel te ontbeeren zyn. In eene Apotheek voor het
Platte Land behoorden, naar ons inzien, geene andere Voorschriften geplaatst te
worden, dan dezulken, die niet alleen zeer eenvoudig zyn; maar die ook tot een
bepaald oogmerk kunnen gebezigd worden. - Het Werk zelve is intusschen in de
Oostenryksche Landen met zeer veel genoegen ontvangen, en wy twyfelen ook
geensints, of het kan van algemeen nut zyn. - In het Eerste Deel worden de
eenvoudige Geneesmiddelen afgehandeld; namentlyk, zo wel die tot de bereiding
van deeze Apotheek moeten dienen, als die tot algemeen gebruik bewaard worden.
Hier agter volgt eene verklaaring der Scheikundige Characteren, der Apotheekers
gewigten en maaten, voorts eene bepaaling van den tyd, om de planten, en derzelver
deelen, te vergaderen, benevens de wyze om dezelve te droogen en te bewaaren;
en dan eindelyk eene verklaaring van sommige Konstwoorden. Het Tweede Deel
bevat, de Bereidinge der Geneesmiddelen. - Wy hebben de Vertaaling met het
oorsprongelyke vergeleeken, en vinden dat het Werk zeer wel vertaald is.

Nederlandsche Insecten, beschreeven en afgebeeld door C. Sepp.
IV St. XIV Verh. twee Plaaten, en VI St. VII Verh. ééne Plaat. In
quarto.
Met deeze afgifte brengt ons de Heer Sepp een drietal van Rupsen onder 't oog,
die, van haare geboorte uit het Ey, tot haare verandering in een Vlinder, naar
gewoonte naauwkeurig beschreeven, en met de natuurlyke koleuren juist afgemaald
zyn, zo dat ze deezer verzamelinge op nieuw tot cieraad strekken. Van ééne deezer,
welker Vlinder Wapendraager genoemd wordt, meldt hy eene byzonderheid die
derzelver jong gebroed eigen schynt te weezen; en vooraf geeft hy nog eene
tweeledige aanmerking, die we, ter deezer gelegenheid, insgelyks zullen
mededeelen. - Men wordt meermaals gewaar, dat de Vlinders hunne Eijeren aan
de onderzyde der bladeren leggen, en dat de jonge Rupsjes egter niet aan die
onder-, maar op de bovenzyde der bladeren hun voedzel zoeken. Zulks heeft ook
in dit geval plaats; en onze opmerkzaame beschouwer leidt ons op tot de gedagten,
dat het eerste ge-
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schiedt veiligheidshalve; op dat de Eijeren minder gevaar loopen van door den
Regen of Dauw losgeweekt te worden, en dus van de Bladeren af te vallen. Wat
het tweede betreft, hy gist niet onwaarschynlyk, dat zulks ontstaat, ter oorzaake van
de meerdere ruigte of wolagtigheid der bladeren aan de onderzyde, die de tedere
klaauwtjes van de pootjes der jonge Rupsjes belemmert; en dat ze daarom
gedreeven worden, tot het zoeken van hun voedzel op de bovenzyde der bladeren,
die gemeenlyk eene effener oppervlakte heeft. Dan, buiten dat algemeene, heeft
dit jonge broedzel, dat slegts weinig tyds in 't Ey vertoeft, zynde elf dagen, na 't
leggen der Eijeren, reeds voor den dag gekomen, iets byzonders in hunne manier
van graazen op de door hen betrokken weide, dat voor het gezigt zeer aarrig is.
‘Ik hebbe het, zegt onze Autheur, onder anderen, aan een School Eiëren, aan de
onderzyde van een breed Willigen Blad gelegd, dezerwyze waargenomen. Het getal
der jonge Rupsen uit dit School was ruim 60; wanneer dezen nu in rust waren, zaten
zy zonder eenige Orde, op de bovenzyde van het Blad, als op en over elkander op
een Hoopje ter neder; maar, wanneer zy aan 't eeten zouden gaan, bleef 'er geen
een ten agteren, maar zy schaarden zich Boogsgewys allen naast malkander, met
de Staartjes om hoog getild, en graasden dus, recht voor zich heenen, het Oppervlak
des Blads in de rondte af, laatende het tusschenvlics van 't Blad onbeschadigd.
Wanneer zy dan verzadigd waren, trokken zy zich allen weder te rug in 't midden
van 't Blad, zynde als 't ware hunne Rustplaats; daar zy dan weder over en naast
malkander zonder orde op eenen Hoop lagen. Doch deze hunne aardige Eigenschap
duurde maar zo lang, tot dat zy voor de eerstemaal verveld waren, 't welk acht dagen
na het komen uit derzelver Eiëren geschiedde; als wanneer zy niet langer op de
vlakke zyden der Bladen graasden, maar wel aan derzelver kanten begonnen te
vreeten, zo als anderszints de matig van grootte en volwassene Rupsen doen.’
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Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde afbeeldingen
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, 1781. In gr. quarto.
Deeze aflevering behelst wederom eene groote verscheidenheid van Insecten, die
tot de Hemipterae, de Halfschildigen of Halfschildvleugeligen behooren; waaruit
(*)
blykt, dat dit Werk met dezelfde oplettendheid voortgezet wordt, als men 't
aangevangen heeft; des de Liefhebbers reden hebben om 'er over voldaan te zyn.

Sebaldi Justini brugmans Lithologia Groningana; cum figuris
aeneis; publice defensa, cum summos in Philosophia Honores in
Academia Groningo-Omlandica consequeretur. Groningae apud
P. Doekema et R. Muller, 1781. Absque Pref. 120 pp. in f.m.
Een oplettend onderzoek heeft den jongen Heer Brugmans al vroeg in staat gesteld,
om de beoefening van dat gedeelte der Natuurlyke Historie, 't welk men de Lithologia
of Steenkunde noemt, bepaaldlyk over te brengen, op het Gewest, door hem
bewoond, de Provincie van Groningen en de Ommelanden; en by die gelegenheid
een oordeelkundig berigt van zyne deswegens gedaane Waarneemingen openlyk
in den dag te stellen. De Liefhebbers der Natuurlyke Historie, vooral van ons
Vaderland, zullen hem zeker zyne genomen moeite danklyk erkennen; nadien hy
verscheiden byzonderheden daaromtrent te berde brengt, welken men voorheen,
ten minste niet zo opzetlyk en naauwkeurig, gadegeslaagen heeft. Ter geregelder
voordragte hiervan volgt hy, in dit Geschrift, de bekende Rangschikking van den
beroemden Wallerius, met overneeming der benaamingen door hem gebruikt, tevens
daarby voegende de gelykluidende benaamingen, door de deskundige Linnaeus
en Cronstedius gebezigd. Naar deeze inrigting geeft zyn Ed. eene geregelde
verklaaring van ieder Geslacht, en voorts van iedere soort daar onder betrokken;
waardoor dit Stukje tot eene algemeene handleiding in 't beoesenen der Steenkun-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. II. D. bl. 471.
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de kan dienen; als behelzende eene beknopte byeenzameling der voornaamste
kundigheden, hier toe behoorende. Onder 't voorstellen hier van tekent onze Autheur
dan telkens aan, wat de grond van Groningen en de Ommelanden, volgens zyne
waarneemingen, oplevert; waarvan hy een naauwkeurig berigt geeft, dat met eene
koperen Plaat vergezeld gaat, die ons etlyke Afbeeldingen van zonderlinge stukken
vertoont. - Het is aanmerkelyk dat de Heer Brugmans, de inrigting van Wallerius,
met betrekking tot de Steenkunde in de Noordsche Gewesten volgende, maar zeer
zelden diens geleide heeft moeten verlaaten, of zig genoodzaakt gevonden, om de
door hem ontdekte soorten met eene andere benaaming te noemen; het welk in dit
geval eene groote overeenkomst aanduidt. En 't is 'er, gelyk zyn Ed. zegt, ('t welk
ook zyne bygebragte waarneemingen in veele opzigten uitwyzen,) inderdaad zo
mede gelegen, dat de steenen, (lapides,) en steenklompen, (saca,) af, anders
gezegd, de enkelvoudige en gemengde steenen, in Groningen en de Ommelanden,
juist van dezelfde natuur zyn, als die, welken in de Noordsche Gewesten, byzonder
in Noorwegen, Dalekarlia, Westmannia, enz., daarze natuurlyk t'huis hooren,
gevonden worden; en die door de beroemde Steenkundigen Linnaeus en Wallerius
keurig beschreeven zyn. - Als mede dat men in deeze Provincie die steenen niet
ontmoet, welken alleen in de Zuider Gewesten natuurlyk voorkomen. - Hier benevens
merkt de Heer Brugmans nog op, dat deeze steenen, zo niet allen, ten minste
meerendeels, eene rondagtige gestalte hebben, welke zig niet zeldzaam als glad
afgeschaafd vertoont: dat een vry natuurlyk kenmerk oplevert, van de wryving en
schuuring, die zy voortyds op den grond der Zee ondergaan hebben. En dit alles
loopt, vervolgt hy, te zamen, om een grooten trap van waarschynlykheid te geeven,
aan de gissing, dat die steenen niet natuurlyk eigen zyn aan deeze Provincie, maar,
door de Zee, uit de Noordsche Gewesten herwaards gevoerd zullen weezen. Eene
verdere naspooring van dit onderwerp zal ligtlvk kunnen dienen ter voller staavinge
van dat denkbeeld; 't welk des Schryvers geagte Vader, de Hoogleeraar Brugmans,
voor eenigen tyd beweerd heeft, in zyne Verhandeling, de Monumentis variarum
mutationum, quas Belgii Faederati solum aliquando passum fuit, ‘over de
gedenktekens der veelvuldige veranderingen, die onze Vaderlandsche grond eertyds
ondergaan heeft’; welk Geschrift des Vaders, nevens dit van den Zoon, raakende
dit onderwerp, wel verdiend geleezen te worden.
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Verzameling van onuitgegeevene Stukken, tot opheldering der
Vaderlandsche Historie, opgezogt, byeengebragt, en met eenige
r
aanmerkingen opgehelderd, door Mr. P. Bondam, Prof . in de
Rechten te Utrecht en Historieschryver van Gelderland. Vierde
Deel. Te Utrecht, by B. Wild, 1781. Behalven het Voorberigt en den
Inhoud, 375 bl. in gr. octavo.
De in dit Deel onuitgegeeven Stukken behooren tot een zeer aanmerkelyk tydstip
in onze Vaderlandsche Geschiedenissen, als gaande, in gevolge der voorigen, over
de daadlyke aanftelling van den Aartshertog Matthias, tot algemeenen Landvoogd;
na dat men Don Jan openlyk voor 's Lands Vyand verklaard, en hem plegtig
afgezwooren had; als mede het daadlyk aanvaarden van dat Ampt, door den
Aartshertog, en deszelfs benoeming van Oranje tot zynen Stedehouder. Het
deswegens gebeurde, met andere voorvallen van dien tyd, zints het afloopen van
de maand October 1577, tot op het einde van January 1578, ontvangt uit deeze
Papieren, in verscheiden byzonderheden, een nieuw of een duidelyker licht; daar
't ons etlyke Staatshandelingen van dien tyd, onderscheidenlyk, in derzelver verband
en voortgang doet zien. Daar benevens strekken deeze Stukken, in veelerleie
opzigten, ten onwederspreekelyken bewyze, dat 's Lands Staaten, by de afzweering
van Don Jan, geenzins bedoeld hebben, zig des Konings heerschappy te onttrekken,
maar integendeel zig nog als getrouwe Onderdaanen aan hem verbonden hielden;
en dat men, op een regt inzien van het voorgevallene in dien tyd en vervolgens, op
goeden grond beweert, dat men Philips niet eerder, dan in 1581, van de regeering
over deeze Landen kan rekenen, vervallen te zyn. Een en ander deezer Stukken
gaat, volgens de meermaals gemelde inrigting van dit Werk, vergezeld van des
geagten Verzamelaars ophelderende aantekeningen, die, zo ten aanzien der Stukken
zelven, als ten opzigte van deeze en geene byzondere voorvallen, haare nuttigheid
hebben. - Nademaal we nu reeds een en anderwerf, uit dat soort van aantekeningen,
bygebragt hebben, 't geen de Heer en Mr. Bondam voorstelt, nopens de vroegere
(*)
poogingen van Oranje, ter bewerking eener nadere Unie, en 'er ons in dit Stuk
weder eene

(*)

Zie boven bl. 155.
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van dien aart voorkomt, zal 't niet oneigen zyn, aan deeze alhier nog plaats te
geeven. Wy doen zulks ook te eerder, daar ze ter bevestiginge dient, van 't geen
zyn Ed. in zyne Redenvoering over de Unie, bl. 98 gezegd heeft, raakende zeker
Voorstel van de Geldersche Gedeputeerden ter Generaliteit, betreffende het aangaan
van eene nadere vereeniging onder de nabuurige Gewesten; dat ze, naamlyk, ‘dit
Voorstel niet uit hun zelfs, maar op aanzetten en overreding van Vader Willem
schynen gedaan te hebben.’ - By gelegenheid van 't afgeeven van een Stuk, 't welk
dat Voorstel zelve behelst, deelt ons zyn Ed. desaangaande hierhet volgende mede.
‘Ik erkenne gaarn, dat zulks uit de woorden zelve van dit voorstel wel niet blykt;
maar wanneer men op de omstandigheden van dien tyd, en den zamenloop van
zaken, agt geeft, zal men daaraan byna niet twyfelen. Want of schoon wel de Staaten
van Gelderland, op 's Princen vroeger voorstel desaangaande, geen voldoend
(a)
antwoord gegeeven hadden, liet zig egter Oranje daar door niet afschrikken, als
al te wel begrypende, dat weinig nut uit eene nadere vereeniging, welke Hy als een
plechtanker in tyd van nood, zo de algemeene vereeniging, gelyk hy vreesde,
verzwakt mogt worden, of ten eenemaal in duigen mogt vallen, aanmerkte, zou
kunnen getrokken worden, om zig tegen den Spanjaard staande te houden, zo niet
Gelderland zig daarby voegde. Dat Gewest immers was als de voormuur voor Utrecht
en Holland, en door deszelfs ligging wierden de Provincien van Overyssel, Vriesland,
Groningen en Drenthe, afgesneden van Utrecht en Holland, om te land uit deeze
twee Gewesten aan dezelven eenige hulp te kunnen toebrengen; behalven dat hy
nooit meester van de Rivieren, de waare en voornaamste sterkte van deeze Landen,
kon zyn, zo niet Gelderland onder dat verbond betrokken wierd. Geen wonder
derhalven, dat wy, in geen der overige Gewesten, zo veele speuren en voetstappen
van Oranjes poogingen, tot bereiking van dit oogmerk aantreffen, dan wel in de
Staatspapieren van Gelderland, in zo verre zelfs, dat ik my thans niet herinnere, dat
de Prins aan de overige Gewesten, Vriesland, Overyssel en Groningen ooit openlyk,
en op zyn naam, een soortgelyk voorstel heeft laaten doen, eerder, en voor dat hy
zig genoegzaam verzekerd mogt houden, dat hy in Gelderland ten deezen

(a)

Zie onuitgeg. Stukken, III. D. bl. 260, 271 en 273.
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opzlgte zyn oogmerk zou kunnen bereiken. En hier toe gaven de Gelderschen hem,
die alle voorvallende omstandigheden tot het bereiken van zyne oogmerken wist te
doen dienen, eene schoone gelegenheid, ten zelfden tyd, dat zy zyn voorstel als
nog van de hand weezen, en welke die groote en snedige geest zig ook wel ten
nutte heeft weeten te maaken. Gelderland naamlyk was ten deezen tyd, [met het
afloopen van 't jaar 1577,] zeer in 't naauw gebragt. Het Hoogduitsche Guarnizoen
binnen Ruurmonde hield het geheele Overkwartier genoegzaam in bedwang. De
Guarnizoenen binnen Deventer en Campen, welke het insgelyks met Don Jan, en
zynen aanhang, hielden, dreigden de kwartieren van Zutphen en Veluwe af te loopen
en te plunderen. Gelderland was niet in staat, zonder onderstand van anderen, zig
aan drie kanten tegen die vyandlyke Guarnizoenen te verzetten. Overyssel had
genoeg met zig zelf te doen, om het overige dier Provincie te dekken, tegen den
overlast, die hun door de bezetting hunner twee Hoofdsteden aangedaan wierd, en
kon dus weinig, of geen, onderstand bewyzen. Oranje had wel, op 't eerste aanzoek
van 't Kwartier van Veluwe, drie Vendelen Knechten, doch op kosten van dat Kwartier,
terstond uit Holland derwaarts overgezonden, om gebruikt te worden tegen de
(b)
strooperyen en uitvallen van die van Campen . Utrecht had ook, ten einde om 't
tooneel des oorlogs van hunne grenzen, zo veel mogelyk, te verwyderen, aan
Veluwe, voor den tyd van drie maanden, een onderstand van duizend gulden ter
maand gegeeven. Doch deeze onderstanden waren niet bestand tot afweering van
de onheilen, die hun dreigden. De voornaamste hulp moest komen van de overige
Bondgenooten. Doch de Algemeene Staaten te Brussel hadden de handen vol
werks, om hun Leger digt by Namen bestand te doen blyven, tegens de
onderneemingen van Don Jan, en konden aan die van Gelderland geene meerder
hulptroepen toezenden, dan de veertien Hohenloosche Vendelen, welke, in plaatze
der Gemeene Lasten, door die van Holland thans ten dienst der Generaliteit onder
anderen betaald wierden, en tot het beleg van Ruurmonde dienden. Ja zelfs, in
plaats van meerder onderstand, hadden de Algemeene Staaten te dien tyd een
Gezandschap naar Gelderland afgezonden, om van de Staaten van dat Gewest
eene vermeer dering van lasten, ten dienste der Ge-

(b)

Als boven bl. 222.
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(c)

neraliteit te verzoeken . Doch dit verzoek der Algemeene Staaten hebben die van
Gelderland, op denzelfden Landdag, waarop uit 's Prinsen naam hun 't voorstel tot
eene nadere Unie met Holland, en de Nabuurige Provincien, gedaan is, van de
hand gewezen, om redenen, dat de bevryding des tegenwoerdigen Criechsvolcks
in en omtrent Ruurmonde liggende, by den Heren Staten Generaal, tot ontlastinge
hunner Landen, als noch niet geschied was; dat daerenboven die saeck also
geschapen scheen, dat dese Landen, tot uitdryving des voorsz, Criechsvolks, sich
selfs souden moeten helpen, zonder naamlyk eenige verdere hulp van de Algemeene
Staaten te-verwagten te hebben, waarom ook die van de Landschap verklaarden
in haar vermogen niet te zyn, al zulke, of diergelyke assistentie in gelde, of obligatien,
(d)
als versocht, den Algemeenen Staaten te doen . Dit Antwoord nu der Gelderschen,
zo ras daar van door de Afgezondenen, by hunne terugkomst binnen Brussel, verslag
gedaan was ter Algemeene Staatsvergadering, kon voor Oranje niet verholen blyven.
De redenen, daarby aangevoerd, scheenen hem ongetwyfeld van dat belang te zyn,
om op den naastvolgenden Landdag op nieuw aldaar weder een zoortgelyk Verzoek,
als hy op de voorige Vergadering uit zynen naam had laten doen, te hervatten, en
hun met dezelfde redenen te overtuigen, van de noodzakelykheid van eene nadere
Unie, met welke zy zelve gemeend hadden, het verzoek der Algemeene Staaten te
moeten afslaan. En, om dit zyn oogmerk des te beter te bereiken, komt het my
genoegzaam zeker voor, dat de Prins mondling de Geldersche Afgevaardigden ter
Generaliteit, welke zig te Brussel bevonden, vertoond en in 't breede beweezen zal
hebben, dat, dewyl de Algemeene Staaten alle hare contributien tot voorstant van
haar eigene Provincion employeerden, of, gelyk J.v. Lier, één der Afgevaardigden,
in zynen Brief aan de Regeering van Zutphen zig uitdrukt, dewyl de Algemeene
Staaten het in geenerley wege raadzaam erachten, hunne sterkte te verdeelen,
ende hun meer aan het Leger voor Namen, dan voor Ruurmunde, gelegen is, zy
daarom uit Brussel van dezelve Staaten niet veel hulps en troosts voor hun te wag
(e)
en hadden ; Dat zy overzulks best zouden doen sig selfs te helpen, gelyk zy

(c)
(d)
(e)

Als boven bl. 268.
Als boven bl. 276.
Als boven IV D. bl. 282.
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In hun Antwoord aan de Algemeene Staaten voorzagen te zullen moeten doen; dat,
om zulks te beter te weeg te brengen, in navolging van die van Braband en
Vlaanderen, en andere aangrenzende Provindien, zy ook hunne Contributien, welke
zy voor hun aandeel in de Algemeene Lasten reeds hadden bewilligd, of nog zouden
bewilligen op te brengen, tot verdeediging van hunne eigen Provincie moesten
aanleggen. Dat, om zig van den Vyand, welke hun op den hals lag, te bevryden, zy
wel alleen daartoe niet in staat waren; maar dat, om zulk een oogmerk te bereiken,
niets beter was, dan eene nadere vereeniging van die Nabuurige Gewesten, welke
het grootste belang hadden by het behoud van Gelderland, en welke derhalven ook
wel hunne contributien daartoe zouden willen employeeren, om daardoor hunne
eigen Provincien dies te meerder in verzekerdheid en ruste te stellen; dat men ten
dien einde onder die Provincien een gemeene Convocatie en byeenkomst moest
beraamen en beleggen, om zig daar in te vergelyken tot contributie ende uitlegginge
van penningen, welken men zou doen, of opbrengen, tot stuur, en bescherming van
die zelve hunne Provincien, even zo, gelyk die van Braband, Vlaanderen, en andere
aangrenzende Provincien, hunne Contributien, en aandeelen in de gemeene lasten,
employeerden, en aanleiden, tot verdeediging van hunne eigen Gewesten, zander
veel onderstand daar uit aan deeze Gewesten te doen. - En door deeze, en mogelyk
andere redenen meer, komt het my voor, dat Oranje, welke reeds zedert lange een
zodanige nadere vereeniging, zelfs openlyk, zonder daar door de Algemeene Unie
te willen verbroken of verzwakt hebben, gedreven had, de Geldersche Afgezondenen
zal overreed hebben, om dit Poinct, ter overweeging van de Staaten, weder voor
te stellen; terwyl hy mogelyk zynen Broeder, Grave Jan van Nassau, welke door
den Aartshertog Matthias op dien zelfden Landdag stond afgezonden te worden,
om met de Staaten middelen te beraamen ter bewaring en verdediging van
verscheidene steden en plaatzen van Gelderland, verder zal verzogt hebben, om
by die gelegenheid in persoon dat zelfde voorstel aan de Leden dier
Staatsvergadering onder de hand smakelyk te maken, en door te zetten. - Wy hebben
dit gemeend eenigzins omstandiger thans te moeten betoogen, om daardoor
waarschynlyker te maken, 't geen wy over dit Artikel in onze Redevoering over de
Unie gezegd hebben. - Dat
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nu het Besluit, 't geen de Staaten op dit Poinct als toen genomen hebben, gelyk ook
het besluit van de Regeering der Stad Zutphen, niet voldoende is geweest aan het
oogmerk, met welke Oranje dit Poinct weder den Staaten op nieuws had doen
(f)
voorstellen, zal men zig niet behoeven te verwonderen, indien men gadeslaat, dat
voor als nog geen Stadhouder, in Gelderland was aangesteld, welke, door zyn gezag
en invloed, een zodanig ontwerp kon aandringen en doorzetten. Doch zo ras Graaf
Jan, 's Prinsen Broeder, tot die waardigheid aldaar verheven is geweest, zal men
hem dit ontwerp van zyn Broeder met alle mogelyke middelen, in verscheiden
Stukken, welke wy in een volgend Deel hoopen mede te deelen, zien bevorderen
en ondersteunen, tot dat het eindelyk Vader Willem, door behulp van deezen zynen
Broeder, gelukt is, dien band van eene nadere Vereeniging toe te trekken, en dus
den grondslag te leggen, waarop het gevaarte van onzen Vryen Staat, hoewel door
zwaare onweersbuijen nu en dan geschokt, geduurende deeze twee Eeuwen, veilig
gerust heeft. De Hemel vergunne ons genadiglyk, dat diezelfde eendragtsband,
waardoor onze Vryheid en Godsdienst als toen verzekerd zyn geworden, door geen
schok van binnenlandsche tweedragt van een gerukt, noch door buitenlandsch
geweld verbroken moge worden; maar, onder het opzigt der Nazaaten van dien
grooten Grondvester onzer vryheid, en het wyze bestuur onzer Landsvaderen, nog
veele Eeuwen moge voortduuren, en voor altoos bestendig zyn!’

Regtsgeleerde Verhandelingen over Lyfstraffelyke Misdaaden.
Door een voornaam Regtsgeleerden. Te Amsterdam by H. Gartman,
1781. Behalven de Voorreden, 254 bladz. in gr. octavo.
Een zestal van Verhandelingen, in welken verscheiden byzonderheden nopens de
uitvoering der Lyfstraffen, wegens deeze en geene Misdaaden, overwoogen worden.
De eerste Verhandeling gaat over de straffe der misdaaden, die met den Dood geen
einde neemt. Na eene voorafgaande beschouwing van de straffen in 't algemeen,
en van de Doodstraffen in 't byzonder, tekent de Autheur,

(f)

Als boven, IV. D. bl. 301, 302, en 350.
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met opzigt tot de laatsten, bepaaldlyk aan, dat de straf, voor zo ver ze eene lyding
des lichaams is, zig wel bepaalt met den dood; maar dat dezelve, aangemerkt als
een scandaal, tot des te meer afschrik, door den Souverain ook uitgestrekt kan
worden na den dood. Hier toe behoort het ontzeggen van begraavenis, mitsgaders
het schandig behandelen van de doode lichaamen der geëxecuteerden, met dezelven
aan de galge te laaten hangen, op een rad te zetten, en wat meer van dien aart zy:
nopens welke strafoefening onze Regtsgeleerde, door voorbeelden en gewysden,
toont, over welke misdaaden en hoe dezelve plaats heeft. - In eene daarop volgende
Verhandeling neemt hy in overweeging de straffe der geenen, die, van hunne zinnen
beroofd en dol geworden zynde, zig aan misdaaden schuldig gemaakt hebben. De
Regtsgeleerden denken, naar uitwyzen deezer Verhandelinge, onderscheiden over
dit stuk, en veelen zoeken de strasoefening der zodanigen, op de eene of andere
wyze, te bemiddelen: maar onze Autheur is van begrip dat de onzinnigheid, 't zy de
daader, na 't pleegen, onzinnig blyve, of by tusschenpoozen tot het gebruik zyner
(*)
zinnen geraake, altoos de straf belet. Alleenlyk zou hy 't raadzaamst en best
oordeelen, zulke menschen op te sluiten en te doen bewaaren, op dat ze niet meer
dergelyke daaden bedryven. Zelfs zou hy 'er voor zyn, om zulk eene behandeling
uittebreiden tot de zodanigen, die, na de aanzegging des doods, of voor het uitleezen
der Sententie, in eene zwaare dolheid en raazerny kwamen te vervallen. - De derde
Verhandeling gaat over het uiteinde der Misdaadigers, of de uitvoering der Sententie
aan dezelve, en behelst etlyke aanmerkingen, die het ampt van den Scherpregter,
of den Voerder van den scherpen Zwaarde betreffen, mitsgaders over de
omstandigheden, die de uitvoering van het Vonnis voorgaan en vergezellen. -

(*)

Men neeme hier wel in opmerking, dat 'er in deezen gesproken wordt van eene raazerny by
tusschenpoozen, na t pleegen van de misdaad, want is het dat de daader alvoorens reeds,
by tusschenpoozen, zinloos of wel by zyne zinnen ware, dan is het, gelyk de Autheur by eene
andere gelegenheid aanduidt, de zaak van den Regter, behoorlyk gade te slaan, in welken
toestand de misdaad bedreeven zy, en dan den ongelukkigen, naar bevind van zaaken, te
straffen of te verschoonen.
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Hier by komt eene Verhandeling, die zig, volgens het opschrist, eenigzins bepaalt,
tot de straffe van den doodslag, wanneer onder veelen de daader niet is te
ontdekken; dan in welke onze Regtsgeleerde zig in 't algemeen uitlaat, over den
doodslag, en deszelfs straffe, in veelerleie opzigten, en over verscheidene
omstandigheden daar toe betrekkelyk. Voorts schikt hy eene volgende Verhandeling,
ter ontvouwinge van het gebruik dat men zomtyds van Dieren maakt, tot het uitvoeren
der straffe, omtrent deeze en geene misdaaden. Als daar is, de straffe van ouderen kindermoord by de Romeinen, die zulke misdaadigers, met een hond, een haan,
een slang en een aap in een zak naaiden, en dus in Zee, of in de Rivier, wierpen:
benevens de nog hedendaagsche straf van Koningsmoorders en dergelyken, welken
men door paarden van een laat trekken. Ter deezer gelegenheid laat zig de Autheur
ook uit over de Roomsche Wetten nopens het gezag der Ouderen over hunne
Kinderen; en gelykstelling der straffe over Ouder- en Kindermoord, als mede over
deeze en geene byzonderheden, die tot Koningsmoord en dergelyken betrekking
hebben; des de overweeging van 't gebruik der Dieren, in 't uitvoeren van straffen,
ver het minste gedeelte deezer Verhandelinge beslaa, zo zelfs dat 'er maar met
weinige woorden van gerept worde. - Laatstlyk verleent ons de Autheur nog eene
Verhandeling over de straffe der aanwezenden en dooden: maar derzelver eerste
gedeelte gaat over de straffe in 't algemeen, met aanmerkingen, zo over derzelver
regtmaatige uitvoering, als over derzelver misbruik; na de ontvouwing hiervan treedt
hy bepaaldlyk tot het opgemelde onderwerp. In deezen komt ons voor het straffen
van vlugtende misdaadigers, die zig aan lyfstraffelyke misdaaden schuldig gemaakt
hebben, en wier vonnis behoorlyk opgemaakt en uitgesproken is; 't zy ze dan nog
leeven of dood zyn, 't welk dan geschiedt, of in beeldtenis, of met hunnen naam,
aan dé galge te hegten. Daar toe behoort dan ook in de veroordeeling van het
aandenken, waardoor derzulker gedagtenis als uitgerooid wordt; en hier by komt
insgelyks het verbranden van haatlyke geschriften. Wyders verklaart zig onze
Regtsgeleerde nog tegens het verleenen van vryplaatzen aan opzetlyke boosaartige
misdaaders; en besluit eindelyk met een kort gewag van het schandig behandelen
der doode lichaamen van geexcuteerden; dat instemt met het geen hy in zyne eerste
Verhandeling bygebragt heeft.
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Onze Regtsgeleerde betoont in alle deezen eene uitgestrekte beleezenheid, waar
van men met vrugt gebruik kan maaken; doch, zyne manier van behandeling is
gemeenlyk wat oppervlakkig en omslagtig, vol van uitweidingen en herhaalingen,
dat de leezing wat lastig maakt, en waaruit wel eens ontstaat, dat hy zig zelve niet
volkomen gelyk blyft. Één enkeld voorbeeld hier van zy genoeg. - In zyne eerste
Verhandeling, van gequalificeerde dieveryen spreekende, leert hy ons, dat een
Regter met de executie van 't doodvonnis ter galge moet voortgaan, al is het, dat
voor den eersten keer de strop breeke.
‘Zommige Regtsgeleerden, zegt hy, zyn wel van gedagten, dat de strop breekende,
en de opgehangene daar door van boven neer ter aarde vallende, hy niet wederom
opgehangen zou moeten worden: - maar, vervolgt onze Autheur, 'er moet voldaan
worden aan den inhoud van het vonnis, gewoonlyk aldus luidende, om met de koorde
gestraft te worden, dat 'er de dood na volgt; en het staat aan geen Regter, om een
lyfstraffelyke sententie, eens geveld zynde, indien naderhand van de onschuld niet
komt te blyken, te veranderen. - Ik weet wel dat Carpzovius in zyn Pract. Crimineel
van gevoelen is, dat een Regter in dit geval, de straffe van de galge, in die van een
bannissement, zoude kunnen veranderen; doch geloove teffens, dat dit in onze
Vereenigde Nederlanden bezwaarlyk zoude kunnen geschieden; want aldaar de
Regters in zodanig een geval geen meesters van de sententiën meer zouden zyn;
als eens geveld zynde, ook indiervoege ter executie moeten gelegd worden.’ - Wat
laager egter is onze Autheur voor 't uitstellen van de strafoefening, en 't kennis
geeven van 't geval aan den Souverain: want in zyne Verhandeling over 't uitvoeren
der Sententie, daar hy dit geval weder te berde brengt, drukt hy zig deswegens
bepaalder aldus uit.
‘Het valt zelden voor, dat, een dief, of een ander Misdaadiger gehangen zynde,
de strop breekt, en hy nog levende ter aarde valt, dog het kan gebeuren; indien
zulks gebeurde, komt ten deeze in rype aanmerking, of een zodanige van de straffe
van de galg zal vry zyn. De meeste Regtsgeleerden zyn van gedagten, dat hy,
onaangezien deeze onverwagte gebeurtenis, wederom zoude, en na regten behoorde
te moeten worden opgehangen. - Andere zyn van gevoelen, dat een Regter den
zodanigen wederom in de gevangenis zoude kunnen doen brengen, en alles wel
nagegaan, en onderzogt hebbende, of de strop door
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toedoen van den Scherpregter, dan by geval, gebroken was, den Souverain daarvan
verslag doen, en deszelfs goedvinden hierover behooren te verzoeken. Een derde
wil, dat dit geval iemand van de straffe der galge bevryde, en hy, na goedvinden
van den Regter, met zagter straffe, zoude kunnen gestraft worden. - Wat my
aanbelangt, indien my zo een geval mogt voorkomen, zoude van meening zyn, dat
men den Souverain van het zelve diende kennis te geeven: want hangt men zodanig
een veroordeelde wederom op, dan straft men hem te sterk, doordien hy reeds een
gedeelte van de straffe heeft uitgestaan. - Ja maar, zal men zeggen, aan de sententie
moet voldaan worden, welker inhoud was, dat hy met de koorde zoude worden
gestraft, dat 'er de dood na volgt. Dit is zoo, en 't zoude ook geschied zyn, indien
de strop niet gebroken was, en dus, de zaak niet meer in zyn geheel gebleeven
zynde, - door dit onvoorziene toeval de Regter belet is, om met de uitvoering der
straffe voort te gaan. - Hy mogt zig ook de zaak niet verder aantrekken, doordien,
de sententie uitgeleezen zynde, by niet meer gewettigd was, in dezelve te
veranderen, of daar iets by of af te doen. - Dus het best en raadzaamst is: het geval
ter kennis van den Souverain te brengen, en den voortgang van de straffe uit te
stellen, tot tyd en wylen deszelfs goedvinden zal zyn ingekomen.’

Beschouwing der Maatschappy en Zeden in Frankryk, Zwitzerland,
Duitschland en Italie, doorvlogten met Voorvallen, eenige
uitsteekende Characters betreffende, door John Moore, M.D. Naar
den Derden Druk uit het Engelsch vertaald. Vierde Deel. Te Amst.
by Yntema en Tieboel, 1781. 169 bladz. in gr. octavo.
Ten slot onzer Aankondiging van het Derde Deeltje deezer verlustigende en
leerzaame Brieven, hebben wy onzen Leezeren berigt, dat Dr. MOORE zyne
Briefwisseling voortgezet, ook die over Italie het Gemeen medegedeeld heeft, en
dat 'er eene Vertaaling van dit Vervolg by onze Drukkers YNTEMA en TIEBOEL onder
(*)
de Pers was . Het eerste Deeltje van dit Vervolg, in de Nederduitsche Vertaaling
zeer voegelyk als een doorloopend Werk behandeld, ziet thans het licht, en vordert
ons verslag.

(*)

Zie hier boven, bl. 373.
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Dit geheele Deeltje betreft Venetie: en de Schryver treedt in een vry breed Verhaal
van den Regeeringsvorm, van de Geschiedenis deezes Gemeenebests, en van de
verscheide omwentelingen, welke 't zelve ondergaan heeft, van den eersten
oorsprong af tot op onzen tyd. Het kennelyk onderscheid der Beschouwinge van
deezen Staat, met de voorgaande, zal waarschynlyk moeten toegeschreeven worden
aan de bezwaarlykheid en 't gevaar om te Venetie over Staatszaaken te spreeken,
en dus, desbetreffende, in 't gemeenzaam onderhoud, kundigheden op te doen, in
geene Boeken te vinden. De Geschiedkunde alleen, en de zigtbaare uitwerkzels
van den zeldzaamen Regeeringsvorm, konden hem hier voorlichten. Men denké,
egter, niet, dat Dr. MOORE hier zyne aangenaame wyze van verhaalen laat vaaren,
en een dor geschiedkundig verslag geeft; neen, hy houdt, zo veel de aart des
onderwerps toelaat, den zelfden voet; en in eenige Brieven, Venetie in 't algemeen
betreffende, staat dit Deeltje, met de voorgaande, zo greetig geleezene, gelyk:
MOORE geeft hier boven al blyken van een welgeklonken oordeel en gezonde
Staatkunde, afkeerig van Slaaverny. Men leeze, ter proeve, 't geen hy van de
Inquisiteurs van Staat zegt, en zyne aanmerkingen daar over, het zal ons een schets
geeven van zyne schryfwyze niet alleen; maar van den aart der aanmerkingen,
welke hy onder het schetzen van den Venetiaanschen Staat maakt, en in de
Geschiedenis vlegt.
‘De Groote Raad van Venetie keurde het in den Jaare MDI raadzaam de Regtbank
der Inquisiteuren van Staat in te stellen. Zy bestaat uit drie Leden, allen genomen
uit den Raad van Tienen. Het hoogste Geregtshof in alle misdaaden van Staat.
Deeze drie Persoonen hebben magt, om, zonder eenige hoogere beroeping, te
beslissen over het leeven van elk Burger, behoorende tot den Staat van Venetie:
de aanzienlykste Adel, de Doge zelfs, is hier van niet uitgezonderd. Zy bewaaren
de sleutels der bussen, waar in naamlooze berigten geworpen worden. De Berigters,
die eene belooning verwagten, snyden een klein stukje van hun ingeworpen papier
af, 't welk zy naderhand aan den Inquisiteur vertoonen, wanneer zy eene belooning
eischen.
Deeze drie Inquisiteurs hebben het regt om Verspieders te gebruiken; op heimlyke
verstandhouding af, geeven zy last tot het vatten van alle Persoonen, wier woorden
of daaden hun strafwaardig voorkomen, en stellen ze vervol-
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gens te regt. Indien' zy alle drie van één gevoelen zyn, is er geen verderen omslag
noodig: zy mogen bevel geeven om den Gevangen in den kerker te wurgen, in het
kanaal Orfano te verdrenken, stilletjes by nagt op te hangen tusschen de twee
pylaaren, of opentlyk te straffen. En welke ook hunne beslissing zy, omtrent dat stuk
kan geen verder onderzoek gedaan worden; doch, wanneer één der drie van 't
gevoelen zyner Amptgenooten verschilt, moet de zaak voor de volle Vergadering
des Raads van Tienen komen.
Men zou zich ligt verbeelden, dat de Gevangen dan grooten kans kreeg om
vrygesprooken te worden: dewyl het verschil in gevoelen, tusschen de drie
Inquisiteurs, toont, dat de zaak ten minsten twyfelagtig is; en in twyfelagtige zaaken
zou men het overslaan tot de zagtste zyde verwagten; maar deeze Regtbank volgt
andere grondregels dan u eigen zyn. 't Is hier een regel, om in alle misdryven, die
den Staat betreffen, op geringer vermoedens, dan in andere gevallen, af te gaan:
en het eenig onderscheid, 't welk men maakt tusschen een volkomen beweezen
misdryf, en een twyfelagtiger, bestaat daar in, dat, in het eerste geval, de doodstraf
op hellen dag geschiedt, en, in het laatste, heimlyk.
De Inquisiteurs van Staat hebben sleutels van alle vertrekken in 't Hertoglyk Paleis,
zy kunnen, vinden zy het goed, in de slaapkamer van den Doge gaan, zyn Kabinet
openen, zyne papieren onderzoeken. Zy hebben ook toegang tot het huis van elk
byzonder lid van den Staat. Zy blyven slegts één jaar in bediening, doch zyn
naderhand niet verantwoordelyk voor 't geen zy, met die waardigheid bekleed,
gedaan hebben.
Kunt gy u verbeelden, dat gy bedaard en gerust zoudt leeven in een zelfde Stad,
met drie Persoonen, die de magt hadden, u in een Kerker te sluiten, en ter
doodstraffe te brengen, wanneer het hun behaagde, zonder des eenigzins
aanspraaklyk te weezen.
Indien iemand, uit de Characters der Inquisiteuren van het eene jaar, niets te
vreezen hadt, moet hy dugten, dat, in het volgende jaar, Mannen, van een zeer
verschillend Character, die post kunnen bekleeden; en, schoon hy overtuigd ware,
dat de Inquisiteurs altoos gekoozen wierden, uit Mannen van de bekendste braafheid
in den Staat, mogt hy nog vreezen voor de kwaadaartigheid der Aanbrengeren en
heimlyke Vyanden: eene zamenspanning van deezen kan de regtvaardigste Regters
misleiden; inzonderheid daar de
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Beschuldigde, van zyne Vrienden verwyderd, en allen bystand te zyner verdeediginge
benomen is: want, laat hy zo zeer overtuigd weezen van zyne onschuld als met
mogelykheid zyn kan, wie is borge, dat hy noch verdagt, noch beschuldigd zal
worden: en hy kan geene zekerheid hebben, dat hy niet op de pynbank zal gebragt
worden, om 't gebrek aan blykbaarheid goed te maaken: eindelyk, hoewel iemand
natuurlyk zulk een kloekmoedig en rustig character bezate, dat hy geene
ongerustheid gevoelde uit alle deeze bedenkingen, ten zynen eigen opzigte; hy zal
dan nog moeten schroomen voor zyne Kinderen en andere Bloedverwanten, over
welken zommigen meer bezorgdheids hebben dan over zich zelven.
Dusdanige overleggingen komen natuurlyk op in het hart der geenen, die gebooren
zyn in een vry Land, en gewoon te leeven onder eene Regeering, waar zulk een
eigendunklyk Geregtshof geen plaats vindt: nogthans zien wy de Menschen volkomen
gerust, te midden van alle deeze dreigende gevaaren: ja wy weeten, dat de
Menschen dezelfde onbezorgdheid betoonen in Steden, waar de Keizer, of de
Bassa, zich nu en dan vermaakt met de hoofden af te slaau der geenen die hem
op den weg ontmoeten; en ik twyfel bykans niet, of de Menschen zouden, indien
de aarde zich by wylen opende om een gedeelte der Inwoonderen te verzwelgen,
dit met zo veel onverschilligheids beschouwen, als zy thans de Sterflysten leezen.
Zo veel vermag de gewoonte op het Menschelyk gemoed; zo wonder weet het zich
te schikken naar de rampen, tegen welken geen raad of redden is.
Maar deeze bedenkingen geeven geen reden van 't gedrag der Venetiaansche
Edelen, dat zy zulke Regtbanken als de Raad van Tienen, en die der Inquisiteuren
van Staat, laaten bestaan; dewyl dit, ongetwyfeld, kwaalen zyn, welke zy kunnen
verhelpen: ook hebben verscheide Edelen, herhaalde keeren, ze geheel en al uit
den weg zoeken te helpen; doch te vergeefsch; de meerderheid van den Grooten
Raad bevondt men altoos genegen, om deeze Instellingen te laaten blyven.
Men denkt, dat men het langer bestaan van 't Venetiaansch Gemeenebest, dan
eenig ander, aan de waakzaamheid deezer Geregtshoven moet toeschryven; doch,
myns oordeels, moet het hoofdvoorwerp eens Staatsbestuurs weezen, het Volk
gelukkig te maaken; en, indien het dit einde mist, is het, hoe langer het staat, des
te slegter. Indien
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de Ingezetenen elendig worden door dat middel, 't geen men veronderstelt den
Staat te behoeden, kunnen zy, welke ook het gevolg moge weezen, niets verliezen
by het wegneemen daar van. En ik verbeeld my, dat de meesten liever zouden
woonen in een gemaklyk en vrolyk huis, 't welk maar eenige eeuwen kan staan,
dan in een donker naar Gottisch Gebouw, 't welk tot den jongsten dag kan staan.
Deeze eigendunklyke Geregtshoven hebben hunne Bewonderaars niet alleen onder
den Venetiaanschen Adel, maar ook onder Buitenlanders; zelfs onder de zodanigen,
als, by andere gelegenheden, rondlyk uitgekomen zyn voor beginzels, die op verre
na geene eigendunklyke Magt begunstigen.
In een Brief van Bisschop BURNET, tref ik de volgende plaats aan, tot Venetie
betrekkelyk: “Dan dit brengt my, om u iets te zeggen van dat gedeelte der
Staatsgesteltenisse, op 't welk Vreemdelingen 't meest te berispen vinden; doch
waarlyk, de grootste roem van deezen Staat, en teffens deszelfs zekerste beveiliging,
is: naamlyk de onbepaalde magt der Inquisiteuren van Staat, welke zich niet alleen
uitstrekt tot den hoogsten Adel, maar tot den Doge zelve, die zo zeer aan hun
onderworpen is, dat zy hem niet alleen streng mogen doorstryken; maar zyne
papieren onderzoeken, zyn geding opmaaken, en van kant helpen, zonder verpligt
te weezen om des aan iemand rekenschap te geeven, uitgenomen aan den Raad
van Tienen. Dit is de schrik niet alleen van alle Onderdaanen, maar van den geheelen
Adel, en die eenig Ampt in 't Gemeenebest bekleeden; dit doet de Aanzienlyksten
onder hun beeven, en verpligt hun tot een nauwlettend gedrag.”
Wat my betreft, ik blyf denken, dat een Geregtshof, 't welk den Doge, den Adel,
en alle de Onderdaanen, in schrik houdt, en de Aanzienlyksten onder hun doet
beeven, geen zegen is voor een Staat. In eene gestaage vrees te zyn, is zeker een
zeer ongelukkige stand; en, indien de Doge, de Adel, en alle de Onderdaanen,
ongelukkig zyn, verbeeld ik my, met alle nederigheid, dat de Roem en de Veiligheid
van het overige des Gemeenebests zeer weinig betekent.
In dien zelfden Brieve schryft de gemelde Bisschop, over de Inquisiteuren van
Staat spreekende: “Wanneer zy eenige misdaad ontdekken, zyn ze zo onverbiddelyk
en schielyk, als streng, in het oefenen van regt, dat de
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Vrees daarvoor tot een zo kragtdaadig bedwang strekt, dat, misschien het behoud
van Venelie, en van de Vryheid diens Staats, aan dit deel des Staatsbestuurs alleen
moet worden toegeschreeven.”
Hoe zou u, myn Vriend, deeze soort van Vryheid smaaken in Engeland, welke
niet bewaard kan worden, zonder den bystand van een eigendunklyk Geregtshof?
Zulk een denkbeeld van Vryheid mogt van den Throon afgekondigd geweest zyn,
als een der Verborgenheden des Staatsbestuurs, door JACOBUS DEN I, of JACOBUS
DEN II; maar wy staan versteld het te vinden by een Raadsman en Bewonderaar
van Koning WILLIAM DEN III.
Men moge, 't is waar, zeggen, dat de kleine uitgestrektheid van den
Venetiaanschen Staat, en de Gemeenebest-regeeringsvorm, daar stand grypende,
dezelve blootstellen om verrast te worden door schielyke oproeren en opstanden
onder het Volk, dit maakt het noodzaaklyker een waakzaam oog te houden op 't
gedrag van elk Ingezeten, en op de hoede te weezen tegen alles wat ten bron zou
kunnen strekken van openbaare wanorde. - De Instelling der Inquisiteuren van Staat,
moge men denken, dat, uit dit oogpunt beschouwd, eenige verdeediging toelaat,
gelyk de zonderlinge en ongeregelde straffe van 't Ostracismus te Athene, welke
op dergelyk eenen grond steunde. In een grooten Staat, of onder eene Regeering,
min na eene Volksregeering zweemende, kan men dezelfde gevaaren uit burgerlyke
onlusten niet vreezen; derhalven zyn dergelyke voorzorgen, om ze te beletten,
overtollig.
Dan, niettegenstaande alle verdeediging, welke men daar voor inbrenge, vind ik
my verlegen reden te geeven voor het in standhouden eens zodanigen Geregtshof,
voor zo lang een tyd, in 't Venetiaansch Gemeenebest; dewyl lieden van allerlei
Rang belang schynen te hebben in de vernietiging van 't zelve. En ik zie niet, op
welk een grond iemand, of zeker slag van Lieden, om de volduuring daar van konne
wenschen. - 't Kan de Doge niet weezen; want de Inquisiteuren van Staat houden
hem volslaagen in bedwang; men zal ook niet ligt denken dat de Edelen smaak in
dit Hof vinden; want zy zyn meer dan de Burgers, of het Volk van een laager rang,
blootgesteld aan de jalousy der Inquisiteuren van Staat; en minst van allen behooren
de Burgers voor het in standhouden deezes Geregtshofs te zyn; als waar in niemand
hunner ooit kan worden toegelaaten. Vermids, nogthans, de Adel alleen kan te wege
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brengen, dat deeze Regtbank niet langer een gedeelte der Regeeringsgesteltenis
uitmaake, en wy, egter, vinden, dat dezelve die altoos onderschraagd hebbe, moeten
wy besluiten, dat een Verbintenis onder dat lichaam, welke invloeds genoeg heeft
om de meerderheid hunner Broederen te krygen, altoos de magt in handen
gehouden, en middel gevonden heeft, om de meerderheid te hebben, ten minsten
in den Raad van Tienen, uit hunne eigene Leden gekoozen; weshalven dit
eigendunkelyk Geregtshof, misschien, altoos zamengesteld is, door eene soort van
verwisseling, uit byzondere Leden van eene Verbintenis. Dan, indien de mogelykheid
hier van ontkend worde, uit hoofde van de voorzorge, by de verkiezing met Balletjes
gedaan, is de eenige reden, welke ik voor het volduuren van zulk een Regtbank
kan geeven, de veronderstelling, dat de meesten der Venetiaansche Edelen zo
groot een smaak vinden in onbegrensde magt, dat zy, om de kans te staan van
dezelve voor een kort tydperk te bekleeden, alle de elenden der slaaverny voor de
rest huns leevens willen verdraagen.
De aanmoediging, door het Staatsbestuur van Venetie gegeeven aan naamlooze
Beschuldigers, en heimlyke Berigtbrengers, gaat vergezeld van ongemakken, welke
allen voordeel, 't geen 'er uit kan ontstaan, ruim en ryklyk opweegen. Zy moeten
het onderling vertrouwen te eenemaal verbannen, verdenkingen en jalousyen onder
Buuren verwekken; en, terwyl zy lieden van allerlei rang vol vreeze maaken, hun
ook tot kwaadaartigheid aanzetten. De Wetten behooren bekwaam te zyn, om elk,
die openlyk en vrymoedig een ander beschuldigt, te beschermen. - Indien zeker
soort van Menschen in een' Staat zo magtig zyn, dat het gevaarlyk is voor een
byzonder Persoon hun van misdryf openlyk te beschuldigen, moet 'er eene zwakheid
in dien Regeeringsvorm weezen, welke spoedige herstelling eischt; doch het
hulpmiddel behoort niet slimmer te zyn dan de kwaal.’

J.J. Björnstähl's, Reize door Europa en het Oosten. Derde Deel,
Eerste Stukje, bevatoende Savoye en Zwitserland. En tweede
Afdeeling, Eerste Stukje, bevattende de Oostersche Brieven. Te
Utrecht, by G.v.d. Brink, Jansz. en te Amsteldam, by de Wed. v.
Esveldt en Holtrop, 1780. In groot octavo.
Overeenkomstig met het geen wy, nopens deeze Reize van den Heer Björnstähl,
(*)
voorheen gezegd hebben, dat zyne

(*)

Zie Al em. Val. Letteroef. II. D. bl. 122.
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Brieven, in stede van af te neemen, op den duur gewigtiger worden, zo ten aanzien
der onderwerpen, als ten opzigte der uitvoeringe, is dit gedeelte nog wel zo
aanmerkenswaardig als het voorgaande. De wyze der Hoogduitsche uitgave
noodzaakt de Nederlandsche Uitgeevers, tot deeze stukswyze mededeeling, van
de Brieven, raakende Europa en het Oosten, te gelyk; doch men draagt zorge dat
de Oostersche Brieven met eene afzonderlyke bladtekening gedrukt worden, waar
door men dezelven vervolgens, gelyk ook die, welken Europa betreffen, by elkander
zal kunnen voegen. In de eene en andere der tegenwoordige afdeelingen, ontmoet
men weder verscheiden naauwkeurige berigten en oordeelkundige aanmerkingen,
die des Schryvers schrandere oplettendheid aanduiden, en den Leezer zyne Brieven
met een nuttig vermaak doen doorbladeren. By de melding der vroeger afgegeeven
Stukken hebben wy reeds eene en andere proeve van 's Mans schryfwyze over
verschillende onderwerpen verleend; thans zullen wy ons, om een voorbeeld van
eene andere natuur te neemen, ons bepaalen tot het hoofdzaaklyke zyner
beschryvinge van de Stad Bern, en wel inzonderheid van derzelver regeeringsvorm.
‘De stad Bern, zegt hy, is groot en fraai, midden op de straaten zijn breede steenen
gooten, en aan de zijden overdekte boogen voor de voetgangers; gelyk te Bologne,
Padua, Turin, e.z.v., maar hier zijn zij beter, en met groote, breede en platte steenen
belegd; waarop het gemaklijk is om te gaan; daartegen zijn de straaten zelve met
kleine en zomwijlen puntige steenen slegt geplaveid. Alle poorten en deuren worden,
hier, gesloten gehouden, en zomtijds moet men lang genoeg kloppen eer men
blnnen komt. Op andere plaatzen is dat zo gemeen niet. De ligging aan den Aar,
die hier voorbij stroomt, is schoon. De stad is op het eind der twaalfde eeuw, door
den hertog Berchteld of Bertold V. van Zäringen, aangelegd; doch was toen zo fraai
niet. In de stad staat een toren, die toen de stadspoort was. Aan dezen toren ziet
men nog een opschrift met gouden letters, dat hier van getuigenis draagt, en tevens
deszelfs vernieuwing in 't jaar 1770 meldt. De regeeringsvorm is besterheerschig
(Aristocratisch.) De oppermagt bestaat in den grooten raad, de raad der
tweehonderden genoemd, schoon 'er 299 in mogen en behoorden te zijn. Daar
mogen nooit 300, en nooit minder dan 200 raadsheeren zijn. Dan volgt de kleine
raad van 25 raadsheeren, die met de beide Avoyers, of hoofdschouten, 27 uitmaaken.
In deze berust, met de uitvoerende magt, de ziel der regering, waartegen de groote
raad, in welken de kleine ook mede begrepen is, de oppermagt bezit. De hoofden,
die in de raaden de voorzitting hebben, heten, in het Fransch, Avoyers, van
Advocatus, in het Nederduitsch hoofdschout van Scultetus. In de aanspraak geeft
men hun den titel van exellentie, dien de kleine raad ook in het algemeen heeft; als
men te
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Lausanne e.z.v. van de regéring spreekt, is het altijd? Leur exellences de Berne.
Van de beide Avoyers is altijd één regerende Avoyer, die dat jaar voorzit; het woord
voert en alles beschikt. Om tot lid van den grooten raad verkoozen te worden, moet
men volle 29 jaaren bereikt hebben, en ten minste in het 30ste zijn; doch wijl men
tot geen verkiezing treed, of daar moeten 80 leden ontbreken, (zo veelen 'er zelden
eer dan om de tien jaaren uitsterven,) zo komt men 'er niet ligt toe, voor dat men
37 of 40 jaaren oud, bij gevolg, om daar in te zitten rijp is. Maar dan is men arbeid
en bezigheden niet gewend, krijgt dus eenen weerzin daarvan, en word zorgeloos;
want in den ouderdom verwerft men zig zelden eene nieuwe gewoonte, en minst
die van te werken; zo zijn alle menschlijke bestellingen der onvolmaaktheid
onderworpen. Om tot den kleinen raad verkiesbaar te zijn, moet men te vooren
bailiif, of landvoogd geweest, en om landvoogd te worden moet men getrouwd zijn,
zonder dat verkrijgt men geene landvoogdij: eene wijze wet, om de huwelijken, en,
daar door, de déling der goederen te bevorderen. De verkiezing geschied deels met
keurballetjes of door stemmen, deels door eene soort van loting; zedeltjke gronden
en geluk moeten dus beiden gepaard gaan, om lemand tot raadsheer te maken,
bijna even als te Venetie. Men roemt de liefde voor de geregtigheid, en de
onpartijdigheid der regéring en overheidspersoonen; het is, hier, tegen het punt van
eere, geschenken aan te neemen; zij zijn onomkoopbaar. Dat de overtollige kosten
hier niet ingeslopen zijn, brengt, onder anderen, als eene oorzaak daaraan toe:
ondertusschen begint men te Bern, meer dan op andere plaatzen in Zwitzerland,
fraaije koetzen en paarden te houden, muziek en balen te beminnen, e.z.v. Het is
niet lang geleden, dat de Berners eene groote en schoone muziek- en balzaal
gebouwd hebben, het welk in de oudere steden zeer mishaagd heeft. Egter zijn nog
alle raadsheeren verpligt, zig in het zwart te kléden, inzonderheid, wanneer zij in
nunne amptsverrigtingen zijn; insgelijks in de kerk

(*)

In de bier gemelde Stad Lausanne, die onder Bern bchoort, doch haare eigen voorregten
geniet, is, gelyk de Heer Bjornstahl vroeger aangetekend heeft, ‘eene straat, Rue de bourg
geheeten, die wegens de voortegten merkwaardig is, welke enkel van de huizen in deze
straat afhangen. Die namelijk in een derzelven woont, al was hij ook maar een schoenmaker,
heeft het regt, de anderen in alle lijfstraflijke zaaken te rigten; zij spreeken zelfs het doodvonnis
uit, en niemand kan het veranderen, in zo verre men zig niet op den grooten raad in Bern, en
wel binnen 24 nuren, beroept, het welk bijna onmogelijk is; want voor eerst is Bern 18 Fransche
mijlen van Lausanne, en dan moet in zulken korten tijd de groote raad, die uit 200 persoonen
bestaat, vergaderen. Ook hebben zij het voordeel, dat zij vrij zijn van les lots of verschuldigde
lasten, als zij landgoederen of landerijen kopen, en dat zij ook geen andere lasten betalen.
Redenen genoeg, waarom deze huizen zeer gezogt worden. Derzelver vierschaar bestaat
uit omtrent 40 persoonen. Deeze voorregten zijn door den keizer Rudulf van Habsburg
verleend.’
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eenen zwarten mantel, eene witte bef, en eenen degen te dragen; het staat heel
potzig; men zou hen voor predikanten met degens aanzien. Zomwijlen gaan zij ook
zo wandelen. De jeugd draagt ook zwarte mantels, maar geen beffen. Eertijds
droegen zij den mantel en de bef altijd, als zij uitgingen, doch tegenwoordig willen
zij zig niet anders daarmede bezwaaren, dan in de kerk en in openlijke verrigtingen.
Het volk klaagt, dat men de oude gebruiken verandett, het houd dit voor een kwaad
voorteken, en zegt dat de republiek niet meer zo gelukkig geweest is, zedert dat
men niet meer zo algemeen met de bef gaat. Maar voor dezen ging men ook in
herbergen, dronk zig dronken, bedorf zijne bef, e.z.v. thans doet men dit niet meer,
zo zijn de tijden verbeterd. Zij hebben 'er ook veel op te zeggen, dat de regering
niet meer zo veele beiren houd, als eertijds a want een beir of eene beirin is het
wapen der republiek, van welks oorfprong men beuzelagtige vertelzels heeft.
Tegenwoordig is 'er maar ééne groote beirin in een fraai gemetzeld hok bij de
stadspoort. Dit hok is zo groot en kostbaar, dat het 300 duizend Zwitzersche livres
(ieder ter waarde van omtrent 1½ Fransche livre,) heeft gekost. Eertijds onderhield
men zes beiren; maar thans is deze beirin de eenige, die zo pragtig gehonden word.
Eene mevrou heeft eene groote som tot het onderhoud der beiren vermaakt. Hier
zijn fraaije wandelwegen. Eene terras, bij de groote kerk, is volkomen met de
grondvlakte der kerk en huizen gelijk, maar aan de zijde der voorbijstroomende Aar
is dezelve van eene ongelooflijke hoogte; men ijst als men van den hoogen en
trotzen muut in den vloed nederziet. Deze terras werd omtrent in het jaar 1411
gemaakt; het is zeker merkwaardig, dat men reeds toen, in het begin der vijftiende
eeuw, in Zwitzerland, zulk een aanzienlijk werk heeft kunnen uitvoeren; men had
aflaatgeld en aalmissen in de kerk gezameld, om zulk eenen muur te bouwen; ik
geloof, egter, dat men hem naderhand vernieuwd heeft. De teiras is fraai met boomen
beplant, en het gezigt is voortreflijk. De domkerk is groot, van de Gothische
bouworde, en, in 1422, op de terras gebouwd. Zij heeft niets merkwaardigs, dan
alleen, dat, in de glazen, overal geschilderde figuuren ingebrand zijn; aan de deur
ziet men het laatste oordeel in pleisterwerk, gelijk ook de wijze en dwaaze maagden,
e.z.v. Buiten voor de stadspoort, als men naar Zurich gaat, heeft men, met groote
kosten, eenen nieuwen weg aangelegd. De kosten bedraagen bij de 80 duizend
livres; men heeft eenen berg doen springen, schoone terrassen en met boomen
beplante wandelwegen gemaakt; men heeft 'er ook groene perken en wijnbergen,
doch de wijn omstreeks Bern word niet zeer geagt. - Buiten eene andere poort,
waardoor men naar Neufchatel gaat, is een verrukkende wandelweg, Enge genoemd.
Hij is zeer sinal. Beneden stroomt de Aar voorbij, en de gezigten hebben hier veel
gelijkheid met die te Rome, wanneer men door la Porte del Populo, en den Tiber
langs gaat; doch ééne zaak ziet men, hier, meer, namelijk de ijshergen en groene
weiden te gelijk.’
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Echte en naauwkeurige beschryving der Bastille, benevens
Anecdoten, betrekkelyk tot dit Kasteel der Fransche
Staats-Inquisitié. Uit een zeer zeldzaam Fransch berigt, 1781.
Behalven het Voorwerk 70 bladz. in gr. octavo.
Een akelige Historie van een akelige Gevangenis. Het akelige en afschuwelyke
denkbeeld, dat alle de berigten van de Fransche Bastille, van tyd tot tyd uitgegeeven,
den Leezer ingeboezemd hebben, wordt door deeze beschryving bevestigd. Dezelve
is opgesteld op eene manier, welke ons moet doen denken, dat de Schryver
gelegenheid gehad heeft, om alles, zo niet zelf te zien, ten minste, door naauwkeurig
onderzoek, te verneemen, uit zodanigen, die oog- en oorgetuigen zyn, en zelven
de hand gehad hebben, in de behandelingen den gevangenen aangedaan. Wat
hier van zy, dit is althans blykbaar, dat de beschryving zeer wel strookt met het
wezenlyke der vroegere berigten, en dat de daarin opgemerde byzonderheden
beantwoorden aan de verhaalen der lotgevallen van etlyke gevangenen. De Autheur
geeft ons een naauwkeurig verslag, zo van de uiterlyke als innerlyke gesteldheid
van het Kasteel, de Bastille genaamd; met melding van deszelfs bewaaking, zo
binnen als buiten; en van de onderscheiden soorten van bewaarplaatzen der
gevangenen, jammerlyker, naar evenredigheid van hunne beschuldiging of
verdenking; naar gerade van welke ook hunne onmedogende behandeling ingerigt
is. Van dit laatste spreekende, ontvouwt hy ons de ongelukkige manier, op welke
zy, ten aanzien van verblyf en voedzel, hun leeven slyten; geevende tevens voorts
een berigt van de onregtmaatigheden, die in hunne verhooringen gepleegd worden;
van de kwellingen, welken men de gevangenen doet ondergaan; en van de listen,
die men in 't werk stelt, om hen deeze en geene geheimen, 't zy gegrond of
ongegrond vermoed, te doen openbaaren, on dingen te doen ontdekken, die hun
eigen onheil, of dat van anderen, berokkenen; welk alles, volgens dit berigt, veelerleie
mishandelingen vergezelden. Hier nevens gaat te gelyk nog een onderscheiden
verslag van de bestuuring deezer Staatsgevangenisse, de inrigting der handelingen,
derzelver aantekening, bewaaring, en 't geen verder tot dit onderwerp betsekking
heeft. By dit alles komen ten laatsten nog eenige Anecdotes, of eene aantekening
van byzondere voorvallen in de Bastille; waaronder ook gewag gemaakt wordt van
den man met het yzeren masker, in 't afloopen van de voorige, en den aanvang der
tegenwoordige eeuwe aldaar bewaard. - Het geval is te bekend, om 'er hierop staan
teblyven; dan daar men rede meent te hebben, om in twyfel te trekken, of de Graaf
de Vermandois, (zo zommigen willen,) deeze onbekende gemaskerde gevangen
geweest zy, daar men verschillend over den persoon, die 't geweest zou zyn, blyft
gissen, zullen wy des Schryvers laatste aantekening deswegens hier nog plaatzen.
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‘De Jesuit Henry Griffet, (zegt hy,) die een langen tyd biechtvader van de gevangenen
in de Bastille geweest is, die alle de geheimste papieren van dit kasteel doorzocht,
en ongetwyffeld de lyst der sterfgevallen, aldaar bewaard wordende, gezien heeft,
heeft een zeer bondige Dissertatie over dit geschiedkundig verschilstuk geschreeven.
Deeze Jesuit stelt niet voor vast, dat de man met het yzeren masker de Graaf de
Vermandois geweest zy, maar hy brengt eene reeks van waarschynlykheden by,
welken dit gevoelen toelichten; en zyne stem is in deezen zekerlyk niet gering te
achten.’

De Geschiedenis der tederheid van het menschlijk hart,
opgehelderd in Brieven van twee Gelieven. Uit het Hoogduitsch
van J.M. Miller, Schrijver van de siegwart. Te Amsteldam, by M.
Schalekamp. Behalven het Voorbericht 214 bladz. in octavo.
In eene briefwisseling van twee deugdzaame Gelieven, ontvouwt ons de Heer Miller
hier de streelende aandoeningen der zuivere kuische Min op welgestelde harten,
met welken zig het Godsdienstige gevoel van zedelyke verpligting vereenigt. Sophia
en Willem drukken het tedere der liefde, ter wederzyde, op het kragtigste uit, zo dat
de natuur zelve spreeke; tusschen beiden komende voorvallen geeven gelegenheid
tot zedekundige bedenkingen, die ter gedragsbestieringe strekken, welken de
ongedwongen taal van een overtuigd hart voorstellen; invallende belemmeringen,
die elkanders byweezen nu en dan stremmen, die de voortzetting van de gewenschte
egtverbintenis vertraagen, verleevendigen het liefdegevoel. Eindelyk genaakt het
tydstip, dat Willem, tot een gevestigd bestaan gekomen, zig met Sophia in 't
heugelykste vooruitzigt verblydt; dan, ziet eene ongesteldheid werpt Willem te bedde,
zyne kwaal tast hevig toe, en hy is een lyk, eer het Sophia moge gebeuren by hem
te weezen. Naauwlyks laat zyne kwaal hem toe, met eene beevende hand, een
brief voor Sophia te schryven, in welken hy zyne tederheid voor haar, en tevens
zyne gelaatene onderwerping aan de schikking der Voorzienigheid, met eene
ongeveinsde hartlykheid uitdrukt. - Sophia ontvangt, gelyk de Uitgeever deezer
Brieven meldt, by haare komst, weinige uuren na des Minnaars dood, zynen met
stervende vingeren geschreeven brief, onder de sterkste aandoeningen; die haare
leevenskragten dermaate verzwakken, dat zy in eene krankte gevallen zy; in welke
zy, gelyk het eener Christinne past, gelaaten den dag te gemoet ziet, die haar haast,
voor eeuwig, met haaren Willem zal vereenigen. - De Heer Miller heeft, in het
opstellen deezer Brieven, de stemme der Natuur en to gelyk die van den Godsdienst,
op eene treffende wyze, in agt genomen. zo dat gevoelige harten 'er door aangedaan
moeten worden: 't welk dit Geschrift als een leerzaamen Roman der Jeugd aanpryst.
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Droeven van Muzikaale Uitspanningen, bestaande in
Mengelzangen, naar den nieuwsten Italiaanschen smaak geschikt,
voor het Clavier, de Viool, Fluit en andere Instrumenten. Onder de
Zinspreuk: Le Zele est la Nourrice des Arts. Te Amsterdam, by
J.B. Elwe, 1781. Behalven de Voorreden, en XX in 't koper
gesneeden Muzykstukken, 78 bladz. in gr. octavo.
Wanneer een Dichter een Stuk opstelt, dat alleenlyk geschikt is om geleezen te
worden, heeft hy ten deezen aanzien slechts agt te geeven, op de schikking van
zynen trant, naar den aart van het onderwerp, op dat het Stuk naar vereisch geleezen
kunne worden: maar is het dat hy te gelyk, of wel inzonderheid, bedoelt, dat het een
Zangstuk zy, en dus gezongen worde; dan vordert de natuur van 't Stuk ook, ten
dien opzigte, eene byzondere opmerkzaamheid. 't Is in dit geval niet genoeg, dat
het Stuk dichtkundig wel ingerigt zy, 't moet ook aan de natuur der Zangkunde
beantwoorden. De Dichter heeft hier des bovenal naauwkeurig agt te geeven op
den rollenden trant zyner verzen, als mede op de hoogte en laagte zyner
lettergreepen, ten einde zyne woordklanken, in eene gevallige schikking der
zangnooten, een geregelden toon slaan, overeenkomstig met het daartoe
behoorende Muzykstuk. En hier nevens wordt dan niet minder vereischt, dat het
Muzykftuk evenredig zy aan het Dicht- en Zangstuk, ten aanzien van de uitvoering,
met betrekking tot den aart van het onderwerp; op dat, by voorbeeld, geen Treurof Klaagmuzyk een lugtig vrolyk Stuk vergezelle, of, aan de andere zyde, een Treurof Klaagstoffe met geen lugtig vrolyk Muzyk opgeheven worde. - Men is vry algemeen
van oordeel, dat de Zangstukken der Ouden die der Hedendaagschen verre
overtreffen; en men houdt het voor zeer waarschynlyk, dat zulks ten grooten deele
ontstaat, uit eene onoplettendheid in onze Dicht- of Zangstukken, of liever nog uit
eene verkeerde handelwyze omtrent dezelven. Oudtyds componeerde men, naar
't schynt, eerst de Muzyk, en dan poogde de Dichter een Zangstuk op dezelve te
maaken; maar thans dicht men eerst een Zangstuk, en dan wordt 'er, zomtyds nog
met weinig oordeel, eene zangwyze toe gezogt, of op gepast. En hier uit ontstaat
het grootlyks, dat de Muzyk onzer hedendaagsche Dichten Zangstukken dikwerf
zeer gedwongen is, en dat het Vers 'er geenszins aan beantwoordt; van waar veelen
dier Stukken gevalliger op nooten dan op woorden gezongen worden. - Onder dit
algemeene gebrek zyn 'er egter nu en dan eenigen ook onzer Nederlandsche
Dichters gevonden, die 'er zig met opzet op toegeleid hebben, om in zodanige
Stukken het Dicht- en Zangkundige gelyklyk gade te slaan; waarvan ons de Opsteller
deezer Proeven thans een nieuw voorbeeld verleent. Van de vereende kragt dier
twee edele fraaie Kunsten overtuigd, heeft hy eene proeve van zyn vermogen, om
die beiden te zaam te verbinden, gegee-
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ven; welke hy op zodanig eene wyze uitgevoerd heeft, dat hy anderen ter navolginge
aanspoore. Het Zangkundige heeft hy in zyne Dichtstukjes zeer wel gadegeslaagen;
en eene juist daarop passende Muzyk agter dezelven geplaatst; bestaande in XX
keurig uitgevoerde Muzykplaaten, op welken de XXIII hier byeengezamelde
Dichtstukjes gezongen kunnen worden. Met opzigt tot de Muzyk zelve, den Leezer
na 't Werkje verwyzende, zullen wy, tot eene proeve van het Dicht- en Zangkundig
opstel, 's Mans volgende aandachtige beschouwing van den Starrenhemel
mededeelen.
't Opmerkzaam oog,
Gevestigd op den Starrenboog,
Wordt niets gewaar dan magt en luister.
ô Wisslend licht,
Dat in myn hart verwondring sticht!
Wat legt, beneden u, de wereld diep in 't duister!
Wat weitsche pracht
Vertoont zig in het holst der nacht,
By 't branden van de Hemellichten!
Een Majesteit,
Die 't hart der Aarde zelfs verblydt,
Doet al wat heerlyk as voor haar vermogen zwichten.
't Azuur Gewelf,
Waarop de groote Schepper zelf
Met gouden lettren heeft geschreeven;
De bleeke Maan,
Die men vernoegd ten ry ziet gaan,
't Wil alles, als om stryd, zyn magt te kennen geeven.
't Verkondigt de eer
Van 's werelds grooten Opperheer;
Verbreidt zyn roem met duizend monden;
Zyn sterke hand,
Waar met hy 't Oost' en West bespant,
Heeft al het Starrenheir aan zynen wil verbonden.
Wie is, ô God!
Wie is de mensch, dat gy zyn lot
Aan uwe liefde wilt verbinden!
Des menschen Kind,
Dat nietige ydelheid bemint,
Kon in uw vriendlyk oog nogthans genade vinden!
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Toen zondenschuld
Zyn gantschen boezem had vervuld,
En hy in 't duister lag verzonken;
Zondt gy uw' Zoon,
Gaaft hem ten prooije aan smaad en hoon,
Om de afgedwaalde ziel op nieuw ter deugd te ontvonken.
Dat dierbaar pand,
Van uwe liefderyke hand,
Zy al myn troost en myn verlangen;
Doe my het licht
Van zyn aanbidlyk Aangezicht,
In Salems heilge Stad, voor de eeuwigheid ontvangen.

Taal Dicht en Letterkundig Kabinet, door ****. Eerste Deel. No. 1.
Te Amsteldam, by C. Groenewoud, 1781. Behalven de Voorrede,
102 bladz. in gr. octavo.
Aan de zugt, om jongen Taal- en Dichtlievenden de behulpzaame hand te bieden,
is men, naar luid der Voorreden, den aanvang van dit Maandwerkje, dat om de twee
Maanden stukswyze staat afgegeeven te worden, verschuldigd. Men zal 'er, van
tyd tot tyd, zodanige regels, betreffende de Taal- en Dichtkunde, in ontvouwen, die
in agt genoomen behooren te worden, om den schryfftyl te beschaaven, en den
dichtgeest behoorlyk te bestuuren. Tevens heeft men 't raadzaam geoordeeld, 'er
Letterkundige Verhandelingen over allerleie onderwerpen, die maar den Staat en
Kerk, of byzondere Persoonen, niet kwetzen, by te voegen. Onder deeze bepaaling
gaat dit wyders nog vergezeld van etlyke Dichtstukjes van onderscheiden soort. En
met opzigt tot het een en ander worden de Liefhebbers uitgenoodigd, om, begeerig
zynde hunne bekwaamheid te beproeven, hunne proeven mede te deelen aan de
Uitgeevers; die te gelyk voorslaan, hunne aanmerkingen, op de toegezonden Stukjes,
wanneer ze zulks noodig mogten oordeelen, den Schryveren te laaten toekomen;
en van de andere zyde derzelver gemaakte aanmerkingen op de reeds geplaatste
Stukjes te ontvangen; om ze vervolgens met hunne daar by gevoegde aanmerkingen,
indien zulks goedgevonden worde, te plaatzen. Ter dier oorzaake is ook inzonderheid
het verzoek, dat de zulken, zo veel het mogelyk zy, hunne adressen, by het
toezenden hunner Papieren, gelieven te melden, op dat men in staat zy hen te
beschryven. - Deeze inrigting heeft een goed voorkomen, en dit eerste Stukje, dat
wy thans onder handen hebben, doet zig wel op.
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Behalven de op 't laatstmedegedeelde Gedichten, waarin de onderscheiden
behandeling der verschillende onderwerpen, wel gade geslaagen is, behelst dit
Stukje een duidelyk berigt van het onderscheiden gebruik der woordjes, hen, hun,
haar en heur, en by die gelegenheid ook van het betrekkelyk u en my, benevens
het bezittende uw en myn. Eene onderscheiding, welke men nimmer uit het oog
moet verliezen, 't zy men zig aan den hier voorgestelden regel houde; of dat men
liever met Huidekoper ook het meervoudige hun, als een betrekkelyk woordje, in
den derden en zesden naamval, gebruike. Als men oplettend wil schryven, wordt
'er vereischt, dat men zigzelven ook in dit geval altoos gelyk zy, om alle verwarring
te vermyden. - Verder deelt men ons bier mede een Brief van den Heer Bochelius,
ontvouwende den Lof der Mismaaktheid. 'Er komen verscheide geestige trekken in
deezen Brief voor; maar dezelve is, onzes agtens, wat te veel gerekt, door te lang
getrokken redeneeringen. In schriften van die natuur doet een vernuftige slag, die
zig terstond laat gevoelen, meer af; dan eene kunstige redeneering, die ons zo
bepaald doet denken, dat wy als ongevoelig worden. Een vernuftig schryver moet
ons leevendig houden; en als hy, naar den aart van zyn onderwerp, redeneert, nu
en dan verrassen, door een geestigen zamenloop van denkbeelden, dien men zo
niet verwagt had. - Een derde Geschrift is eene Verhandeling over de Dichtkundige
vergelyking; in welke de Heer Brender a Brandis zyne oordeelkundige aanmerkingen
over het recht gebruiken der gelykenissen, die, wel geplaatst en juist uitgevoerd
zynde, een Dichtstuk een ongemeenen luister byzetten, voordraagt.
Na eene beknopte ontvouwing van 't geen men eene Vergelyking noemt, en
derzelver onderscheid van eene Overdragt; brengt by 't geen men daaromtrent
voornaamlyk in agt heeft te neemen, tot de vyf volgende Hoofdregels. (1). ‘Een
Dichter moet zorg draagen, dat de zaak, by welke hy een zeker gedeelte zyns
onderwerps vergelykt, in de Natuur te vinden is; of als een bekende zaak in des
Menschen geheugen kan huisvesten. (2) Daarbenevens moet de zaak, in de
gelykenis aangevoerd, meerder bekend zyn, dan die in het onderwerp. (3) Voorts
moeten de voornaame eigenschappen van de zaak, in de gelykenissen beslooten,
eene overeenkomst hebben met die van het onderwerp. (4) Ook moet men de
gelykenissen niet verder voorstellen, dan zy op het onderwerp toepasselyk zyn. En
eindelyk (5) heeft een Dichter, in 't vergelyken, wel in 't oog te houden, dat hy geen
laage voorwerpen verkieze; waardoor zyn stoffe meerder onteerd dan verheven
zou worden.’ Onze schryver heldert ieder deezer regels met gepaste voorbeelden
op; en voegt 'er wyders nog eenige aanmerkingen by, in welken zyn Ed. etlyke
plaatzen uit den Ystroom van Antonides, en den Boetgezant van Vondel, ter toetze
brengt; om zo de fraaiheden, als de gebreken en-
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der 't oog van jonge Dichteren te brengen. En ten laatste waarschuwt hy hen, tegen
het misbruiken van gelykenissen, als men persoonen spreekende invoert, die zig
in zodanige omstandigheden bevinden, dat ze natuurlyker wyze niet geschikt zyn,
om zig op zulk eene manier te uiten.
Op deeze leerzaame Verhandeling, welke voor jonge Dichters van dienst kan
zyn, volgt verder eene voor min ervarenen nuttige onderrigting, wegens het gebruik
der Synalaepha, of smelting der klinkletter E; welke, wanneer zy eene sleepende
lettergreep sluit, en dus zagt uitgesproken wordt, altoos in eene volgende klinkletter
insmelt, by voorbeeld deeze Aarde, of deez' Aarde; van waar zy ook de smeltklinker
geheeten wordt. - Eindelyk geeft men ons hier nog een Fragment, 't welk ten opschrift
heeft, het dichtend Huisgezin; dat wy als een aartig Stukje 'er uit zullen overneemen.
- - - - - - - - - - - ‘Heb ik dan geen reden genoeg om moeilyk te zyn? - Zedert dat
myn Jongen in dat Genootschap is, kan hy geen Debiteur van een Crediteur, ja het
Journaal van het Memoriaal, niet meer onderscheiden. Hy schryft den geheelen
dag voor zyn Genootschap, en laat myn Comptoir dryven. - Thans werkt hy aan
eenen OORLOGSZANG voor Nederland. In de tien eerste Coupletten wil hy bewyzen
wat Oorlog is, en of het mannelyk of onzydig gebruikt moet worden: beschryvende
verder in 279 Coupletten alle de oorlogen tegens deze Republiek, van ADAM af tot
nu toe voorgevallen. - Hy heeft verscheide zeên en stroomen van bloed; bergen
van lyken; staalen wapenen; gebeukte schilden; verminkte Paarden en Menschen
in zoorten; verbryzelde muuren en gloeiend puin, klaar leggen. - Hy zal in eenige
Coupletten de natuur van het kruid, lood en ander oorlogstuig ontvouwen, op dat
onze vlootelingen 'er geen kwaad gebruik van mogen maaken: - maar ik ben bang
dat by gek zal worden; want al die dingen te doen rymen, daar steekt wat in - hy
heeft reeds drie nagels verlooren, om een slagwoord te vinden, dat op Constapel
rymt. - En dat heeft hy noch noodig; want wat zou een Vloot zonder Constapel zyn?
- Ik vrees bovendien, dat wy al eenige jaaren vrede zullen hebben, eer zyn
Oorlogszang gereed is! wierd hy hierdoor maar afgeschrikt! - Myne Meid heet
verstandig: leest alle dagen de Courant eer ik hem krygen kan: maakt zeven
Rondeelen in een week, en laat veertienmaal het eeten aanbranden, of brengt het
half gaar op Tafel; terwyl myn Dochter, met de rol van PORTIA bedeeld, genoeg te
doen heeft, om dezelve te leeren. - In 't kort, het is by my alles Dichtkunstig: maar
myne zaaken gaan zodanig den kreeftengang, dat ik beslooten heb, myn verstandige
Meid weg te jaagen; mynen Dichtkundigen Zoon en Dichtminnende Dogter beiden
eens digt af te smeeren; om dus eenen Dichterlyken uitgang aan dit Toneelspel te
verschaffen.’
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Geschiedenis van de eerste Zonde der Menschen, verklaard in VIII
Kerkelyke Redenvoeringen, door C. de Vries, Leeraar by de
Doopsgezinden te Utrecht. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel,
1781. In gr. octavo 210 bladz.
Het geschiedverhael der overtredinge van 's Heren Proefgebod, door Adam en Eva
in het Paradys, met de daeropgevolgde strafvonnis des groten Regters, door Mozes
Genesis III geboekt, is door alle tyden aen verschillende uitleggingen onderhevig
geweest, die zeer wyd uit elkanderen liepen. Zommigen zogten zich ten naeuwste
aen de letter te houden, terwyl anderen het 'er op toeleiden om alles zinnebeeldig
te verklaren; 't welk ene derde soort aenleiding gaf om na te speuren, of 'er niet een
middelweg te vinden ware, dien velen op onderscheiden manieren menen ontdekt
te hebben. Men heeft 'er te meer werks van gemaekt, om dat dit Stuk, terwyl het
voor de hoogachters der Godlyke Openbaringe met duisterheden bezet bleef, door
het Ongeloof op velerleie wyzen als bespotlyk werd afgemaeld. Het bezef van dit
laetste inzonderheid heeft ook den Eerwaerden de Vries opgewekt, om te beproeven,
of hy, op den voorgang van anderen, het geschiedkundig verhael onpartydig en
oordeelkundig overwegende, dit duister Stuk niet nog enigermate konde toelichten;
en het Ongeloof ook in dezen den mond stoppen. De beroemde Mannen Hesz en
Niemeyer baenden hem hier toe voornaemlyk den weg; zyn eigen oordeel deed
hem voorts in etlyke byzonderheden een nieuw licht zien; en, by nadere overweging
van alles, kwam het hem voor, dat dit Stuk zeer wel op zodanig eene wyze te
verklaren zy, dat het Ongeloof 'er gene stof van spotterny in kunne vinden Zulks
bewoog hem dit Geschiedverhael in acht Kerkredenen te verhandelen; welken ene
ontvouwing van Genesis III behelzen, met ene nevensgaende voordragt van de
leeringen daer uit af te leiden, en het gebruik dat men 'er van te maken heeft. En
hier by voegt zyn Eerwaerde, nu met de openlyke uitgave,
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ene nadere opheldering en bevestiging van zyne gedachten, nopens de Slang, die
men, in een eigenlyken en letterlyken zin, voor een wezenlyken Slang te houden
heeft; des men hier zo min om ene zinnebeeldige, als om ene door den Duivel
bezielde, bewerktuigde of gevormde Slang hebbe te denken; waer tegen dan het
spreken van de Slang en de zamenspraek van Eva met dezelve, niet letterlyk noch
eigenlyk, maer zinnebeeldig of leenspreukig te verstaen zy. De Eerwaerde de Vries,
naemlyk, stelt ons dit geheele Geschiedverhael voor, als een ond Zangstuk,
waerschynlyk van de vroegste tyden herkomstig, en door Mozes overgenomen, met
enige toepasselyke verandering van uitdrukkingen, voor de byzondere tyden en
persoonen, voor welken hy schreef. Hy beschouwt het des als een dichtkundig
verhael, dat ene wezenlyk voorgevallen Geschiedenis behelst, die met dichterlyke
figuuren voorgedragen word; waerin men de Hoofdzaken letterlyk, en het Bywerk
leenspreukig, te verstaen heeft. Op dezen grondslag houd zyn Eerwaerde zich, in
zyne verklaring, aen den letter, zo lang zulks met den aert der zake bestaenbaer
is; en acht zich voorts geregtigd, om, het gene daermede redelyker wyze niet
overeengebragt kan worden, naer den aert van een dichtstuk, zinnebeeldig te
ontvouwen. - Men kan niet wel verwachten, dat iemand dit Stuk van alle duisterheden
zal ontheffen; ook is zyn Eerwaerde zo vermetel niet, dat hy zich zoude laten
voorstaen, dit verricht te hebben; maer desniettegenstaende is zyne ontvouwing
echter wel van die natuur, dat het dit verhael in een vry aennemelyk licht stelle; zo
althans dat het Ongeloof 'er niets buitenspoorigs in kunne vinden; en de hoogachters
der Openbaringe het wel der moeite waerdig mogen houden, om deze uitlegging
met die van anderen te vergelyken. Zyn Eerwaerde heeft niet geschroomd van den
gewoonen weg af te wyken, al zou hy zelfs nu en dan alleen op zich zelven staen;
maer hy doet het met alle bescheidenheid omtrent de genen, die anders denken,
en zo hy hier of daer zyne verbeeldingskracht eens wat sterk mogte schynen toe
te geven; het geschied evenwel niet dan met een omzichtig oordeel, dat zich binnen
het waerschynlyk mogelyke bepaelt, en den Lezer ten minste ene vernuftige gedachte
kan doen opmerken, die hem veelligt, by nadere overdenking, niet geheel
verwerpelyk zal voorkomen. - Een of ander stael van die natuur, zouden wy hier
wel kunnen bybrengen, dan wy willen in dezen liefst op gene byzonderheden staen
blyven, om ruimte
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over te houden ter plaetzinge van 's Mans zamentrekking van zyne gegeven
verklaring; waer mede wy, zo wy achten, den Lezer het meest dienst zullen doen.
Zie hier, hoe zyn Eerwaerde, by wyze van korte herhaling, het geheele geval, zo
als het in 't breede door hem ontvouwd is, nog eens voordraegt.
‘De Aarde, by hare eerste vorming, ten groten dele woest en onbewoonbaar
zynde, hadde de wyze en weldadige Schepper ene afzonderlyke bloeijende
landstreek voortgebragt, waar in hy die uitmuntender schepzels, de Menschen,
welken hy geschikt hadde, om dezelve te kweken en te bevolken, by voorbaat, op
ene gevoeglyke wyze konde plaatzen, tot dat zy bekwaam zouden zyn, om de
overige delen te bewonen. - Een boomryk oord, met rivieren doorsneden, en dus
van lommer en water voorzien, is de allerwenschelykste verblyfplaats voor een
Oosterling, in zyn warm klimaat, en een eigentlyk gezegd Eden of Lusthof, gelyk
het woord betekend. In zodanigen oord, werd dan ook het eerste Paar Menschen
gesteld. - Niets was welvoeglyker, gepaster en noodzakelyker zelv', voor hunnen
oorspronkelyken staat. - Hier konden zy veilig die klederen missen, welken de Natuur
niet geeft. - Hier vonden zy tevens alles tot voedzel en eenvouwdige verkwikkinge,
't geen zy niet tesstond in staat waren zig zelven te verschaffen. - Zy leefden van
ooftvrugten, en kruiden, welken volöp in deze streek groeiden. De geheele Natuur
lachte hun toe, en was een School van onderwys voor hun; zelfs hielden zy enen
vriendelyken en leerzamen ommegang, met die Dieren, die naderhand zo schuuw
van het menschdom werden, en zo vyandig tegen het zelve. - Ook droeg God zorge,
om hen die kundigheden in te prenten, welke zy nodig hadden, om ene verandering
van staat en levenswyze te ondergaan, welke, om verscheidene redenen, hoe
vroeger hoe beter, onder het menschelyk geslagt, diende ingevoerd te worden. Schoon zy, wat lighamelyke grootte en sterkte betreft, in den staat van volwassene
menschen, geschapen waren, bevonden zig hunne gemoederen, in ene kindsche
onnozelheid en onbedrevenheid. - God zelv' nam den taak hunner Opvoeding op
zig, - onderwees en oeffende hen, door middel van Engelen, of Boden, in zyne
plaats hun telkens verschynende, in alle de vereischtens tot het natuurlyk, gezellig
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en huishoudelyk leven, zo wel als in de eerste beginzels van Godsdienst en
Zedelykheid, zo verre zy 'er vatbaar voor waren.
Hun opvoeding dus voltooid zynde, konden zy aan hun eigen bestier worden
overgelaten, en veilig in de Waereld verschynen, dat is, aan het grote werk gezet
worden, om den Aardbodem, in 't algemeen, te bebouwen en te bevolken. Dan de
Goddelyke wysheid en goedheid agtte het niet oorbaar, hen deze verandering van
verblyf en levenswyze te doen ondergaan, welke hen, inzonderheid in den beginne,
moeilyker en verdrietiger moest vallen, zonder ene gepaste aanleiding, welke hunne
onderwerping aan zyne schikking hun gemakkelyker maakte, en aan verscheidene
andere heilzame oogmerken, die hy zig in de Schepping van het menschelyk geslagt
hadde voorgesteld, en niet dan by trappen konden aan den dag leggen en bereiken,
tevens te beantwoorden. - Reeds hadde hy, in hunne zedelyke opvoeding, om hunne
gehoorzaamheid en onderwerping aan hem te oeffenen, by voorbaat, en in de eerste
plaats, hun ene ligte spyswet gegeven. - Van enen enkelen Boom, dien de
vrugtdragende oord, waar in zy woonden, onder ene grote verscheidenheid van
betere en heilzame opleverde, mogten zy niet eten, op straffe van enen onmiddelyken
dood. Zodanig een eenvoudig gebod kwam juist overeen met hunnen kindschen
staat. Kinders zyn meest vatbaar voor stellige voorschriften; nog is het nodig, dat
'er voor hun, altyd, ene juiste evenredigheid in agt genomen word, tusschen het
voorschrift en de bedreiging op deszelfs overtreding, indien zy maar alleen genoeg
is om hen afteschrikken, en hoe kragtiger daar toe hoe beter dikwyls, daar men het
steeds in zyne magt heeft, de straffe te verzagten. - Spyswetten, daarenboven,
waren, in oude tyden, zeer gemeen, zelfs onder allerleije Volkeren, en werden door
God zelv', in grote verscheidenheid, den Israëliten voorgeschreven. - Dus behoeven
wy ons niet te bevreemden, dat de eerste Mensch een dergelyk voorschrift ontving.
- Maar hy bezweek weldra onder deze proef; en juist toen was het de gepaste tyd,
om hem uit Eden te verplaatzen, en zyne ware bestemming hem aan te wyzen. Zie hier de gelegenheid tot zyne ongehoorzaamheid. - Ene Slang, gewoon op
ooftvrugten te azen, hadde zig in den gekentekenden
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Boom gehegt, en at, gretig en onverzeerd, van deszelfs vrugt. - De Vrouw, dit ziende
en door de schoonheid der vrugt bekoord, vergat het Goddelyk verbod, of steldé
zig de gedane bedreiging, als ene blote waarschuwing, voor, welke, op dit gezigt,
al haar kragt by haar verloor; nieuwsgierigheid, begeerte naar kennisse, wrogt hier
onder. Zy at op het voorbeeld der Slange, en haalde ook haren Man over, om dit
insgelyks te doen. - Nu werden hunne ogen geopend; de lust bekoeld zynde, maakte
terstond plaats voor overdenking. - Inderdaad zy hadden nu ene ondervindelyke
kennis van Goed en Kwaad, maar tot hunne schade. Zy schaamden zig over hun
misdryf, vreesden de aannadering van den Goddelyken Bode, en de uitvoering der
gedreigde straffe; zy verscholen zig onder de bladeren van enen Vygeboom, dog
op het eerste gerugt van zyne gewone komst, tegen den avond, weken zy, in grote
verwarring, in het digtste van 't geboomte des Hofs. - Het opöntbod des Goddelyken
afgezants deed hen egter weldra hun schuilhoek verlaten. Zy traden bevende ten
voorschyn, en, op de eerste vraag, wegens hunne verlegenheid en schaamte,
kwamen zy tot ene openhartige belydenis. - De Man bekende, op voorstel en
aandrang der Vrouwe, - deze, op het verleidend voorbeeld der Slange, gegeten te
hebben. - Hier op volgde het Vonnis der Godheid. - Der Slange werd aangekondigd,
dat zy voortaan gene boomvrugten meer zoude eren, maar haar voedzel van den
grond, en in het stof der aarde, zoeken: - de gemeenzame verkering tusschen de
Dieren, in 't byzonder de Slang, en den Mensch, werd ook toen afgebroken, en de
natuurlyke Vyandschap voorspeld, welke, uit hoofde van dit geval, tusschen Slangen
en Menschen zoude plaats grypen, te gelyk met het nadeelig gevolg daar van voor
de eersten. - Slangen zouden Menschen vervolgen, maar Menschen zouden Slangen
doden. - De Vrouw werd tot ene moeilyker Dragt en Verlossing, en tot onderwerping
aan den Man, verwezen; deze tot zwaarder arbeid, tot het behouwen van de woeste
velden buiten Eden, en het eindelyk sterven. - En het een en ander lag duidelyk
opgesloten in, en werd ten volle bereikt met, de nu vastgestelde Verwoesting van
hun eerste verblyf. - Van toen af, derhalven, werden alle voorbereidzels tot 's
Menschen verhuizing uit Eden, gemaakt. Zy kregen
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onderrigting, om zig, door het slagten van Dieren, van ene behoorlyke Kleding te
voorzien, en zig te dekken tegen de meerdere strengheid van lugt, in het open veld
te wagten, en tevens, om, langs dien zelfden weg, het nodig voedzel, in de op
handen staande schaarsheid, zig te verzorgen. - Toen zy de ooftvrugten van Eden
misten, en het veld hun nog geen kruid of koorn leverde, konden zy gevoeglyk van
melk en vleesch leven, - ook hier door werden zy beter gehard tegen den arbeid en
de lugt. - En, na dat deze en alle overige nodige voorzorgen tot hunne verhuizing
genomen waren, werden zy genoodzaakt, hun eerst verblyf te verlaten. - Zy verloren
het gemak, de bekoorlykheden en genietingen aan dezen staat verknogt, om hunne
Ongehoorzaamheid; ene waarschuwing derhalven, om zig voortaan beter te hoeden.
- Schaarsheid nam billyk de plaats in van misbruikten overvloed, en hun eten van
den verboden Boom werd tevens op ene gepaste wyze gestraft met het gemis van
alle de overigen, zonderling van enen anderen Boom, (den Boom des Levens
geheten) wiens vrugt konde gediend hebben, om hunne levenskragten voor die
natuurlyke verzwakking te behoeden, waar aan zy nu werden overgegeven. - Met
dit alles hadden zy gene reden van klagte over de hardheid en onbillykheid van hun
lot: maar veel eêr, om zig der genadige verzagtinge, in het zelve, van hunne
verdiende straffe, met alle blymoedigheid, te onderwerpen. In plaats van enen
onmiddelyken dood, ondergingen zy alleen ene ongunstiger verandering van staat
en levenswyze, die, in het einde, zelfs tot hun eigen voordeel en van het gehele
menschelyk geslagt, konde gedijen, en aan de verhevenste oogmerken, met opzigt
op hun bestaan en gelukzaligheid, konde beantwoorden, indien zy van hunne zyde
zig bevlytigden, om daar toe mede te werken. Het verlies van Eden zoude hen,
immers, de Goddelyke hoede en zorg niet doen verliezen, die zelfs, by en onder
dat verlies, zo zigtbaar voor hun zig opdeed. - Zy werden gewaarschuwd, om te
vertrekken, ten einde niet omtekomen in de verwoesting, die op het punt stond om
over dezen schonen oord uittebreken. - En, zodra waren zy niet in ene oostelyker
landstreek geweken, of een verschrikkelyk Onweder stak op; hevige rukwinden,
donder en blixem vielen op het geboomte des Lusthofs aan, de grond zelfs werd,
van tyd tot tyd,
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door aardbevingen en vuurbarstingen omgekeerd, en deze verschrikkelyke
verschynzels, enen geruimen wyl aanhoudende, maakten niet alleen hunne
wederkering, naar hun oud verblyf, ondoenlyk, maar moesten hen, in derzelver
vernielende uitwerking, weldra het zelve geheel doen vergeten; 't geen hun te
gemakkelyker moest vallen, naar mate zy aan hunne nieuwe levenswyze meer
gewenden, en, in de bebouwing en opsiering van hun tegenwoordig verblyf, meer
vorderden.’
‘Ziet daar de eenvoudige mening van Moses konstig verhaal! - En nu vraag ik, of
enig redelyk mensch zwarigheid kan maken aan zodanig eenen toedragt van záken
geloof te geven: en of hier iets voorkomt, 't geen naar verdigting, bygelovigheid of
belachgelyke ongerymdheid zweemt, 't geen niet ten volle overeenkomt met de
natuurlyke denkbeelden van God, zyne wysheid, regtvaardigheid en goedheid’.

De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments. Door Ph. Doddridge,
r
r
D . en P . der H. Godgel te Northampton. Uit het Engelsch in 't
Neêrlandsch overgezet. Vyfde Deel, Derde Stuk. Te Amsteldam,
by P. Meijer, 1781. Behalven den opgegeeven Inhoud, 192 bladz.
in groot octavo.
By den achtervolgenden voortgang van dit Werk, komt de Huis-Uitlegger in dezen
tot den brief van den Apostel aen de Colossers, en voorts tot deszelfs twee Brieven
aen die van Thessaloniea; welk drietal van Brieven de oordeelkundige
Schristverklaerder Doddridge, even als de voorigen, op ene leerzame wyze ontvouwt.
Zie hier, tot een stael uit dit gedeelte, 's Mans gedachten over een Brief, welken
Apostel Paulus aen die van Laodicea schynt geschreven te hebben, naer uitwyzen
van Coloss. IV. 16, welk vers de Hoogleeraer aldus vertaeld en uitgebreid heeft.
‘En, daer ik verlange, dat myne Schriften, geduurende myne gevangenis, aen
myne Christen-Vrienden zoo veel nut doen als mogelyk is, begeer ik van u, wanneer
deze Brief u in 't openbaer voorgelezen is in uwe Godsdienstige Vergadering, gelyk
ik, (denzelven hebbende ingericht aen de geheele Gemeente,) my verzekerd houde,
dat zal geschieden, doet gy dan ook denzelven lezen voor de Kerk der Laodiceërs,
en stelt gepaste middelen ten dien einde te werk, om denzelven terstond aan hun
te doen toekomen;
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op dat gy dus ook te eerder gelegenheit moogt hebben tot het lezen van dien, welken
ik aen hun geschreven hebbe, en welken ik niet twyfele, of men zal u dien bezorgen
van Laodicea, daer zy, op uwe mededeeling van dezen aen hun zullen zien, dat
myne begeerte is, dat dezelve aen u worde medegedeeld.’ Op dit voorstel tekent
zyn Hoogeerwaerde verder het volgende aen.
‘De Uitleggers zyn hieromtrent zeer verdeeld. De Ouden dachten in 't algemeen,
dat de hier bedoelde brief die was aen de Efezers, welke, door het Opschrift ingericht
zynde aen de Hoofdkerk (of, zo als Aertsbisschop WAKE, in zyne Preface to the
Apostolick Fathers, pag. 94. haer met een veel nieuwerwetscher naem benoemt,
aen de Metropolis of Hoofdstad) dier Gewesten, dan door deze aen de Laodiceers,
en dus aen de Kolossers kon worden medegedeeld. Maer daer is niets in dien Brief,
't welk daertoe aenleiding geeft, en het zou dan veel eigenaertiger geweest zyn, dat
Paulus deze Kolossers bevolen had, nae Esezen te schryven, om eenen Brief aen
die Kerk geschreven. - Daer is evenwel geen grond om te denken, dat dit, (gelyk
sommigen gemeend hebben,) ziet op enen brief, geschreven door den Apostel
Paulus van Laodicea, daer men met reden besluiten kan, uit Koloss. II. 1. dat hy
nooit in Laodicea geweest is: ook kan ik het niet waerschynlyk houden, dat dit enen
brief betreft, aen hem geschreven door de Kerk van Laodicea; hoedanigen brief de
Apostel niet bevolen zou hebben, dat openbaer in de Kerk gelezen wierd, op dezelfde
wyze als zyn eigen Brief. - Andere hebben met veel meer waerschynlykheid
ondersteld, dat dit een brief was, geschreven door Paulus aan de Laodiceërs, schoon
de brief onder dien naem in wezen, (welken men zien kan in FABRICIUS Codex Apocr.
[*
Vol. II. pag. 873 niets zo aenmerklyks in zich bevat, 't welk het noodig maekte voor
deze Kerk, om denzelven te ontbieden, ook heeft die niets van den geest en het
vuur van Apostel Paulus, of eenig ding, zyner waerdig, dan 't geen ontleend is, uit
zyne andere Brieven, schoon hy zelfs kor-

[*

Men zie dezen Brief in 't Grieksch en Latyn ook bygebragt, in H. WITSH Melet. Leydens. p.
241, 242; en de Nederduitsche Lezer kan 'er ene Nederduitsche vertolking van vinden, in de
zogenoemde Biestkens Bybels. Ook heeft LE LONG denzelven bygebragt, in zyne Boekzaal
der Nederduitsche Bybels, II D. bl. 686.]
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ter is, dan die aen Philemon. Wy mogen liever denken, dat de hier bedoelde Brief
nu verloren is; want alle de Brieven, welke de Apostelen immer schreven, zyn niet
[†
bewaerd , even zo min als alle de woorden en bedryven van onzen gezegenden
HEILAND. (Vergelykt Joannes-XX. 30, en XXI. 25.) - Zoo men dit niet toestaet, moet
men het (zoo als wy boven zeiden) doen slaen op den Brief aen de Efezers, welke
dan, zoo als sommige denken, geschikt was, tot enen rondgaenden brief, en van
welken een afschrift gezonden kan zyn nae Laodicea, van waer de Kolossers, daer
het digter by hun was, denzelven eerder konden krygen dan van Efezen. Dit is te
gereeder aengenomen, daer de brief aen de Efezers de eenige is onder alle de
Brieven van Paulus, in welke niets voorkomt, 't welk byzonder toepaslyk scheen op
den staet dier Kerke, waeraen zy geschreven is, maer integendeel veel, dat van
algemeen belang was voor alle Christenen, byzonderlyk voor de bekeerden uit de
Heidenen. En in dit geval is het geen won-

[†

Dit overschryvende, herinnerden wy ons ene aenmerking van den Eerwaerden Hartman over
dit onderwerp, by ene andere gelegenheid, welke wy niet onvoegzaem agten in dezen over
te nemen. Men schynt naemlyk uit het schryven van Paulus 1 Cor. V. 9. te moeten afleiden,
dat 'er nog een vroeger Brlef door Paulus aan die Gemeente geschreven zy; en de Eerwaerde
Hartman zegt, by die gelegenheid in zynen Huisbybel, op deze plaats. ‘Dat 'er rede is om
daar over zwarigheid te maken, dat Paulus hier oogt op eenen Brief, te voren aan die van
Corinthe geschreven, dog nu niet meer voor handen, konnen wy niet zien. Want daar uit volgt
niet, dat 'er een brief verloren is uit de rolle des Nieuwen Testaments, en die daarom gebreklijk.
Niet minder als dat, ten ware iemant bewijzen konde, dat (a) Al dat geschreven is, door de
Apostelen geschreven is, om altijd te blijven tot een regel des geloofs, dog zo een moet
vaststellen, zonder de minste waarschijnlijkheid, dewijl 'er twaalf Apostelen geweest zijn, en
met Paulus dertien, en wij maar van vijf derzelver Brieven hebben, dat 'er agt van die nooit
geschreven hebben. (b) Dat deze Brief hier gemeld onder die te tellen is. Het komt ons veel
waarschijnlijker voor, dat 'er veel meer geschieven is als wij hebben; dog dat dat geen dat
wij hebben alleen bewaard is, door ingeven van Gods Geest, door mannen van Gods Geest
gedreven, en voorts door zyne voorzienigheid in wezen gebleven, om uit te maken een
volledige regel des geloofs, zo dat daar aan, door 't missen van deze Brief hier gemeld, of
ook door veele andere, niets en ontbreekt.’ Zie ook WITSII Melet. Leidens. p. 98.]
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der, dat de Apostel zoodanig een bevel gaf, terwyl 'er zoo veel gelykheid is tusschen
dezen brief aen de Kolossers, en dien aen de Efezers, en daer zoo veele
denkbeelden, daer alleenlyk aengeroerd, hier meer omstandiglyk zyn opgehelderd.
Vergelykt Koloss. I. 26. met Efezen III. 9. Koloss. II. 13. met Efezen II. 1. enz. Koloss.
III. 11. met Efezen I. 10. enz. Koloss. III. 18, 19. met Efezen V. 22-33. en elders
meer.’

De afzweering van Filips den II, Koning van Spanje, door de
Generale Staaten, op den 26sten van Hooimaand 1581, herdacht
in eene Leerreden, door J. Claessen, Kerkleeraar te Leerdam. Te
Utrecht, by J.C. ten Bosch, 1781. Behalven de Voorreden 42 bladz.
in quarto.
Ene Leerrede, geschikt ter staetlyke nagedachtenis, van één der gewigtigste
gebeurtenissen voor de Natie, welke de Eerwaerde Claessen, na ene ontvouwing
van Psalm CXXIX. 1-4, beknoptlyk voordraegt; met ene korte aenwyzing van de
verregaende dwinglandy van den Spaenschen Vorst, die de Staten wettigde tot het
doen van dezen merkwaerdigen stap; waeraen hy voorts ene geschikte toepassing
hecht. De uitvoering is geregeld, en maekt dezelve geschikt voor ene verzameling
van soortgelyke Leerredenen over Nederlands Gebeurtenissen. Zyn Eerwaerde
heeft 'er ene Narede bygevoegd, behelzende een kort verslag van het Placaat van
Afzweering; waerin hy verklaert, zich niet te konnen verenigen met het gevoelen
van den Hoogleeraer Kluit, nopens de redenen die het gedrag van 's Lands Vaderen
in dit geval wettigen. Dit was zyn Eerwaerden ook niet te vergen; maer men zou
hem, zo hy lust heeft, om 't Stuk nader te onderzoeken, wel mogen raden dat hy
des Hoogleeraers gevoelen nog eens oplettend nagaet; wanneer hy veelligt zal
bemerken, dat de Hoogleeraer geen Voorstander is van 't regt van den langsten
degen, maer van 't regt van noodweer. Men mag vrylyk van iemand verschillen,
maer de onpartydigheid eischt, dat men een gevoelen, (als men 'er van verkiest te
spreken,) 't zy men 't zelve toegedaen zy, of niet, in deszelfs juiste daglicht stelle.
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Het rechte bidden, ten tyde van Oorlog, aangeweezen in eene
Leerreden, over Plalm LX. 13, 14, door F. Serrurier Predikant te
Amsteldam. Te Amst. by W. Immink, 1781. In groot octavo 75 bladz.
Ter gelegenheid van den Zeeslag, voorgevallen den 5den van Oogstmaand 1781,
sprak de Eerwaerde Serrurier, den 12den daeraen volgenden, het hoofdzaeklyke
dezer Leerreden uit, om de Gemeente op te leiden tot een recht bezef van haren
plicht, in dagen van Oorlog. Het voorbeeld van David, Psalm LX. 13, 14, biddende
om de Godlyke gunst, met opzicht tot den Oorlog, uit hoofde der nietigheid van alle
andere uitzichten; en hechtende daeraen een gemoedigd vertrouwen, van zich met
God wel te zullen kwyten, en eene gewenschte uitkomst te zullen verwerven,
opgehelderd, en de gegrondheid van dit gedrag aengetoond hebbende, leidt zyn
Eerwaerde daer uit de volgende leeriugen af. ‘(1.) Een Volk, in oorlog zynde, heeft
den toevlugt tot God te neemen, om hulp van hem te verwerven.’ Dit heeft men niet
over te laten voor de Priesters, of voor den gemeenen man; maer is ook een plicht
der Aenzieulyken, en van elk inwooner, van welken rang of staet hy zy. ‘(2). Om dit
met vrucht en gegrondde hoop van verhooring te doen, moet een Volk afzien van
het vertrouwen op menschlyke uitreddinge;’ beschouwende alles van dien aert als
middels, welken, zullen ze van ene heilzame werking zyn, den Godlyken zegen
behoeven; waer op men derhalve niet kan vertrouwen, dat het gebed tot God kragt
moet byzetten. ‘(3.) By dit vertrouwen op God, met afzien van nietige steunzels,
moet gepaard gaan, een oprecht voorneemen, om alles met yver in 't werk te stellen,
wat van onze zyde behoort gedaan te worden.’ Ieder behoort in zynen kring te
toonen, dat hy 't Vaderland bemint, door, naer zyne omstandigheden en vermogens,
aen te wenden 't geen ter bevorderinge van 's Lands welwezen kan dienen: houdende
steeds in 't oog het vertrouwen op God: en toeziende, dat men gene middels gebruike
dan zulken, waer over men den Godlyken zegen vrymoedig af durft smeken. ‘(4.)
Dit doende, mag een Volk, door een onrechtvaerdigen Oorlog aengevallen, zich
opbeuren, en op eene gewenschte uitkomst hopen.’ Het bezef van Gods
albestierende hand over het lot der Natien geeft een Volk,
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dat zich in zynen nood oprechtlyk tot God keert, een vasten grond, om goeden moed
te hebben, en te vertronwen; de Heer zal 't maken. - Na het ontvouwen dezer
leeringen vestigt hy de aendacht zyner Toehoorderen op den voorgevallen Zeeslag,
ter dankbare erkentenisse van Gods zegen; en vermaent hen verder, om de
voorgestelde leeringen ernstig ter harte te nemen, en daedlyk in betrachting te
stellen. - Zyn Eerwaerde behandelt dit onderwerp met veel juistheid, en dringt de
vereischte plichtsbetrachting ten overtuigendste aen.

De Voetstappen van Gods Voorzienigheid, in de roemrijke zege,
bevochten, op de sterkere Engelsche Vloot, op den 5den Augustus
1781, in een Brief van gelukwensching aan den waardigen Heer
Vice-Admiraal J.A. Zoutman, getoond, door F.G.C. Rutz,
Hoogduitschen Leeraar der Luthersche Gemeente in 's Hage. Uit
het Hoogduitsch vertaald. In 's Gravenhage, by J.v. Cleef, 1781.
In groot octavo, 46 bladz.
Het heldhaftig en zegenpralend stryden van Nederlands manmoedigen Vice-Admirael
Zoutman, onder wiens bevel Hollands Vloot de Engelsche Vloot heeft doen deinzen,
wekte den Eerwaerden Rutz op, om onzen roemwaerdigen Zeeheld geluk te
wenschen met zynen zegenprael. En 't is hem niet ondienstig voorgekomen, deze
zyne hartlyke toewensching in openbaren druk gemeen te maken, om by die
gelegenheid Neêrlands Inwoonders onder 't oog te brengen, hunne verplichting, om
de bestierende hand der Godlyke Voorzienigheid in dit gewigtig voorval te erkennen.
Dit onderwerp is, buiten de welingerichte gelukwensching aen den Bevelhebber van
Hollands Vloot, het voornaem bedoelde van den Eerwaerden Rutz in dezen Brief.
Zulks doet hem vooraf enigzins uitweiden, over de blyken van Gods Voorzienigheid
ten goede van Nederland, in vroegere dagen; zonder echter te bepalen, of men
daer uit overtuigend hebbe af te leiden, dat 'er, behalven de gewoone en algemene,
nog ene geheel buitengewoone en gansch byzondere Voorzienigheid is, welker
bescherming en zegen dit Land ondervonden heeft. Maer hy begeert, dat men met
hem, als bewezen, onderstelle, 't geen hy volledig bewysbaer acht; dat al-
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les in de waereld zijne rede en zijn gevolg heeft, hoe diep verborgen ook de eerste,
en hoe verre het laatste mooge verwijderd zijn! En, dat op deeze waereld niets, hoe
klein en loevallig het zelve in onze oogen zij, zonder Gods voorkennis, toelaating
en bestiering gebeurt.
Op deze grondslagen komt het hem voor, dat men de voetstappen der Godlyke
Voorzienigheid in dezen Zeeslag ten duidelykste aentreft; en hier toe brengt zyn
Eerwaerde, wel inzonderheid, het volgende. (1) Het uitloopen der Vloot, niet
vroegtydig, maer eerst, na verloop van zes maenden, zints het Oorlogs-Manifest
van Engeland. (2.) De verregaende overmagt der Engelsche Vloot boven de onze.
(3.) Het ontmoeten van de Engelsche Vloot, op de hoogte van Doggersbank, den
5. Augustus, toen Parker nog geen echt bericht had van de sterkte der Hollandsche
Vloot: daer het komen der Vloot op die hoogte, één dag vroeger of later, ene groote
verandering, ten onzen nadeele, te wege had kunnen brengen; het zy nog inde uitof in de volgende terugreize der Vloot. (4.) De eensgezindheid onder onze
gezamenlyke dappere Bevelhebbers, en de invloed hier van op onze Matroozen en
Soldaten. (5.) De manlijke en heldhaftige dapperheid onzer strydende Vlootelingen,
van allerleien rang. (6.) Ene op zich zelve beschouwende kleinigheid, maer in de
uitkomst gewigtige omstandigheid. - Des Vice-Admiraels vrye en toevallige keuze
ener rode Vlag met witte strepen, (gewoonlyk een teken van Aanval,) tot een teken
voor de Koopvaerdyschepen; op welks gezicht zy, zo dra zy het zelve aen den top
van zekeren Mast zien zouden, zich hadden te schikken, om, ter hunner
behoudenisse, ene haven der Republiek te kiezen. - Een teken, dat den Vyand
verbysterde, daer hy 't hield voor een blyk van de welgesteldheid der Hollandsche
Vloot; 't welk hem voor zynen ondergang deed dugten, en waer op hy afdeinsde.
Hier by komt nog, dat een vyandlyke kogel het touw, waer mede het teken tot den
stryd anderszins word ingehaeld, had weggenomen, 't welk zyn Eerwaerden
toeschynt als ene voorspellende bode der Overwinninge geweest te zyn.
De Eerwaerde Rutz, (die evenwel op dit laetste niet sterk staen blyft,) dringt de
opgemelde omstandigheden oordeelkundig aen; en beantwoordt, zonder zich metandere tegenbedenkingen op te houden, alleen die, welke ontleend word uit het
bezef, dat 'er in dit alles niets
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wonderdadigs plaets heeft. Hier tegen betoogt zyn Eerwaerden dat het wonderdadige
niet vereischt word, om ons de hand der Godlyke Voorzienigheid in zekere gevallen
te doen bemerken; betuigende voorts dat die hem in dezen, zonder iets wonderdadigs
te vertoonen, baerblykelyk voorkomt. ‘My heeft,’ zegt hy daerom, ten slot der
behandelinge van dit onderwerp, ‘mij heeft de overweeging der bijgebragte zaaken,
in verband met de gewigtige gevolgen, welke die zege thans reeds veroorzaakt
heeft, in de overtuiging bevestigd, dat God nog met dit Land is, en het zelve
beschermt.’

Brieven, gewisselt tusschen een Gereformeerd Predikant en een
Rechtsgeleerden. Uitgegeeven ter bevordering van de
Verdraagzaamheid, door Aretophilus. Te Woerden, by L. Paling.
In octavo 64 bladz.
Het vraegstuk, waerover deze Brieven gaen, luid aldus: ‘Kan een Lid der
Gereformeerde Kerk, of ook een Leeraar in dezelve, veranderend van gevoelens
over Leerstellingen, die daarin aangenomen, door Kerkelijke besluiten vastgesteld,
en door de Hooge Overigheid met burgerlijke voorrechten begunstigt zijn, met een
goed geweeten in die Kerkgemeenschap blijven? Of zijn zij in dat geval verplicht
dezelve te verlaten.’ - Een Predikant, die zich eenigzins in het geval bevind, dat hy
omtrent deze en gene leerstellingen van de Leer der Kerke verschille, komt hier
voor, als bezwaerd in zyn geweten over het gedrag, dat hy daer in te houden heeft;
het welk hem enen Rechtsgeleerden deswegens doet raedplegen. De
Rechtsgeleerde beantwoord den Brief van zyn Eerwaerden, in twee Brieven, welke
eerste den Leden in 't algemeen, en waervan de tweede den Leeraren in 't byzonder
betreft. Ten aenzien der Leden is zyn besluit, afgeleid uit het recht dat ieder mensch
heeft, om de waerheid te onderzoeken, en uit het geen de Kerk behoort te bedoelen,
te weten het waer geluk der Leden, als volgt. ‘Een Lid eener uiterlijke
Kerkgemeenschap is geenzins verplicht, om, na verandering zijner gevoelens over
weleer aangenomene leerstellingen, dezelve terstond te verlaten; maar integendeel
verbonden daarin te blijven, en anderen zijne nieuwe ontdekkingen op de
betamelijkste en voorzichtigste wijze
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mede te deelen, ten einde zij dezelven met hem toetzen, en, zoo ze waar bevonden
worden, aanneemen, of, zoo ze valsch schijnen, hem waarschouwen voor dwaaling.’
En die zelfde gronden leiden den Rechtsgeleerden, om op dezelfde wyze te denken
over de Leeraren der Kerke, als die niet geacht kunnen worden verder aen de Leer
der Kerke verbonden te zyn, dan overeenkomt, met het opgemelde bedoelde der
Kerke; waarby hy dan te meer moet blyven, om dat het zeer nadeelige gevolgen
kan hebben, zo hy terstond de Kerk verlate. Uit dien hoofde is zyn beslnit: ‘Elk
Leeraar heeft het recht, om met zijne veranderde gevoelens in de Kerk te blijven,
dezelven op de beste en voorzichtigste wijze bekend te maken, zonder dezelven
te voren voor eene statige vergadering zijner Amptsbroederen open te leggen, en
dus moedig voort te streeven op het pad, het geen Jezus zelf, schoon bij de Jooden
als een ketter gedoemt, hem heeft voorgetekent.’ Dit zyn besluit versterkt hy, door
de overweeging, dat de Leden der Kerke geen gunstige gedachten van hunne
Leeraers kunnen voeden, als hun het onderzoek niet vrysta of gevaerlyk is; daer
men toch niet kan beweren, dat de Leer geen nader onderzoek behoeft. Zulks doet
hem de Leeraers aenmoedigen, om het voorbeeld der vroegere Protestantsche
Hervormeren na te volgen. ‘Een Leeraar, zegt hy, hebbe dan moed en
standvastigheid om te wagten, tot dat hij uitgestoten worde; maar nimmer valle hij
in de dwaaling, vrijwillig uit te gaan.’
Op dit voorstel van den Rechtsgeleerden, draegt de Predikant, in een volgenden
Brief, zyne tegenbedenking voor, grootlyks gegrond, op het gezag der Overheid, in
het bepalen en handhaven van een vastgestelden Godsdienst; en de verplichting
der Onderdanen in 't gemeen, gelyk die der Leeraren in 't byzonder, om, in die
Kerkgemeenschap zynde en blyvende, zich naer deze inrichting te schikken. ‘Ik
besluite dan,’ is daerom zyn schryven, ‘dat een Leeraar in de Gereformeerde Kerk
het recht niet heeft, om, na veranderde inzichten in het vastgestelde Leerstelzel,
zijne nieuwe gevoelens in weerwil der Overigheid te verbreiden; maar dat hij in
gemoede verplicht is - niet, om wederom van gevoelens te veranderen, en de ouden
weder aan te nemen. Want dit kan door geen Overheid geboden worden - maar
toetegeven, te gehoorzamen, te zwijgen, dat is, zijn ampt
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neer te leggen, en dus te voldoen aan het karakter van eenen gehoorzamen
Kristelijken onderdaan en eerlijken man.’
In beantwoording aen dit schryven, leid de Rechtsgeleerde, in zynen laetsten
Brief, den Predikant tot het denkbeeld van de éne ware algemene Christelyke Kerk,
die niet uiterlyk, màer innerlyk bestaet; en hy beweert, dat de uiterlyke Kerk voorkomt
als een middel om tot de innerlyke te geraken: waermede, gelyk hy voorts doet zien,
alle knellende banden, die het naspooren der Waerheid, en 't uitbreiden van 't
Koningryk der Deugd belemmeren, strydig zyn. Dan hy begrypt tevens ten klaerste,
dat 'er de tegenwoordige tydsomstandigheden, op verre na, niet toe geschikt zyn,
om de volkomen toepassing en uitvoering zyner grondbeginzelen daedlyk werkstellig
te maken. En dit zo zynde, is het, zynes achtens, de zaek van brave Predikanten,
zich niet terstond, na verandering van gevoelens over het leerstelzel, van hun ampt
te ontslaen; maer de zaek van Waerheid en Deugd te helpen bevorderen, door tyd
en wyze voorzichtig in acht te nemen; waeromtrent hy den Predikant verder nog
enige onderrichtingen verleent. - Het bygebragte word van de ene en andere zyde
zo voorgedragen, dat het overweging verdiene; vooral ten opzichte van zulken, die
'er merkelyk belang in hebben, om zich, ten aenzien van hun gedrag, in dezen,
gerust te stellen.

Twee Samenspraaken, tusschen een zogenaamden
Gereformeerden Predikant, en een Orthodoxen of Regtzinnigen
Belyder. Alom te bekomen. In groot octavo 58 bladz.
In deze Samenspraken heeft de Belyder bestendig het hoogste woord, en de
Predikant schynt niet veel voor zyne zaek te zeggen te hebben. De staet der Kerke
is het hoofdonderwerp van dit gesprek, ten opzichte van de vier kenmerken: (1). de
zuiverheid in de Leer, (2.) de heiligheid in den Wandel, (3.) het rechte gebruik der
Sacramenten, en (4.) het rechte gebruik der Sleutelen, zo wel in de verkondiging
van 't Euangelie, als in de Kerklyke Tugt. Over ieder dezer punten, heeft de Belyder
zware klagten. De Leer word jammerlyk verbasterd, en men duld het door ene te
verregaende verdraegzaemheid. Het
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gedrag der Christenen is ten uiterste schandelyk, en ene groote oorzaek hier van
is, het welk hem in de derde plaets doet klagen, de algemeene vryheid, die den
menschen gegeven word in het gebruiken der Sacramenten; daer ze, zyns oordeels,
als tekenen en zegelen van het Verbond der Genade, alleen behooren ontvangen
te worden van hun, die reeds in het Verbond der Genade overgebragt zyn, en deel
aen alle de weldaden van Christus hebben. Wat eindelyk het laetste punt betreft,
hier over verkiest hy niet zich uit te laten, ‘nademaal hier veel zoude moeten gezegd
worden, dat hy liever zwygen, en by zichzelven houden wil.’ Inzonderheid is onze
Belyder breedvoerig, over de Sacramenten, zo in 't algemeen, als over ieder, Doopen Avondmael, op zichzelven; en dan nog wel breedvoerigst over den Doop. - Hy
laet zich over dit laetste Artykel zo wydluftig uit, dat men enigzins rede hebbe, om
te denken, of niet dit Stuk de groote dryfveer geweest zy van 't geheele opstel dezer
Samenspraken. Wat hier van zy, de Orthodoxe of Rechtzinnige Belyder verklaert
zich opzetlyk volstrekt tegen den Kinderdoop; als niet geleerd in het Euangelie; als
onovereenkomstig met het gezonde denkbeeld van de Sacramenten, dat ze in
hunne natuur betekenend en verzegelend zyn; als strydig tegen de kragtdadige
roeping entegen het geloof zelf; mitsgaders, eindelyk, om dat de Kinderdoop geen
Sacrament is; gemerkt een Sacrament in den genen, die het ontvangt, een geloof
vooronderstelt dat werkzaem is en geoefend word: daer zulks nu geen plaets heeft
in de Kinderen, moet dan volgen, dat de Kinderen, die gedoopt worden, niet het
Sacrament, maer alleen het teken ontvangen. - De Predikant, die zich omtrent de
andere Stukken niet sterk gekweten heeft, stelt zich hier voor den Kinderdoop meer
in de bresse; dan hy bedient zich van wapenen, die juist niet geschikt zyn, om hem
de overwinning te doen behalen, op een party, die zich vry bepaeld by zyne zaek
houd, om zich wel te verdeedigen. Indien men 't der moeite waerdig oordeelt, zal
'er een bekwamer Predikant vereischt worden, om den Belyder tot andere
denkbeelden over te halen.
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Proeve over de Ziekten der Europeërs, in heete Gewesten; en de
middelen tot voorkoming van haare doodelyke gevolgen, Waar
achter gevoegd is een Aanhangzel, behelzende eene Verhandeling
over tusschenpoozende Koortzen; eenvoudig en gemaklyk middel,
om het Zeewater zoet te maaken; en hulpmiddel tegen gebrek aan
Eetwaaren op Zee. Door J. Lind, Geneesheer van het Koninglyk
Hospitaal te Haslar, by Portsmouth, enz. Te Amsterdam, by M. de
Bruin, 1781. In groot octavo 252 bladz.
Onder de menigte van Geneeskundige Schriften, welke dagelyks uitkomen, worden
'er weinige gevonden, die met zo veel beleezenheid en oordeel geschreeven, en
welkers Inhoud zo algemeen nuttig is, als de Verhandeling, welke wy thans onzen
Leezer bekend maaken, en die de Heer LIND, onder den naam van Proeve over de
Ziekten der Europeërs, in heete Gewesten, enz. heeft uitgegeeven.
Deeze Bladen, zegt de beroemde Schryver, worden het algemeen aangebooden,
als een Vervolg op het geen ik reeds in 't licht gegeeven hebbe, over de
kragtdaadigste middelen, ter bewaaring van het leeven der Zeelieden, en der zulken,
die zig na verre afgelegen Landen begeeven; of liever als een besluit uit alle de
overweegingen, die ik te vooren over dit gewigtig onderwerp hebbe voorgedraagen.
In de bovengenoemde Verhandeling, waarvan ons de Heer PAULUS DE WIND eene
zeer nette vertaaling bezorgd heeft, en welke reeds in 't jaar 1764, voor de derde
maal, gedrukt is, bepaalde zig de Heer LIND, voornamentlyk, tot de behoudenisse
van menschen, binnen den engen omtrek van een Schip beslooten, en deelde ons
daaromtrent eene menigte nuttige en heilzaame raadgeevingen mede. In de
Verhandeling, die wy thans voor ons hebben, gaat de Schryver verder, en beschryft
ons niet alleen, op eene meesterlyke wyze, de byzondere Ziekten, welke, uit hoofde
van de luchtsgesteldheid, ligging, enz. aan byzondere gewesten des aardbodems
eigen zyn, en waaraan dus de Vreemdelingen zyn blootgesteld; maar hy geeft ook
de beste raadgeevingen en hulpmiddelen aan de hand, om zig daarentegen in
veiligheid te stellen.
De Verhandeling zelve is in drie Boeken verdeeld, welke wederom in byzondere
Hoofdstukken en Afdeelingen
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gesplitst zyn. Na dat de Autheur eenige bepaalingen van de byzondere soorten van
Koortsen, gemaakt heeft, gaat hy, in het eerste Hoofdstuk, over tot die Ziekten,
welke byzonder aan Europa en America eigen zyn. In het tweede Hoofdstuk, handelt
hy over de lugtsgesteldheid van de byzondere landstreeken in Africa, en de Ziekten,
welke daaruit ontstaan. In het derde Hoofdstuk geeft de Autheur eene beschryving
van de Ziekten, die onder de byzondere luchtstreeken van Oost Indien heerschen.
Het vierde Hoofdstuk handelt over de Ziekten in de West-Indien, en derzelver
byzondere provincien. - Het tweede Boek bevat Raadgeevingen, ter bewaaring der
Europeërs, welke in heete luchtstreeken hun verblyf houden, en wel in de eerste
plaats voor zulken der Europeërs, welke naby de Zee woonen; en in de tweede
plaats voor zulken der Europeërs, welke landwaards in woonen. - In het derde Boek
komen raadgeevingen voor aan de Europeërs, in gevallen van Ziekte in heete
Gewesten. Dit derde Boek is wederom in twee Hoofdstukken afgedeeld. In het eerste
zyn onderrichtingen tot het geneezen der Ziekten, waaraan de Europeërs, in heete
luchtstreeken, onderheevig zyn; en hier loopt de Autheur alle de byzondere Ziekten
door, en geeft de beste en eenvoudigste geneeswyzen aan de hand. Het tweede
Hoofdstuk behelst raadgeevingen aan de Europeërs, op de t'huis reize, wanneer
hunne lichaamsgestellen in vreemde gewesten verzwakt zyn. - Agter het Werk zelve
is nog een Aanhangzel geplaatst: behelzende eene Verhandeling over de
tusschenpoozende Koortzen. Vervolgens geeft de Schryver een middel aan de
hand, om het Zeewater zoet te maaken; en eindelyk worden 'er hulpmiddelen
medegedeeld, tegen gebrek aan Eetwaaren op Zee. - Wie toch zoude niet wenschen
alle deeze zo gewigtige onderwerpen door eenen man behandeld te zien, die niet
alleen in de gelegenheid is, de beste waarneemingen hieromtrent mede te deelen:
maar die ook reeds de doorslaandste bewyzen gegeeven heeft, dat hy alle die
Bekwaamheden bezit, die tot een goed Waarneemer, en uitmuntend Schryver,
vereischt worden. - Alles wat de Autheur, omtrent de oorzaaken, verschynzelen,
kenmerken, en geneeswyze der byzondere, aan ieder Landstreek eigene, Ziekten
zegt, is zo oordeelkundig, en zo eenvoudig van de natuur zelve ontleend, dat wy
gaarne willen bekennen, deeze Verhandeling niet, zonder weezentlyk nut, geleezen
te hebben. Een enkel voorbeeld, van 's mans natuurlyken schryftrant,
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mag genoeg zyn om ons gezegde te staaven. Na dat hy, door de kragtigste bewyzen,
de nuttigheid van den Koortsbast, in de tusschenpoozende Koortzen aangetoond,
en de vooroordeelen van zommige Geneesheeren, tegens dit heilzaam
geneesmiddel, tegen gegaan heeft, beroept hy zig op de waarneemingen, die men
in het jaar 1765, en de twee volgende jaaren, toen 'er byna door geheel Engeland
afneemende en tusschenpoozende Koortzen heerschten, gedaan heeft. ‘Wanneer,
zegt hy, bladz. 280, de tusschenpoozende Koortsen onmiddelyk na den eersten of
tweeden aanval, door de Koortsbast gestuit werd, gelyk in myn eigen geval, en van
twee honderd myner Lyders; dan volgde 'er noch geelzugt, noch waterzugt op;
daarentegen, wanneer dezelve niet kon toegediend worden, uit hoofde van de
onvolmaakte afneemingen der Koorts, of wanneer de Lyder verzuimd hadde het
middel in te neemen; dan waren of waterzugt, of geelzugt, of bestendige Hoofdpyn,
de zekere gevolgen; en de hevigheid deezer ongemakken was evenredig aan de
meerdere of mindere aanvallen der Koorts, die vooraf gegaan waren, of na dat de
Koorts lang aangehouden had. By ieder verheffing der Koorts werden de waterzugtige
gezwellen zigtbaar grooter, en de kleur der huid geelder.’ - De Vertaaling van dit
Werk is zeer wel uitgevoerd.

Proeven en Waarneemingen op verschillende soorten van Lucht.
In 't Engelsch beschreeven, door J. Priestley, l.l.d.f.r.s. Tweede
Deel. Te Amsterdam, by P. Hayman. Behalven het Voorwerk, 518
bladz. in octavo.
(*)

Uit het Berigt, het geen wy met de afgifte van het eerste Deel gegeeven hebben ,
heeft men kunnen afleiden, dat dit Werk, in deezen tak der Natuurkunde, van eene
uitsteekende nuttigheid zy; daar het geschikt is, om den voortgang der naspooringen,
op verschillende soorten van Lucht, te ontvouwen, en dus dit onderwerp trapswyze
in een helderer licht te stellen: waartoe dit tweede Deel, door eene agtervolgende
melding van beredeneerde proefneemingen, daaromtrent insgelyks strekt.

(*)

Zie Hedend. Vad. Letteroef. VII. D. bl. 201, 202.
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Het vangt aan met een berigt, wegens een vermeerderden en verbeterden toestel
tot het doen van proeven op de Lucht, van 't welk de Heer Priestley zig, in zyne
laatere proefneemingen, bediend heeft; waarvan hy eene naauwkeurige beschryving
verleent; die met de vereischte Afbeeldingen op eene nevensgaande Plaat
opgehelderd wordt; en waar mede de Autheur vergezeld doet gaan zyne
onderrigtingen, nopens het gebruik van dien toestel, om dus den Liefhebberen zulker
proefneemingen te meer de behulpzaame hand te bieden. Na dit voorafgaand berigt,
geeft hy een verslag van een groot aantal van proeven op verschillende soorten
van Lucht, met aanwyzing van 't geen ze ter uitbreidinge van de Luchtkunde leeren,
en 't nuttige gebruik, dat men 'er in veele gevallen van maaken kan; 't welk hem de
Liefhebbers doet aanspooren, om hunne naauwkeurige waarneemingen voort te
zetten. - Tot een staal van die soort van proeven diene zyne volgende voorstelling
nopens de Visschen.
‘Ik heb, zegt hy, een begin gemaakt van een reeks van proeven, welke ik denk
dat met groot voordeel kunnen agtervolgd worden, op den staat der Lucht, welke
in de blaasjes der Visschen begreepen is. Men onderstelt, in 't algemeen, dat deeze
blaasjes voor de Visschen van geen ander gebruik zijn, dan tot behulp om in 't water
op te rijzen of te zinken: doch ik heb eenige twijfeling omtrent deeze onderstelling;
ten minsten kunnen ze nog eenig ander gebruik hebben. Ik geloof zelfs, dat sommige
Visschen van deeze blaasjes niet voorzien zijn. Wanneer ze uit den Visch genomen
worden, kan de Lucht daar niet uitgeperst worden, maar ik was altoos genoodzaakt,
dezelven te doen barsten of open te snyden; en dat echter de Lucht in deeze blaasjes
verandert, is, dunkt mij, vrij klaar, dewyl ik ze in eenen verschillenden staat gevonden
heb.
De eerste reis, dat ik de Lucht, die in de blaasjes begreepen is, onderzocht, zoo
vond ik ze, in eene groote menigte derzelven, volkoomen schadelijk, dewijl ze in 't
geheel niet werdt aangedaan door Nitreuze Lucht. Dit was op den 31 Maij 1774.
Maar op een anderen tijd, te weeten op den 30 Maart van 't volgende jaar, zoo
bevond ik, dat de Lucht, die ik uit de blaasjes derzelfde soorte van Visch, te weeten
Voorn, geperst had, niet geheelenal schadelijk was, dewijl ze door Nitreuze Lucht
werdt aangedaan; hoewel niet tot een hoogen trap. Deeze Proeven heb ik niet verder
vervolgd; maar ik zou denken, dat het
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niet moeijelijk zoude vallen, door dezelven behoorelijk op verscheide soorten van
Visch te doen, eenige ontdekkingen te doen, omtrent de dierlijke huishouding der
Visschen, en het gebruik der Lucht voor hun.
De Heer John Hunter, die uitmuntende Ontleeder, heeft mij gezegd, dat de
Visschen niet zouden kunnen leeven in water, dat met vaste Lucht bezwangerd is.
Ik herhaalde de proeve, en hevond, dat kleine Vischjes niet langer dan eenige
weinige minuten in zulk water konden leeven. Ter zelfder tijd had ik de
nieuwsgierigheid om te beproeven, hoe zij aangedaan zouden worden, door water,
dat met Nitreuze Lucht bezwangerd is, en ik bevond, dat zij op dezelfde wijze werden
aangedaan, maar veel geweldiger, dewijl zij in de grootste beweeging geraakten,
zoo haast als zij daarin gedaan wierden, en in dezelfde beweeging voortgingen, tot
dat ze slaauw wierden en storven. Een reeks van proeven van deezen aart, bij den
anderen gevoegd, zoude, naar mijne gedachten, zeer veel belooven aan iemand,
die de gelegenheid hadt om dezelven voort te zetten.’
By deeze opgave zyner Proeven op verschillende soorten van Lucht, heeft de
Autheur ook nog gevoegd, zyne Waarneemingen over de geleidende kragt van
Houtskool; mitsgaders een berigt zyner ontdekkinge, wegens het bezwangeren van
Water met Vaste Lucht, met aanwyzinge hoe men te werk behoore te gaan, om
langs dien weg een geneeskragtig water te bereiden, dat van een uitsteekeuden
dienst tegen de Scorbut is; welke manier van bereiding hy voorts tegen eenige
bygebragte bedenkingen verdeedigt. Wyders dienen hier nog ter ophelderinge van
verscheiden byzonderheden in het beloop van dit Geschrift de twee volgende
Stukken. Een Berigt van eenige verkeerde opvattingen van des Schryvers gevoelen;
en van zommige verschillende vooronderstellingen, ten opzigte van de Lucht.
Benevens eene verzameling van nadere proeven, die tot de voorigen behooren,
welken gedaan zyn, na dat het Werk zo ver reeds afgedrukt was. Hierby komen nog
etlyke Brieven van andere opmerkzaame Natuuronderzoekers aan Dr. Priestley
geschreeven, die ter nadere staavinge van zyne proefneemingen strekken; en te
gelyk derzelver nuttig gebruik, ook in 't Geneeskundige, vermelden. Laatstlyk deelt
ons de Heer John Cuthbertson, beroemd Werktuigkunstenaar te Amsterdam, hier
nog mede, eene beschryving, benevens eene ontvouwing van 't gebruik, van eene
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door hem vervaardigde nieuwe verbeterde Luchtpomp, op eene daarby gevoegde
Plaat volledig afgebeeld; welke, gelyk deskundigen algemeen getuigen, de hoogste
aanpryzing verdient.

Quaestiones et Aphorisml ex Jurisprudentia Naturali. Trajad
Rhenum apud A.v. Paddenburg, 1781. In octavo. m.f. 224 pp.
Een aantal van duizend kortbondige voorstellen nopens de Natuurlyke
Regtsgeleerdheid, die de hoofdonderwerpen deezer Weetenschap in eene
aaneengeschakelde orde voordraagen; waarvan de Studenten in deezen tak, 't zy
dit Geschrift al of niet tot een Collegieboek strekke, welk aangaande ons niets
gemeld wordt, kunnen bedienen. Men zou het, daar de Autheur zig niet slegts bepaalt
tot het opgeeven zyner stellingen, maar ook van Tegenstellingen; met aanhaalinge
van Autheuren, wier gevoelens hy omhelst of wraakt; en tevens met beslissing van
de regtmaatigheid of onregtmaatigheid veeler bedryven, in de vroegere of laatere
Geschiedenissen vermeld, met wit papier kunnen laaten doorschieten, om het als
eene soort van Aantekeningsboek te gebruiken, met opzigt tot de verschillende
denkbeelden nopens onderwerpen van die natuur.

Tafereel der Algemeene Geschiedenissen van de Vereenigde
Nederlanden. Gevolgd naar het Fransch van den Heer A.M. Cerisier.
Tweede Deels, Eerste Stuk. Te Utrecht, by B. Wild, 1781. In gr.
octavo, 282 bladz.
By de aankondiging van het Eerste Deel deezes weluitgevoerden Werks, welks
(*)
aanleg en schikking wy vermeld, en naar verdiensten gepreezen hebben , beloofden
wy onzen Leezeren, uit de volgende Stukken, een en ander voorbeeld te schenken.
- Het tegenwoordig voor ons liggende Eerste Stuk des Tweeden Deels, 't welk met
Graaf WILLEM DEN V een aanvang, en met Gravin MARIA een einde neemt, en dus
het Tydvak onzer Geschiedenissen ver-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. hier boven bl. 195.
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vat van den Jaare MCCCLV tot den Jaare MCCCCLXXXII, levert ons
verscheidenheid van voorwerpen op, die wy uit dit Tafereel zouden kunnen neemen,
om 'er onze Letteroe feningen mede op te cieren.
't Lust ons thans, daar CERISIER, en diens Naavolger, gelukkig slaagen. in het
schetzen van 't Volks character, in onderscheide Tydperken, over te neemen wat
zy zeggen van den Toestand van Friesland, Groningen en de Ommelanden, ten
tyde van PHILIPS den I, en CAREL den I. Wy zullen 'er de oude Voorstanders van
Vryheid vinden, en teffens zien hoe deeze kwaalyk bestuurd een bron is van jammer.
‘De Groningers en Friezen hadden reden om den opgang, dien PHILIPS maakte,
met een beevend oog aan te zien. Zints den dood van JAN VAN BEIJEREN, dien zy
eer als Beschermer dan als Heer aanmerkten, hadden zy geene verbintenis met
Holland. In tegendeel lieten zy de volkshaat zo verre gaan, dat die van Leeuwaarden
en Oldehoef de Hollanders onbevoegd verklaarden, om by hun het Burgerschap te
(*)
verkrygen , en de Groningers, hun het regt om zich in hunne Stad te onthouden,
(†)
benamen . Schoon zy, op den zelfden tydl, als de Hollanders met de Hamburgers
in oorlog waren, zien wy niet dat zy zich immer met elkander verbonden. PHILIPS
hieldt in Friesland een Amptenaar, onder den naam van Rentmeester, om de
(§)
inkomsten te ontvangen, ongetwyfeld die zy aan JAN VAN BEIJEREN beloofd hadden .
‘Groningen zou toen de gedaante van een onafhanglyk Gemeenebest gehad
hebben, indien het, door oude banden, niet aan het Bisdom van Utrecht verbonden
geweest ware. In den Jaare MCCCCXXIV huldigde het RUDOLPH van DIEPHOUT in.
Dewyl ondertusschen de altoosduurende geschillen der Bisschoppen beletten, om
alle hunne eischen te doen gelden, genoot Groningen veele voorregten der
(*)
Oppermogenheid . Men kan als geen blyk van onderwerping inbrengen, dat zy deel
namen in de geschillen des Bisschops, of dat hy in die Stad een Geestlyk Geregtshof
hadt: vermids die van Holland en Gelderland zich in 't

(*)
(†)
(§)
(*)

Friesl. Charterb. I. D. bl. 511.
IDSINGA, Staatsregt. II. D. bl. 357.
Friesl. Charterb, 488.
Friesl. Charterb. 344, 349, 358.
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zelfde geval bevonden. 't Is niet wel te gelooven, dat de Groningers, ten dien tyde
tot zulk een staat van uiterste afhanglykheid gebragt waren, als de Heer IDSINGA in
zyn Staatsregt heeft zoeken te beweeren. Kan men dit denken, als wy zien, dat de
Groningers Wetten maaken, Oorlog verklaaren en Vrede sluiten, op hun eigen
gezag, dat zy, van tyd tot tyd, zich met de Ommelanders en Friezen verbinden, om,
gelyk men het uitdrukt, Fry en Friesch te blyven.
‘Geen Volk voert het denkbeeld van Vryheid tot hooget toppunt, dan de Volken,
die zich, ten deezen dage, den naam van Friezen geeven. Zy hadden niet alleen
eenen verregaanden afkeer van allen vreemd juk, maar elk Landschap, elke Stad,
elk Dorp, elke Heerlykheid, was 'er op gesteld, om zyne eigene Oppermagt en
(*)
onafhanglykheid te bezitten . Van hier, buiten tegenspraak, de Burgeroorlogen en
bevredigingen, zo dikwyls vernieuwd, om dat ze zo menigmaal verbrooken wierden.
Ons bestek duldt niet, ons in te laaten tot een breed verslag van de gevegten en
wreedheden uit deeze schriklyke oneenigheden gesprooten. Men zag allerwegen
een droevig tooneel van afgebroken en verbrande Huizen en Sloten, woestleggende
Landen, rood van 't bloed der vermoorde Bewoonderen. Men wist van geen
genabetoon. De Gevangenen moesten ontzaglyke losgelden betaalen, om het
moordend geweld of de doodstraf te ontkomen. In een Burgerkryg te Groningen
ontstaan, hadt een Opperhoofd eens Aanhangs FOKKO geheeten, zyn party TAMMINGA
overwonnen en gevangen genomen, en vroeg hem, ‘wat hy zou gedaan hebben,
indien het Krygsgeluk hem in zyne handen gesteld hadt?’ Deeze antwoorde hem,
zonder zich te bedenken, ‘Ik zou u doorstooken hebben.’ FOKKO, door dit antwoord,
verbitterd, drukte, onmiddelyk, het zwaard in de borst diens onverzaagden.
‘De Wetten deezer Volken smaakten altoos naar de oude barbaarschheid. Gevegt,
diefstal, verminking en moord werden met geld geboet; nogtháns op eene wyze,
dat de Overheden, de Burgers en de Rykdom hier voor uit hadden: al het
zwaardrukkende kwam op de Vreemdelingen en de Armen aan. Deeze laatsten
waren zo veel te meer te beklaagen; dewyl zy, niet kunnende betaalen, volgens de
Wet der wedervergelding gestraft werden, lyf om lyf,

(*)

Friesl. Charterb. 494, 524, 525.
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oog om oog, tand om tand. Zonderling is het, dat men, het houden van Byzitten en
openbaare Hoerhuizen verbiedende, 'er een zeer toegeevend en duldend byvoegzel
aan hegtte, te weeten, dat de schuldigen, alle drie maanden, één Ryksdaalder
betaalden. Te Bolswaart moesten Kerklyke of Kloosterling, op de straat of op eene
kwaade plaats betrapt, vastgehouden, gevangen gezet, en, in tegenwoordigheid
(*)
van zyn Opperhoofd, aan de Overheid in handen geleverd worden. - Ziet hier, om
deeze afzonderlyke trekken van de Staats- en Burgergesteltenis in Friesland op te
helderen, 't geen AENEAS SYLVIUS, een Schryver van dien tyd, zo beroemd door zyne
Schriften, bekwaamheden en de herroeping, welke hy deedt van de Vryheden der
Kerke, op' de Kerkvergadering te Bazel voorgestaan, toen hy Paus geworden was,
onder den naam van PIUS DEN II, deswegen opgeeft. ‘De Friezen, bepaald door den
Oceaan, Saxen, Westphalen en Utrecht, zyn woest oorlogzugtig, sterk, kloek,
onverschrokken, en dermaate op de Vryheid gesteld, dat zy 'er hun leeven voor
willen zetten. Schoon PHILIPS VAN BOURGONJE zich hun Heer noemt, zyn ze, met de
daad, volstrekt vry, hebben hunne eigene Wetten, het gehoorzaamen en bevelen
van eenen vreemden even zeer versmaadende; zy kunnen niet dulden, dat iemand
zich boven zyne Medeburgers verheffe. Zy kiezen alle jaaren hunne Overheden,
die zich bevlytigen om de gelykheid te bewaaren. Met strengheid straffen zy de
eerlooze Vrouwen. Nauwlyks vergunnen zy hunnen Priesteren, dat zy geene
Vrouwen hebben, uit vreeze dat zy dan de Familie zullen onteeren, of eens auders
Vrouw beslaapen. Bezwaarlyk kunnen zy zich verbeelden, dat een Man, in den
(†)
ongehuwden staat, kuisch kan leeven .
‘Ondertusschen zogt PHILIPS, om in het Land voet te krygen, van tyd tot tyd, de
Verdragen met hun gemaakt, te vernieuwen. Hy schonk een gunstig onthaal aan
hunne Gebannenen, Overwonnenen en Vlugtelingen, en tragtte deezen in 't bezit
hunner goederen te herstellen, ten einde hy Lieden in die Gewesten mogt hebben,
die aan hem verpligt en zyner zaake gunstig waren. Inzonderheid nam hy

(*)
(†)

IDS. Staatsregt. II. 344. Friesl. Charterb. 466, 524, 530, 549-589.
AE. SYLVIUS de statu Europae, Cap. XXVII. p. 73.
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het Jaar MCCCCLVI te baate, toen de Friezen door hunne bloedige oneenigheden
verawakt en uitgeput waren. Hy liet aan die van Oostergo en Westergo
aanneemelyke voorslagen doen, indien zy hem voor Heer wilden erkennen, hun,
in gevalle van weigering, dreigende, met een Leger te zullen komen bezoeken. De
bevreesde Friezen zonden Gezanten na het Hof van Holland, die men deezen
voorslag deedt, ‘dat hunne Medeburgers, door hunne oproerigheid en staan op de
onafhanglykheid, zich, tegen pligt en reden, de Regeering der Hollandsche Graaven
onttrokken, en daar door 's Hertogs hoogste ongenade op den hals gelaaden hadden;
doch dat hy, meer tot zagtdan strengheid overhellende, het voorledene wilde
vergeeven en vergeeten, indien zy hem tot Heer wilden aanneemen en inhuldigen,
in welk geval hy aanboodt, hunne Handvesten en Voorregten te willen bevestigen,
en hunnen Koophandel te doen bloeijen: waar door de welvaard onder hun zou
toeneemen, gelyk zy met eigene oogen, aan het vootbeeld van Holland, Zeeland
en Westfriesland zien konden, welke Ingezetenen, onder de gunstige Graaflyke
(*)
Regeeringe, zeer verrykt waren. Philips voor het tydlyk en geestlyk welzyn der
Utrechtschen waakende, hadt thands de handen vol werks, om zynen Natuurlyken
Zoon ten Bisschoplyken Zetel intedringen.’ De Friezen, in stede van, ten bestemden
tyde, op den gedaanen voorslag, een antwoord te laaten toekomen, hielden eene
algemeene Dagvaart, waar op zy eenpaarig beslooten, alle uitheemsch geweld,
(†)
met verëende magt, te keer te gaan, fry en friesch met lyf en goed te beschermen.
‘Keizer FREDERIK DE III, een Vorst, zo inhaalig als behoeftig, oordeelde dit eene
gunstige gelegenheid, om de eischen zyner Voorzaaten op Friesland te vernleuwen.
Hy zondt Gezanten derwaards, om de Jaarlyksche Schatting van eene Gros, of een
zestiende gedeelte van een Rhynschen Gulden, van elke Haardstede, welke hy
verklaarde hem toe te komen, met de agterstallen in te vorderen. De Friezen hadden
deeze niet opgebragt of dezelve was in de handen der Ontvangeren hangen
(§)
gebleeven, en nooit in 's Keizers Schatkist gekomen. De Friezen bewilligden in
den eisch

(*)
(†)
(§)

E. BENINGHA, II. B. Cap. LXV. bl. 304.
BOXHORN op VELDENAAR, bl. 206.
UB. EMMIUS, Lib. XXV. p. 382.
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van EREDERIK DEN III, onder zekere voorwaarden, te weeten ‘dat de Keizer PHILIPS,
Hertog van Bourgonje, schriftlyk en onder de gewoonlyke straffe, deedt aanzeggen,
dat hy zich geenerlei bewind over Oostergo, Westergo en Zevenwolden zou hebben
aan te maatigen, noch deezen Landen eenigen overlast aan te doen; dat hy de
Friezen, op zwaare straffen, verbieden zou eenigen anderen Heer dan den Keizer,
van wege het Roomsche Ryk, te erkennen, dat hy de Privilegien van CAREL DEN
GROOTEN en SIGISMUNDUS vernieuwen, en de strydige verbintenissen, met ALBRECHT
en JAN VAN BEIJEREN aangegaan, vernietigen wilde: dat hy het Verbond, door de
Friezen van Oostergo, Westergo, en de Zevenwolden, met de Stad Groningen
gemaakt, desgelyks wilde te niet doen, en verklaaren, dat de drie eerstgemelde
Landstreeken, als van ouds, een Landschap op zich zelven zouden blyven: en,
eindelyk, dat hy den Friezen het voorregt verleenen wilde, van niet buiten hun Land
(*)
te regt gesteld te kunnen worden .’ FREDERIK DE III, na de ingewilligde Schattingen
haakende, stondt deeze eischen toe, en schreef PHILIPS op den verzogten voet,
hem als een Ryksleenman behandelende: deeze liet zich dit welgevallen: dewyl
zyne ouderdom en huislyke onlusten hem het onderneemen eens gevaarlyken
Krygstocht na Friesland ontraadden.
‘Is 'er, luidt de taal onzes Geschiedboekers, van den tyd van CAREL DEN I
spreekende, niets, te vergelyken by 't geluk, 't welk de Leden van een Gemeenebest
genieten, bestuurd door eigen Wetten, geschikt om de inwendige rust te bewaaren,
en den buitenlandschen kryg af te weeren, naar het plan van veele oude en
hedendaagsche Gemeenebesten; eene droeve ondervinding toont ons hoe gevaarlyk
en bedrieglyk eene Vryheid is, die gelegenheid geeft tot Partyschappen, en alle
oogenblikken de goederen en het leeven der Burgeren in gevaar stelt. Dit laatste
was, zints een geruimen tyd, het Lot van Friesland. Hunne Geestlyken zelve, wier
getal magt en rykdom steeds aangroeiden, waren, menigwerf, de stookebranden
dier onlusten en teffens de slachtoffers. AGGE DONIA, een Monnik, tegen wien hy
eene oude veete voedde, ontmoetende, stak hem

(*)

E. BENINGHA, II. B. Cap. LXXXIII. bl. 316. BOXH. op VELDENAAR. bl. 209.
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met eigen hand de oogen uit: dewyl dit misdryf gepleegd was aan een' Man GODE
toegeheiligd, werd in geheel Westergo den Kerkdienst verboden, tot dat men den
schuldigen zou genoodzaakt hebben om zyne misdaad tegen de Kerk te boeten:
(*)
deeze boete liep zo hoog, dat DONIA in armoede verviel. Middelerwyl hadt UFFO
VAN DOKKUM, te onvrede over zyne Landsgenooten, zich in Holland, de doorgaande
wykplaats der misnoegden en verraaderen, begeeven. En, daar de Groningers
DAVID, Bisschop van Utrecht, tot Heer hadden aangenomen, hoopte de Hertog dat
de Friezen hem ook in die waardigheid zouden erkennen, en liet hun daar toe
(†)
aanmaanen. Hier op zonden zy Gezanten om zyn oogmerk te verneemen. De
Verdelger der Luikenaaren gaf hun, in eene Verklaaring, die nog voor handen is,
naa het voorstellen zyner Regten, te kennen, dat hy, als een Goedertieren en
(§)
Medelydend Vorst, gereed was hun in genade aan te neemen. In 't volgende Jaar
hielden de Gevolmagtigden des Hertogs en de Afgevaardigden van Friesland nieuwe
onderhandelingen te Enkhuizen. Men poogde de Friezen over te haalen, door de
schitterendste aanbiedingen, en dit is het eerste egte bescheid, waar in wy den
(*)
naam van Potestaat aantreffen. De Hertog vergunde hun eene soort van
Opperhoofdigheid, onder dien tytel, te kiezen; doch die hem hulde zou bewyzen en
trouwe zweeren. De Friezen sloegen het af, beweerende, dat zy alleen van 't Ryk
(‡)
afhingen. De Aanhangers van UFFO te Dokkum hadden, uit naam dier Stad, een
Geschrift opgesteld, by 't welke zy CAREL voor Heer erkenden: zy werden door de
andere Friezen aangetast, ten Lande uitgedreeven, men sloopte het huis van UFFO,
(**)
en verklaarde zyne goederen verbeurd. Verscheide Hollandsche Vaartuigen
bestookten de Friesche Kust: daar landende, traden zy in de huizen, 'er geen dan
Vrouwen vindende, bonden zy deeze aan handen en voeten. Maar de Ingezeetenen
vielen, onverwagt, op deeze Roovers aan, en maakten allen, die niet scheep konden
komen, af, uitgenomen twee, welke zy na Holland zonden, om de tyding van dit
voorval te brengen.

(*)
(†)
(§)
(*)
(‡)
(**)

UE. EMM. bl. 395. SCHOTAN. bl. 336.
S. BENINOHA, Chron. bl. 431. Friesl. Charterb. I.D. 625.
Friesl. Charterb. I. 626.
Zie aldaar, bl. 630.
VELIUS Hoorn. bl. 85.
S. BENINGHA, Chron. bl. 432.
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Beknopte Beschryving der zeventien Nederlandsche Provincien.
Door J. Dibbetz Westerwout. Te Nymegen, by J.v. Campen, 1781.
Behalven het Voorwerk, 500 bladz. in gr. octavo.
Volgens den breedvoeriger Tytel strekt deeze beknopte beschryving der XVII
Nederlandsche Provincien, ‘om aan te toonen; den Oorsprong en Opkomst deezer
Landen, mitsgaders de Geaartheid, Zeden, Godsdienst, Huwelyken en
Begravenissen dier Oude Volken; de Invoering van het Christendom; de Ligging,
Grootte en Grenzen der Nederlanden in 't gemeen en van ieder Provincie met
derzelver Verdeeling in 't byzonder. Voorts behelst dezelve het merkwaardigste van
ieder Provincie, met de voornaamste Steden en Dorpen; neveus den Staat der
Regeeringe, zo Politicq als Kerkelyk; als mede de Lysten der Graavelyke en
Stadhouderlyke Reggeringen. Wyders nog eene korte schets van 't Landschap
Drenthe en van de Buitenlandsche Colonien der Oost- en Westindische
Maatschappyen, de Handwerken, nevens de Groote en Kleine Visscheryen, gevolgt
van den Buitenlandschen Koophandel der Nederlanderen op alle de Gewesten der
Waereld.’ - De Heer Westerwout heeft zig, met zulk een wyduitgestrekt Plan in een
kort bestek te brengen, niet voorgesteld, lieden van kundigheid zyn Werk aan te
bieden; voor dezulken is het juist niet geschikt; maar hy bedoelt, met deezen zynen
arbeid in 't licht te brengen, nuttig te zyn aan een algemeener slag van Leezers.
Zyn oogmerk is, gelyk hy in zyn Voorreden meldt, hier door nuttig te zyn ‘aan de
Nederlandsche Jeugd, om dezelve aan te sporen tot verkryging van deeze nuttige
kundigheden raakende het Vaderland; als mede om dit Werk te doen dienen voor
zulken, die geen vast fondament gelegt hebben, of voor anderen, die geen gedult
bezitten, om groote Werken van dien aard te leezen, of ook voor die, welke geene
tyd of geene gelegenheid hebben, om zich te oefenen; en laatstlyk is zulks, (zegt
hy,) ook ingericht, om het voor Minvermogende verkrygbaar te maken, en het zelve
te doen strekken, tot een Handleiding in de Beschryving der Nederlanden.’ - Wanneer
men 's Mans arbeid naar dit zyn bedoelde beoordeelt, mag men wel zeggen, dat
deeze beknopte beschryving in haare soort,
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naar dat oogmerk, wel uitgevoerd is; als behelzende een algemeen oppervlakkig
verslag van de bovengemelde byzonderheden; dat den zodanigen, voor wien 't
bovenal geschikt is, voldoen kan, terwyl het denzulken, wier leergierigheid daar
door opgewekt mogte worden, ter verdere handleidinge kan dienen, om uitvoeriger
berinten te gereeder na te gaan. De Schryver mag des, in zyne Aanspraak aan de
Vaderlandsche Jeugd, tot welker dienst hy zyn Werk inzonderheid geschikt heeft,
ten laatste met regt zeggen:
Hier is een Schat vergaêrd uit zeer veel groote Boeken,
Die ieder niet bezit, en dus mist 't eenlof 't aêr,
Waarnaar men vaak vergeess veel dagen lang gaat zoeken.
Met d'opslag van een oog vind gy 't hier kort en klaar;
En word uw lust hier in niet meer genoeg voldaan,
Wil met den Schryver dan tot breeder werken gaan.

Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren,
behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel
byzonder van Overyssel. Eerste Deel, eerste Stuk. Te Amsterdam,
by P. Schouten, enz. Behalven een kort Voorberigt, 190 bladz. in
gr. octavo.
Aan de Beschryving der Nederlanden, in den jaare 1739 reeds aanvanglyk te
Amsterdam by Izaak Tirion uitgegeeven, ontbrak tot nog de beschryving der
Provincien van Friesland, Overyssel en Groningen, benevens die van Drenthe. Het
algemeen goedkeuren van den dus ver gevorderden arbeid, verwekte steeds een
algemeen verlangen om deeze beschryving voltooid te zien; dan zulks was,
geduurende eene reeks van jaaren, vergeefsch; en 't scheen of dit Werk dus
onvolkomen zoude blyven. Thans egter ontstaat 'er weder eenige hoop, dat het
zelve op eene regelmaatige wyze voltrokken zal worden. Etlyke Boekverkoopers,
naamlyk, het recht van Copy verkreegen hebbende, en hun Privilegie verleend
zynde, vleien zig met het denkbeeld, dat zy in staat gesteld zyn, om dit Werk ten
einde te brengen, op eene wyze, die na genoeg aan de voorige uitvoeringe evenaart.
- Tot eene eerste Proeve daarvan verstrekt het thans uitgegeeven Stuk, dat het
begin der beschryvinge van de Provincie Overyssel behelst; ons een be-
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rigt geeft van de gesteldheid dier Provincie in 't algemeen, zo ten aanzien van
derzelver ligging, grond- en lugtgesteldheid, als ten opzigte der Inwoonderen van
dit Gewest. Hierby komt nog eene ontvouwing van de Geschiedenis deezer Provincie,
zints derzelver eerste bewooning, en vooral zedert den tyd, dat het Frankisch Ryk,
en dus ook het bewind van dit Gewest, Karel den Grooten, omtrent het jaar 770 in
handen gekomen was, tot op den tyd, dat de Staaten van Overyssel Karel den V
tot hunnen Erfheer aannamen, te weeten in 't jaar 1528; waarmede dit Landschap,
met de voornaamste andere Nederlanden, onder dezelfde Heerschappy gebragt
werd; blyvende het nagaan der verdere Geschiedenissen voor een volgend Stuk
uitgesteld. - De uitvoering in 't een en 't ander opzigt geeft een goeden grond van
verwagting, dat men in deeze nieuwe voortzetting van dit Werk gunstig zal slaagen,
't welk veelen te aangenaamer zal zyn, om dat het ons tot nog aan eene vereischte
beschryving der gemelde Gewesten van ons Vaderland ontbreekt; en waaromtrent
verscheiden byzonderheden nog wel eene verdere navorsching verdienen. Van
zodanig eene natuur is, onder anderen, ten aanzien van Overyssel, de mindere
volkrykheid deezer Provincie, in vergelyking met die van ons Vaderland in 't
algemeen; 't 't welk ook onzen Schryver bepaaldlyk daarop stil doet staan; waaruit
wy, ter deezer gelegenheid, het een en 't ander zullen bybrengen, te meer daar het
ons tevens een berigt geest, van eene zonderlinge verdeeling van 't platte Land dier
Provincie in Marken, welke tot deeze mindere volkrykheid niet weinig schynt mede
te werken, zo ze 'er niet, gelyk de Autheur oordeelt, de hoofdoorzaak van zy.
Overyssel heeft, volgens deeze opgave, in zyne grootste uitgebreidheid, de lengte
van ruim veertien Geographische mylen, van vyftien in een graad; op zyn breedste
beslaat het niet meer dan ruim acht diergelyke mylen; en de vierkante inhoud van
dit Gewest zal drie of vier en zestig zulke mylen beloopen. Het getal der Inwoonderen
nu wordt op 108000 zielen bepaald; en dus zou ieder Geographische myl, den
geheelen inhoud op 63½ mylen gesteld, en door elkander geslaagen zynde, 1700
menschen, of daaromtrent, bevatten; waaromtrent Overyssel dan verre te kort schiet,
als men het zelve, ten aanzien van de bevolking, vergelykt met die der vereenigde
Nederlanden in 't algemeen. Men veronderstelt toch, by
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eene gemaatigde berekening, dat de zeven Provincien, die 625 vierkante mylen
beslaan, door twee millioenen menschen bewoond worden. En dit zo zynde, zal de
volkrykheid van Overyssel, dat meer dan een tiende gedeelte van dien grond beslaat,
tot die van ons Vaderland in 't algemeen niet hooger staan, dan als 1 tot 18½. - Dit
verschil brengt natuurlyk de vraag ter baane; waaruit mag zulks voortspruiten? Onze
Autheur, zig in dat onderzoek inlaatende, beschouwt eerst de lands- en
luchtsgesteldheid van Overyssel, welke hy zo van de gunstige als ongunstige zyde
gadeslaat, met eene nevensgaande opmerking op de ondervinding, welke eer ten
voordeele dan ten nadeele van Overyssel spreekt. Byzonder strekt ten voordeele
van Overyssel, boven Holland, in dit geval, ‘dat men geene voorbeelden weet van
Hollanders, die, herwaards verhuisd, zich kwalyk by dezelve bevonden; terwyl vele
inboorlingen, van deze Provincie, vergeefsch beproefd hebben, zich aan de
Hollandsche te gewennen.’ - Zou men de oorzaak van dit verschil dan ook zoeken
in de leevenswyze der Inwoonderen? Maar neen, zegt onze Autheur, die zou,
gepaard met den invloed der lugt, veeleer voordeelig dan nadeelig zyn. ‘Dit althans,
vervolgt hy, is zeker, dat de gezondheid, veel al op der ingezetenen koonen
geschilderd, voornamentlyk op die der kinderen, in 't oog loopt, waarby men wel
voegen mag, dat de vrouwen doorgaans vrugtbaar zyn, en haare vrugtbaarheid wel
uithouden.’ - Veelligt zou iemand nog mogen denken, dat de wederzydsche
verhuizing, uit en naar Holland en dit Gewest, hierin medewerkte; dan, volgens de
opmerking van onzen Schryver, is de uittogt van die van Overyssel naar Holland,
schoon zekerlyk sterker dan die van Holland naar Overyssel, ‘in geenen deele zo
groot, dat men denzelven als eene genoegzaame reden voor de schaarsche
bevolking van Overyssel zoude kunnen opgeeven.’ - Zynes oordeels, eindelyk, is
de voornaame oorzaak hier van te vinden, ‘in de groote hoeveelheid van grond, die,
in geenen byzonderen eigendom zynde, nog nooit aan de vrugtbaarmakende hand
der menschen is onderworpen geweest; en in de moeilykheid, welke het, wegens
den aart der staatsgesteldheid van Overyssel, in heeft, om denzelven onder
byzonderen eigendom te brengen:’ waaromtrent hy ons de volgende onderrigting
geeft.
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‘Het platte Land van de geheele Provincie is verdeeld in eene menigte van Marken,
dat is, van kleine kringen, waarin zo wel de woestliggende als bebouwde landen of
erven zyn begrepen. De eigenaars dier erven, welken in deze betrekking Erfgenamen
of Goedsheeren genoemd worden, zyn tevens te zamen eigenaars van al den
onbeheerden grond, die binnen hunne Marke gelegen is, van welks gebruik alle
anderen zyn uitgesloten, en over welken de Staten zelven zig naauwlyks eenig
meerder bestel aanmatigen, dan over der ingezetenen byzondere bezittingen. Zy
regelen de maat en de wyze, waarnaar hunne Gemeenten, het zy dezelven in venen,
het zy in marschen, of weidelanden, het zy in heidegronden bestaan, door de
bouwlieden zullen gebruikt worden; zy verhuuren of verkopen een gedeelte derzelven
naar hun welgevallen, en besteeden de penningen daaruit voortspruitende, zo wel
als de geldboeten, die zy op het niet naarkomen hunner besluiten stellen, ten
gemeenen behoeve. Nogthans hebben zy geene eigenlyke regtsoeffening, maar
zyn verpligt, in geval van tegenspraak, de boeten voor de gewoone regtbanken te
vorderen, terwyl andere geschillen, in de Marken voorvallende, en het bezitregt
raakende, of voor de Drosten moeten gebragt worden, of voor de Staten des Lands.
De Markenrigter, door de Goedsheeren verkoren, of de Erfmarkenrigter, dien post
uit hoofde van erfregt bekledende, is voorzitter in de Erfgenamen vergaderingen,
of Holtingen, gelyk ze in Twente den naam dragen, en, benevens zyne Byzitters,
uitvoerer van derzelver besluiten. Zodanig is de natuur dezer Marken, en hare
inrigting is zekerlyk niet van alle nuttigheid ontbloot. Het afleiden van 't water, het
leggen van sluizen, het maken van wegen, en andere diergelyke dingen, ten
voordeele der Erfgenamen strekkende, welken min gevoeglyk aan de bestelling der
hooge regering onderworpen zouden zyn, worden door dezelven uitgevoerd en
bekostigd. Dan aan den anderen kant staat deze gesteldheid van zaken grootelyks
in den weg van alle aanmoediging, welke Ridderschap en Steden tot het aanbreken
van nieuwe landeryen zouden willen verleenen, die uitgezonderd, welke, met der
daad, plaats heeft, dat dezelven met geen Verpondingen of Contributien worden
belast. Het is wel waar, dat van tyd tot tyd eenige stukken van de Gemeenten, onder
byzonderen eigendom geraken, en gevolglyk den bearbeidden grond langzamerhand
vermeerderen: maar deze voortgang
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is zo traag, dat ze naauwlyks verdient in rekening te komen, en kan, zo lang de
gesteldheid van zaken dezelfde blyft, niet wel aanmerkelyker worden. Een gedeelte
der Gemeenten, in groengrond bestaande, verstrekt het vee der akkerlieden tot
weiland, waarmede de erven, in evenredigheid tot de bouwlanden, doorgaans sober
bedeeld zyn; en de heidegrond geeft, in de streken, waar geene venen zyn, den
boeren hunnen brand, en overal, behalven de gelegenheid tot schapendrift, een
voornaam gedeelte van den mest. Ieder aangraaving dus, door eenen der
Goedsheeren ondernomen, strekt meer of min tot verergering van het gebruik voor
alle de overigen; en, dáar het een aangenomen grondregel is, dat dezelve nooit
dan met algemeene bewilliging der Erfgenamen geschieden mag, valt het
gemakkelyk op te maaken, hoe moeielyk de vergunning daar toe te bekomen zy.
In sommige Marken worden de aangegraven landen betaald, in anderen om niet
toegestaan; doch overal zyn het meestendeels de ryken en vermogenden, die
dezelven door hun geld of invloed weten te bekomen: het welk dit gevolg heeft, dat
vele van die landen meer tot vermaak dan tot nut aangelegd worden, en derhalven
de bevolking van de Provincie veel minder begunstigen, dan by eene gelyke
verdeeling daarvan onder alle de eigenaaren zoude moeten geschieden.’

De Vaderlandsche Zeeheld. Te Haarlem, by C.v.d. Aa, 1781.
Behalven de Voorreden 42 bladz. in gr. octavo.
Geen onzer Vaderlandsche Zeehelden in 't byzonder wordt hier, naar luid van 't
Voorbericht, bedoeld; des Dichters oogmerk is eenen Vaderlandschen Zeeheld in
't algemeen te schetzen, of zulk eenen, in zyne edele eigenschappen, oogmerken
en verrigtingen, met juiste trekken af te maalen; waarin de Dichter zo wel geslaagd
is, dat hem dit Vers tot eer strekke. Onze jonge Dichter, met naame Adriaan Loosjes
Petrus Zoon, verdeelt dit zyn Dichtstuk in drie Zangen. De eerste Zang stelt ons
den Held voor, als iemand tot den kryg gebooren, wiens jeugd reeds blyken van
zyne geschiktheid tot dien post verleent; 't welk de Onders noopt hem aanleiding te
geeven, en hem ook aanzet, om de vereischte kundigheden te verkrygen, en de
Zeevaart al vroeg daadlyk te oefenen. Voorts maalt de Dichter ons het gedrag, dat
de Held te leiden heeft, in
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dagen van Vrede, zo met betrekking tot zyn stand als Burger, als tot zyne bedoeling,
om, wanneer de tyd zulks vordert, den Zeedienst met lof te bekleeden, zig daarin
verstandig, dapper en Godvrugtig te gedraagen. In den tweeden Zang wordt ons
het gedrag des Helds ontvouwt in zyn Scheepsbestuur, zo als hy zig tot den Zeestryd
schikt, slaags raakt, en door overmagt de nederlaag verkrygt; met aanwyzing van
't geen hem, naar het voorbeeld van den moedigen DE RUITER, te doen staat, indien
een wreevlig Volk zyne braafheid, om den geleeden nederlaag, verdagt houdt, of
weezenlyk schendt. En hier op keert de Held, in den derden of laatsten Zang, weder
Zeewaards, is bezadigd in zyn bewind, dapper in den slag, edelmoedig en braaf in
zyne zegenpraal; ontvangt voorts in het Vaderland alle tekens van de welverdiende
eer en agting. Eindelyk maalt ons de Dichter den Held, op zyn sterfbedde, zo als
hy, niet aan zyne wonden, maar een toeval van krankheid, sterft; en doet hem, met
alle bedaardheid, te gelyk als Held en als Christen, den geest geeven. - In 't een en
't ander is de aart van 't onderwerp, en 't character van den Held, zeer wel in 't oog
gehouden. Men oordeele hier van, uit de volgende beschryving van des Helds
gedrag, in zyne nederlaag, op den ontvangen last van voor den Overwinnaar te
verschynen.
Naadat hij afscheid van zijn scheepsvolk heeft genomen
Begeeft hij zich aan 't boord des vijands. d'Admiraal
Ziet hij vol fierheid aan, en uit deez' ronde taal:
‘Mijn Heer! uw overmagt dwong mij terstond te zwichten,
'k Moest echter tot 's Lands eer, ket geen ik deed, verrichten.
Ik streek voor u mijn vlag, behoudens Neêrlands eer;
Dus reik ik zonder blos aan u dit krijgsgeweer.
Gij echter zult u nooit op deezen slag beroemen,
Of deez' vermeestering een zege durven noemen,
Daar spreekende overmagt aan u dit voordeel baart.
Zo uw grootmoedigheid uw krijgsstand evenaart,
Zult gij mijn ongeval voor laag noch laf verslijten,
En onbezonnenheid noch dwaaze losheid wijten.
De man, die wijslijk strijkt voor blijkbaare overmagt,
Heeft voor zijn volk, zich zelf, en GOD zijn plicht volbragt’.
De Vijand staat verzet en antwoordt op deez reden:
‘Het oorlogslot is vol van wisselbeurtigheden,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

605
Zoo wuft en wild een golf zich toont voor ieder vlaag,
Zoo onbestendig zijn en zege en nederlaag.
Daarom kunt gij gerust in deezen toestand weezen
Een man van uwen rang heeft hier geen kwaad te vreezen.’
‘Ik dugt voor mij geen kwaad,’ dus vangt hij moedig aan,
‘Doch dat myn schuldloos volk geen smaad worde aangedaan.
In hun te smaaden hoont men hun en mij te gader,
'k Agt hun mijn kinderen, en spreek voor hun als vader.’
Nu zwijgt hij, en terstond in een vertrek geleid,
Bepeinst hij zijn gedrag in stilte en eenzaamheid.
Met zielsgedachten, die zijn droevig lot verkwikken,
Slijt hij, bedaard van geest, zijne eenzaame oogenblikken.
Zo hij zich nu en dan bij d' Admiraal bevindt,
Spreekt hij bescheiden taal, maar nimmermeer als vrind.
Zijn ingetogenheid en spaarzaamheid in spreeken
Geeft aan den vijand zelf van zijn verstand een teken.
Men landt aan 's vijands kust, de stem van 't algemeen,
Mengt, op het zien der prijs, hun lofgalm onderéén.
Hij hoort zijn Vaderland, zijn volk, zich zelf versmaaden,
En 's vijands scheepsvolk pocht op hunne heldendaaden,
Schoon zijn verheven ziel met droefheid is vervuld,
Toont hij zich fier te zijn, en eefent thans geduld.
Doch doet zijn lijdzaamheid en hoogstverstandig zwijgen
In zijn gevangenis nog hooger trap bestijgen.
Hij blijft gerust, en breekt zomtijds in deezen staat
Zijn zwijgen, door de vraag: hoe 't met zijn scheepsvolk gaat.
Hij doet den vijand zelf zijn braafheid hoog waardeeren,
Deez geeft hem vrijheid na het Vaderland te keeren,
Mits hij, op 't woord van eer, den vijand ten geval,
In deezen krijg met hun geen wapens voeren zal.
‘Neen! zegt hij, ver van daar. - Zou ik mijn eer verliezen
Door laffe en loome rust in zulk een tijd te kiezen?
Staak dit uw aanbed vrij, want deeze regte hand
Is aan der Staaten dienst, zo lang ik leef, verpand.’
In 't eind ziet zich de Held door wisseling ontslagen,
En dus gewettigd om op nieuws een slag te waagen.
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Catechismus voor 's Lands Matroozen. Te Amsterdam, by de Wed.
J. de Wolf, 1782. In octavo, 100 bladz.
Dit Leerboek, (in welke algemeene betekenis het woord Catechismus hier schynt
genomen te worden,) voor 's Lands Matroozen, behelst vyftien Gesprekken; tusschen
een oud Zee-Officier en een jong Matroos, over verscheiden aanmerkelyke
Vaderlandsche Heldendaaden ter Zee; dienende grootlyks om den nationaalen
Heldenmoed op te wekken. Na een voorafgaand gesprek, over den vereischten
moed in den Zeedienst, verleent de Officier den Matroos, in eene gemeenzaame
onderrigting, een kortbondig verslag van de voornaamste heldendaaden onzer
Vaderlanderen ter Zee; beginnende met den Zeeslag tegen de Oosterlingen in 't
jaar 1438, (toen onze Nederlandsche Vloot, met Bezems aan de Marsen gebonden,
wederkeerde, om aan te duiden, d t zy de Zee schoon geveegd, en van Vyanden
gezuiverd had;) en voortgaande tot op de verydeling van den trotschen waan der
Engelschen in den Zeeslag by Doggersbank op den 5 Aug. 1781, welk laatste
gewigtig voorval de Officier den Matroos zelf doet verhaalen. De gesprekken zyn
natuurlyk ingerigt, en doorvlogten met nutte lessen voor hun, welken in den Zeedienst
zyn; hoedanigen het kennen der vroegere Heldendaaden niet te sterk ingeboezemd
kan worden; het welk de Officier den Matroos zeer gepast onder 't oog brengt; daar
hy hem op deszelfs vraag: ‘welke overeenkomst heeft de Heldenmoed met de
Historie? of kan men, zonder dezelve te kennen, geen goed Soldaat weezen,’ in
deezer voege antwoordt.
‘Ik zal uw laatste vraag, het eerst, beantwoorden, en daarop ja zeggen: de
ondervinding bewyst zulks, overvloedig; maar men kan ze juist daarom niet allen
Helden noemen, die in eenig gevecht, te Land of te Water, omkomen. De
omstandigheden in welke men zig, op zodanig tydstip, bevind, laaten geene keuze
ovrig, vooral niet op den Oceaan, alwaar de golven het weglopen wel beletten; zo
dat 'er geen ander vooruitzicht blyft, dan te overwinnen of te sneeven. - Doch thans
met u sprekende, myn Vriend! bedoel ik die menigte niet, welke hun leven slechts,
uit broodgebrek, wagen, om niet van honger te sterven, en die, door eene gestrenge
Krygstucht, alleen, in hun plicht moeten gehouden worden; aangemerkt men onder
deeze een groot aantal Vreemdelingen vind, zonder een bepaald belang voor 't
Land, dat zy dienen. Neen, Maat! ik zie op u en andere myner brave Schepelingen,
Hollandsche Jongens, die de pekbroek, van der jeugd af, uit eigen verkiezing,
draagen, en die overtuigd zyn, dat, by 't verdedigen van het Vaderland, zy tevens
hunne Ouders, hunne Vrouwen, Kinders of Nabestaanden, verdedigen. De
Nederlandsche Matroos is, zedert dat wy de Zee bevaren, by alle Natiën in te hooge
achting, dan dat derzelver Nakroost onkundig
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zou zyn, van zodanige gebeurtenissen, waardoor hunne Voorouderen eer en roem
verkregen hebben, en welker voortduuring afhangt van de volharding hunner Zoonen,
in dapperheid, trouw en deugd. - Hierin is de betrekking tusschen uwen Heldenmoed
en de Historie, waarover gy my gevraagd hebt, gelegen.’ - Dit verleent den Matroos
een beter denkbeeld van de waare dapperheid, en van zynen pligt, dan hy voorheen
bezat, 't welk, gelyk de Officier aanmerkt, hem een dubbeld voordeel zal doen - ‘De
bewustheid, (vervolgt by daarom,) dat de zaak, waar voor gy stryd, rechtvaardig is,
en dat gy een gewichtig belang hebt, in het voor- of nadeel van dezelve, zal, aan
de eene zyde, uw vertrouwen op de Voorzienigheid wekken, die het goede beloont,
het kwaade straft, en zonder wiens hulp en bystand geene overwinning mooglyk is.
- Deeze overweeging, braaf Matroos! moet u eene blymoedige gerustheid geven,
om in gevaar standvastig te blyven, terwyl gy 'er, aan den anderen kant, uit leeren
zult, dapper te weezen, zonder roekloos te zyn; de begrippen van den Godsdienst
zullen u bezadigd maken, en de reden zal u doen zien, en op het hart drukken, wat
gy aan uw Vaderland en aan uw Volk verplicht zyt, 't geen u, in vergelding, zyne
dankbaarheid betoonen zal.’

Verzameling van de Constitutien der Vereenigde Onafhanglijke
Staaten van Amerika, benevens de Acte van Onafhanglijkheid, de
Artijkelen van Confederatie, en de Tractaaten, tusschen zyne
Allerkristelijkste Majesteit en de vereenigde Amerikaansche
Staaten. Deels, volgens de oorspronglijke uitgaave van 't Congres,
uit het Engelsch, deels uit het Fransch vertaald. Eerste Stuk. Te
Dordrecht, by F. Wanner, 1781. Behalven het Voorwerk 272 bladz.
in gr. octavo.
Onder deezen Tytel stelt men zig voor, by een te zamelen alle de Staatkundige
Papieren, die betrekking hebben, tot de Staatsgesteldheid der vereenigde
onafhanglyke Staaten van Amerika, en de Staatsomwenteling aldaar. Een onderwerp
van dat gewigt, 't welk één der aanmerkelykste Geschiedenissen deezer eeuwe
betreft, is natuurlyk een voorwerp der algemeene nieuwsgierigheid; en, wat ook de
eindelyke uitslag moge weezen, geschikt, om de oplettendheid van allen, ook van
onze nakomelingschap na ons, tot zig te trekken; des het wel der moeite waardig
ware, deeze Stukken, dus by elkander gevoegd, ook in onze Taale gemeen te
maaken. Het thans afgegeeven gedeelte, dat ten spoedigste vervolgd, en volledig
gemaakt staat te worden, behelst eerst de navolgende Stukken, nopens de
handelingen van het Congres.
De Acte van Onafhanglykheid, vastgesteld in het algemeen Congres, vergaderd
den 4 July 1776. De algemeene Confede-
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ratie, of de Artykels van een Bondgenoodschap en eeuwigduurende vereeniging
tusschen de dertien vereenigde Staaten van Amerika, getekend den 4 October
1776. Het bevel van 't Congres aan de Volkplantingen, om een nieuwen
Regeeringsvorm in te stellen, afgegeeven den 15 May 1776. Het Diploma van het
Doctorschap, den Generaal Washington, op den 3 April 1776, toegezonden, door
de Universiteit van Cambridge, in Nieuw Engeland. Voorts de Acte van Navigatie,
de instructie aan de Commissievaarders, en de forme van de Commissien, door 't
Congres vastgesteld, 6, 10 en 11 April 1776. - Hieraan is dan wyders gehegt, eene
Verzameling van de Constitutioneele Wetten der vereenigde Staaten, zo als
dezelven, in ieder Provincie, door eene daar toe benoemde Vergadering, vastgesteld
zyn. In het thans afgegeeven gedeelte, vindt men desaangaande de Constitutie van
Pensylvanie, Nieuw-Jersey, Delaware, Maryland, Virginie, Noord - Karolina en Zuid
- Karolina; by welken die der andere Provincien in een volgend Stuk medegedeeld
zullen worden.

De Engelsche Tieranny. In vier Samenspraaken. Te Amsteldam,
by H. Gartman, 1781. Behalven het Voorwerk, 100 bladz. in octavo.
Eene aaneenschakeling van wanbedryven der Engelschen, welken deeze Natie in
een haatlyk licht stellen. Men kan niet wel ontkennen, dat ze maar al te veel reden,
tot zulk eene kenschers, gegeeven hebben, en dat ons Vaderland maar al to dikwerf
hunnen euvelmoed ondervonden heeft; dan met dit alles is het egter ook waar, dat
men gemeenlyk in zodanige berigten, en dus ook in dit Geschrift, veele ondaaden
op rekening der Natie stelt, die men slegts aan byzondere Persoonen heeft toe te
schryven: 't welk, hoe zeer de Schryver ook betuigen moge, niet te bedoelen, eenen
algemeenen volkshaat tegen de Engelschen in te boezemen, uit eigen aart evenwel
strekt, om zodanig iets te bevorderen of te versterken. Wy kunnen derhalve, hoe
zeer ook ons Vaderland door 't Engelsche Ministerie, op de onverantwoordlykste
wyze, mishandeld zy, zulk eene schryswyze niet zoedkeuren; en moeten des vooral
afkeuren, het denkbeeld, dat zommigen in deezen gevormd hebben, om zodanig
een Geschrift als een Schoolboek in te voeren, gelyk men eertyds de Fransche
Tieranny gedaan heeft. De omstandigheden van tyden en zaaken mogten zodanig
iets in vroegere dagen gehengen: maar in onzen tegenwoordigen tyd zou het ten
uiterste onbezonnen zyn, de jeugd op die wyze te verbitteren.
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Physiognomische Reizen. Derde en Vierde Stuk. Te Utrecht, by
de Wed. J.v. Schoonhoven. 1781. In gr. octavo 330 bladz.
Het verdere verslag van den Physiognomischen Reiziger, die ons in deezen het
vervolg zyner ontmoetingen, tot op zyne t'huiskomst, verhaalt, is niet gunstiger voor
de Physiognomie, dan zyn voorig wedervaaren, waarvan wy onlangs gewag gemaakt
hebben; toen wy het oogmerk en de geestige uitvoering van dit Geschrift gemeld
(*)
hebben ; waaraan deeze voltrekking dier Reize in alle opzigten beantwoordt. - Na
menigvuldige te leurstellingen van zyne Physiognomische kundigheden, die zomtyds,
daar onze Reiziger op dezelven afging, niet alleen hem bespotlyk misleidden, maar
ook tot zyne schade bedrogen, is het slot der zaake, dat hy op het punt staa van
der Physiognomie een scheidbrief te geeven; waarvan hy nogtans, voelende dat
zyn hart 'er te veel aan gehegt was, by nader overweging afzag. ‘Ik nam daar bij
echter, zegt hy, ten laatste, een ernstig voorneemen, om de physiognomische studie
geheel tegen de wet, welke de wijze Lavater zijnen leerlingen oplegt, en waartoe
de wijze Muhamed de zijne insgelijks verbond, te behandelen; naamelijk weinig te
snappen, veel te beschouwen, en niet te disputeeren; maar veel meer, naar de
methode van eenigen onzer aanzienlijkste Kerkleeraars, veel van de zaak te zwetzen,
alles te beschouwen, daarover driftig te disputeeren, en niets daarvan te gelooven.’
- Zie hier eene van 's Mans laatste ontmoetingen, die ten uiterste gunstig voorkwam,
maar hem de beurs kostte.
Met het vallen van den avond een armoedig boschdorpje ingereeden zynde, vond
hy aldaar geen herberg; dan eerlang ging hem een man voorby, die, naar uitwyzen
van de toeschynende proportie zyner gezigtsvorm, onder honderd gemeene
menschen van het dorp, één niet van de gemeensten was, Iets aantrekkelyks in
den man vindende, verzogt by hem onder deszelfs dak te mogen vernagten; dat
deeze hem ook gulhartig toestond; geleidende hem naar een klein bouwvallig huisje,
geheel aan 't einde van 't dorp.
‘Toen de deur, zegt hy, op het aankloppen, open gedaan wierd, huppelde een
jonge vrouw, van meer dan boeren aanzien, den man te gemoet, liefkoosde hem,
klopte hem op de wangen, reikte hem een klein lachend kind toe, dat hij met het
grootste vergenoegen aan zijn boezem drukte. De twee egtgenooten hadden,
behalven dit pand der liefde en een schoone kat, nog drie huisgenooten om zich,
die anders zelden by elkander herbergen, de Armoede, Zindelykheid en
Tevredenheid. Ik was bij de eerste intrede in het huis, zoo wel te vreden, dat ik dit
verblyf

(*)

Zie boven, bl. 466.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

610
voor geen paleis zou verruild hebben. De jonge vrouw was zo geheel alleen voor
haaren man bezig, dat zij het naauwlijks scheen te merken, dat haar trouwe Valentyn
een gast medegebragt had. Zij hing met een onverdraaid gezigt aan zijn hals, en
het kind aan zijne knie stamelde den zoeten vadernaam tot hem; hij van zijn kant
beantwoordde deeze aandoeningen met zulk een manlijk, trouwhartig en innig
wedergevoel, dat mij het gezigt deezer groep in een hemelsche verrukking bragt.
Gezegend zij het oogenblik, zeide ik tot mijzelven, in 't welk ik in dit huis gekomen
ben! wat is alle schemerglans van alle aardsch geluk, bij het zuivere goudreine
gevoel der wederzijdsche liefde? Gelukkig dat ik u, lievelingen des hemels, gevonden
heb, gelijk het eerste paar in den hof Eden, even zoo min met behoesten beladen,
en daarom ook even zo gelukkig, door geen verkeerd bezit, door geen stormende
begeerten gestoord, door elkander alles in alles te zijn. Ik heb een huis bezogt, dat
ook de engelen reeds betraden!
Na dit teder toneel heette de huisvrouw mij eerst welkom, en richtte een
patriarchale maaltijd aan, die zich geen Eerstvader zou geschaamd hebben, om
een veel voornaamer gezelschap te onthaalen. Mijn maag was geen kostverachtster,
want zij beyond zich juist op haar drees. Ik kan over 't geheel niet zeggen, dat zij
zwaarmoedig is, uitgezonderd een weinig bij een mildzuchtigen aanval; dan stelt zij
dikwijls dezelfde beschouwingen over de spijsverteering in 't werk, als de Heer
Martin Ehlers over de zedelijkheid van 't genoegen, en vindt aan elke schotel een
maar; gelijk de philosoof bij elk maar bedenklijk vergenoegen; hoewel zich nogthans
eindelijk, na alle beschouwingen, noch de eene het genot der leevensmiddelen,
noch de andere het genot der levensvreugde onttrekt. Onder 't eeten vond ik de
beste ge legenheid om physiognomische beschouwingen in 't werk te stellen. Aan
de huisvrouw scheenen mij de witte, zuivere, welgerijde tanden, gelijk ze gewoonlijk
zijn bij persoonen, die van jongs af het gebit door het genot van het lieve drooge
brood dagelijks afschuuren, het beduidenste. Naar de opmerking des meesters,
duiden tanden van deeze gesteldheid goede, zedige, zindelijke, liefderijke, trouwe
menschen aan, en deeze betekenis scheen het karakter der huisvrouw te belooven.
Het verwondert mij daarom in 't geheel niet, dat de Physiognomisten onder onze
voornaame vrouwen, die het genot van droog brood versmaaden, en door het
veelvuldig gebruik van heete dranken, schadelijk suikergoed en vleeschspijzen, het
gebit van jongs af mismaaken, of vroeg tandeloos zijn, of door het schuurzand der
tandpoeder, en de metalen muurbreekers, de tandestookers, het glasuur zoo van
't gebit afslijpen, dat het een afschuwlijke gedaante verkrijgt, zoo weinig goede;
zedige, zindelijke, liefderijke trouwe menschen kunnen ontdekken. De man behaagde
mij, ten aanzien zijner lighaamlijke vorm, bijzonder. Zijn statuur was naar de juiste
evenredigheid, en de sijnste kenner zou daar niet afgehouwens, afgeveilds,
aangelapts, dat is geen
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wasschen neus, geen glazen oog, geen valschen tand, e.z.v. aan hebben kunnen
ontdekken; alles een zuiver geheel, de schoonste overeenstemming. Zijn
phijsiognomie was verleidend; de bovenste buitenlinie van het voorhoofd, de
wenkbraauwen, de basis van de neus, de mond, waren zoo gelijkloopend, op het
eerste gezigt parabel en horisontaal. Welk een heerlijke ruimte, zeide ik in stilte,
tusschen de wenkbraauwen, die zich over den rug der neus, gelijk een koningklijke
straat van de ruime vrijplaats tot aan de poort, uitstrekt! Al het goede, dat ik uit den
man las, bekrachtigden, tot mijn genoegen, zijne woorden en gesprekken. Zoo
onbewimpeld als zijn voorhoofd, was ook zijn hart; zoo veel menschenverstand,
zoo veel duitsche oprechtheid, zoo veel juistheid in denken en gewaarworden, had
ik in dit boschdorp, en onder het doorluchtig stroodak eener armoedige hutte, niet
verwacht.’
Na het houden van de avondmaaltyd geraakte onze Reiziger met zynen Huiswaard
in een vertrouwelyk gesprek, en deeze meldde hem, op zyne uitlokking, hoe hy,
door zig in Religiegeschillen ingewikkeld te hebben, ongelukkig geworden was, zelfs
zo dat by daarom het Land zyner geboorte had moeten verlaaten, en nu in geringere
omstandigheden leeven. - Dit mishaagde onzen Reiziger, die een afkeer van
Religieverschillen had, eenigzins; doch hy begon voorts te bedenken, dat, schoon
de woedende Enthusiasmus somwyl in onze tolerante Eeuw herleeve, dat het
mogelyk maar de laatste trekkingen van den stervenden Behemoth zyn. ‘Men vindt,
vervolgde hy, dus altoos nog tolerante mieren, die onder elkander om den religieuzen
strohalm twisten. Wanneer ik ze toch alle onder den ijzeren klok had, dien de Baron
Hupsch uitgevonden heeft, om dat nutteloos ongedierte te verdelgen, zoo zou het
mij waarlijk op geen zwavellont aankomen! - Hou, dagt ik hier, dat is de rechte weg
niet, daar kom ik met mijn goedgemeenden ijver te ver lings af. Een tolerantieprediker
met de zwavellont in de hand! -’
Intusschen had de Vrouw hem een leger van dor loof gemaakt, en zynen
reismantel daar over gespreid; waarop hy zig vervolgens ter ruste begaf, en in sliep;
na vooraf verscheiden plans overdagt te hebben, volgens welken hy dit loflyk paar
in een gelukkiger toeftand kon plaatzen, één van welken hy ook, denkelyk, tot zyn
genoegen, uitgevoerd zou hebben, zo niet het paar huisgenooten, uit bovenmaatig
verlangen om hunne zaak recht zeker te zyn, zyn goed oogmerk voorgekomen
waren. Want dus luidt het slot van zyn verhaal deezer ontmoetinge.
‘Ik sliep op mijn leger zoo zeker en gerust als in den schoot der vreugde, en
ontwaakte, toen het licht van den laaten herfstdag reeds zêer helder door de reeten
der vengsterluiken scheen. 't Verwonderde mij, dat zich, noch in mijn kamertje, noch
in 't gansche buis, geen levende ziel beweegde, en vermoedde dat het gesprek tot
laat in den nacht de echtgenooten langer in 't bed hield. Ik wilde de aangenaame
rust van het getrouwe paar niet stooren:
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want, zoo lang zij sliepen, waren zij aan de gelukkigste aardbewooners gelijk; ik
hield mij daarom nog eene goede wijle stil. Terwijl zij echter te lange vertoefden,
deed ik de vengsterluiken open, tastte naar mijn horologie, om te zien hoe laat het
was; - ik kon het horologie nergens te zien krijgen. Dit kwam mij bedenkelijk voor;
ik doorzogt daarop mijn mantelzak, alhoewel hij van buiten een onverdagt aanzien
had: ik verwonderde mij ten uiterste als ik een bos stroo 'er uithaalde; maar noch
linnen, noch kleederen, noch ducaaten daarin vond. Hierop merkte ik onraad, brak
met geweld in de kamer, om de huisgenooten te wekken: maar het nest was ledig,
en het dievenpaar had zich met zak en pak door het vengster voortgemaakt.
Ik weet niet wat mij meer leed deed, mijn verlies, of het herhaalde phijsiognomisch
drogoordeel. Ik verzonk in een toestand van denken en niet denken, dat is, 'er
drongen zich zoo veele gedagten in mij te saamen, dat ik geen plaats vond om 'er
één van vast te houden, en 'er naar mijn gewoonte vangbal meé te speelen. - En
deeze ontmoeting doet mij, enkel ten dienste der physiognomische waarheid,
optreeden, en overluid roepen: ieder wachte zich voor een open gezicht; want ik
ken een physiognomische koningsweg, die naar de galg loopt.’

Proeve van Poëtische Mengelstoffen, door het Dichtlievend
Kunstgenootschap, onder de Spreuk: Kunstliefde spaart geen
Vlyt. En Prijsvaarzen. VIII D 1 St Te Leyden, by C.v. Hoogeveen,
1781. In groot octavo 144 bladz.
Buiten eene weluitgekoozen verzameling van Mengeldichten over verschillende
onderwerpen, behelst dit Stuk twee Prysvaarzen, ter ontvouwinge eener Kenschetse
onzer Voorvaderen in de eerste tijden van het Gemeenebest; waar van het eerste
Gedicht door den Heer W. Bilderdijk, den gouden, en het andere, vervaardigd door
den Heer J.v Haastert den zilveren Eerpenning heeft weggedraagen. Ieder deezer
twee Stukken heeft wezenlyk zyne verdienste; daar ze beiden, naar 't verschillend
oogmerk van uitvoering, zeer wel opgesteld zyn, om ons der Voorvaderen kenschets
op zodanig eene wyze te maalen, dat het tegenwoordig Nageslacht 'er door opgewekt
behoore te worden, om in derzelver voetstappen te treeden. De Heer van Haastert
ontvouwt ons het loflyk character der Batavieren op een beknopten en nadruklyken
trant, die het hart van den Leezer inneemt; en de Heer Bilderdyk stelt ons, daar hy
zynen Dichtgeest de ruimte geeft, zonder dien egter bandeloos te laaten, de
voornaamste trekken, die de vroegere Nederlanders, de vestigers van ons vry
Gemeenebest, inzonderheid, characterizeeren, in derzelver gevolgen, zo leevendig
speelende voor, dat hy de aandagt met zig sleepe, en intusschen die trekken ten
sterkste inboezeme. - Tot een staal an dit laarste, strekke zyne Dichtkundige speeling
over de vlyt en spaarzaamheid onzer Voorvaderen, als een trek van hun character,
die
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het Kroost wel diep ingeprent mag worden; vooral daar dezelve vry wat uitgewischt
schynt te weezen. - Onze Dichter de waare Dapperheid, die uit echte grootheid van
gemoed voortspruit, welke onze Helden zo vaak bezielde, opgezongen hebbende,
vervolgt daarop in deezer voege.
Nu rust, mijn Lier: - manr neen, vaar voort.
Of is 't alleen bij Krijgsbedrijven,
En daar de moed in 't harnas gloort,
Dat zich uw zangtoon weet te stijven? Zijn nijvre vlijt en spaarzaamheid,
Geschraagd door sprokkelend beleid,
Die Neerlands grootheid wortel gaven,
Wellicht zo glansrijk niet in 't oog?
Daar, daar de woestheid ze overtoog,
Heeft de aard' heur rijksten schat begraven.
***
Wie vraagt naar lustplantaadje en beemd,
Bij 't zilver van Potosis mijnen?
Daar Voltaas goudvloed oorsprong neemt?
Bij 't diamant der Ugelijnen? Of is de wellustvoênde kracht
Der schone deugd te kleen van macht,
Dan dat zij 't harte kan vervullen,
Ten zij een glinstrend klatergoud,
Verbeelding de aandacht bezig houd,
Door 't luisterdragend hoofd te hullen?
***
Van hier die slaaf van 't zinvermaak,
Die 't zedelijk beginsel doofde,
En 't hart van d'ingeschapen' smaak
Voor 't innerlijke schoon beroofde!
Van hier, van hier 't veraart gemoed!
Wij strenglen voor geen basterdbloed
De kransen die wij toebereiden:
En Dichtkunst schroomt geen wildernis,
Daar waarheid haar geleidster is;
Zij zal daar zelve een bloemtje spreiden. ***
Natuur, wanneer ge aan land bij land
Den overvloed van alle uwe gaven
Verdeelde met zo ruim een hand,
Wat werd toen 't aandeel der Bataven? Is 't waar, en, daar ge elk volk voorzaagt
Van al wat zijn behoefte vraagt,
Vergat gij Neêrlands enge palen?
Men zegt, gij sidderde op 't gexicht
Van 't geen gij naauwlijks had verricht,
Of wenschte dat gij 't macht herhalen.
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Hij dwaalt nochtans die 't zich verbeeldt:
Gij, knielende aan uws Scheppers zetel,
Voert blindlings uit wat Hij beveelt,
En wraakt zijn wetten niet, vermetel.
Maar 's menschen zwakheid stelt een zoet,
In, 't geen zij toelaat in 't gemoed,
Bij ieder voorwerp weêr te vinden.
Zo ziet men 't kabblend watervak
De kreukjes van zijn rimplend vlak
Aan 't weêrgekaatste beeld verbinden.
***
Natuur, uw hand vergrijpt zich niet:
En, zo ze ons Vaderland misdeelde,
Van waar werd Batoos grondgebied
Het bloeiend paradijs der weelde? Daar de aarde aan 's Bouwmans hand ontbreekt,
En graangewas noch wijnstok kweekt,
Geene erts of steengroef geeft te delven;
Daar hebt gij 't al op eens vergoed,
En schonkt, aan 't Nederlandsch bloed,
En oogst en goudmijn in hem-zelven.
***

Die goudmijn, wakkre nijverheid,
Hebt Gij, ô Wijsheid, Gij geopend:
Van u is 't zuinigend beleid,
Gewonnen schat op schatten hopend. En, deedt ge op deez' onvruchtbren grond
De teelt van heel het wareldrond
In éénen boezem samenvloeien;
't Genieten deed in uw bestier,
('t Genieten zelfs!) den Batavier
Zijn matelozen rijkdom groeien! ***

Voer, Peru, voer den Kastiljaan,
Op volgepreste vloot bij vlote,
Het voedzel voor een' hoogmoed aan,
Die 't hoofd zich-zelv' te barsten stootte! Gij groeft u de ingewanden uit;
Maar niet, op dat zo schoon een buit
Uwe onderdrukkers zou verrijken: Neen, Welvaart schuuwt hun doodsche reê,
Gordt wieken aan, en bruischt door zee,
Om Neêrlands havens in te strijken.
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Daar wordt ze aan 't blijd en gastvrij strand
Verwelkoomd door ontelbre stemmen:
Daar schijnt heel 't op haar wachtend land
Haar juichend in 't gemoet' te zwemmen.
Daar stort ze in d'arm, die haar verbeidt,
In d'arm der eedle Spaarzaamheid;
Die Voedster, die heur kindschheid zoogde!
Wier zorg zij nooit ontbeerde, of viel;
Doch, uit een weeldrigheid van ziel,
Te zeldzaam in heur bloei gedoogde!
***
ô Nooit waardeerbre Burgerdeugd,
Wier zedig schoon 't sieraad doet blozen!
Zou, zou de wulpsheid van de jeugd
Uw kweekling dus verroekelozen?
Verhoed, verhoed dit, blijf haar bij!
Zo doe nooit wareldlijk getij'
Den stroom van Neêrlands grootheid ebben!
ô Dat zij met het wareldrond,
Den zelfden dag, den zelfden stond,
Tot tijdperk van haar' val mocht' hebben!

Julia of de Verdrukte Armoede, Tooneelspel. En De Venetiaansche
Drielingen, Blyspel. Te Utrecht, by H. Spruit, 1781. In octavo.
Twee Toneelstukken, welken, ieder in zyne soort, zeer wel uitgevoerd zyn. Julia is
de Dogter van braave Ouders, die, door een onmedoogend Landheer, in de uiterste
armoede gedompeld zyn. Haar anders deugdzaame Vader begant, door wanhoop
vervoerd, eene doodschuldige misdaad. Moeder en Dogter vereenigen zig met
Beltron, den Minnaar van Julia, een Man van aanzien en vermogen, die te laat
gekomen was, om het ongeluk van dit Huisgezin te keeren; zy tragten den Vryheer
van 't Gewest te beweegen, om de vryspraak van dien Vader te bewerken: deeze
laat zig eindelyk overhaalen; doch met oogmerk om Julia te onteeren; eene wandaad,
die zelfs door een deelgenoot zyner wellustigheden gewraakt wordt; van waar
dezelve, den Vader gered zynde, de uitvoering van dit heilloos oogmerk poogt te
verydelen. 't Geschiedt ook; doch met dat gevolg, dat Beltron, die den Vryheer
gekwetst had, gevangen genomen worde, als een doodschuldige, die 't op zyn
leeven gemunt had. Zulks heeft voor Julia gevolgen, die onvermydelyk haaren dood
dreigen; dit brengt den Vryheer tot nadenken; hy stelt Beltron weder op vrye voeten;
dan deeze komt niet te rug, of Julia is reeds niet meer: de Vryheer is verwilderd van
wroeging, en de Minnaar van wraak. Dit alles levert een aantal van aandoenlyke
Toneelen, waarin de verschillende characters naar vereisch werkzaam zyn, die het
haatlyke der Ondeugd, en 't beminlyke der Deugd, in een treffend licht stellen.
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Het tweede opgenoemde Tooneelstuk, getyteld de Venetiaansche Drielingen, is
een Blyspel, dat zyne gevalligheid heeft. Drie Broeders van gelyke gedaante, doch
van een gansch onderscheiden humeur, en verschillende inzigten, telkens ieder
afzonderlyk verschynende, en hunne werkzaamheden verrigtende, brengen hier
eene gestadige verwarring te wege, die zonderlinge uitwerkingen ten gevolge heeft,
zo dat alles genoegzaam verbysterd worde; tot dat men eindelyk ontdekt, dat 'er
daadlyk drie Broeders zyn, die denzelfden naam vooren, en elkander in gedaante
volkomen gelyken; waarom ook de rollen deezer drie Broeders door denzelfden
Acteur gespeeld worden. - De Opsteller van dit Stukje heest eene zeer goede
schikking in agt genomen, om de verwaning ongedwongen trapswyze te doen
toeneemen, en eindelyk tot die hoogte te brengen, dat dezelve zig noodwendig
moeste ontwikkelen.

De Barbier van Sevilie, of de onnutte voorzorg, Blyspel. In vier
Bedryven, door C. de Beaumarchais. Te Utrecht, by H. Spruit, 1781.
In octavo 134 bladz.
Rosine. eene jonge dogter staat onder de Voogdy van Dr. Barthola; die, hoewel
reeds bejaard, zyne Pupil tragt over te haalen, om met hem een Huwelyk aan te
gaan; waartoe zy in geenen deele genegen is. De vrees dat anderen invloed op
haar hart mogten verkrygen, doet den Doctor alle Voorzorg, die in zyn vermogen
is, te werk stellen, om allen Medeminnaaren den toegang tot haar te beletten. Maar
de Graaf van Almaviva weet, door behulp van des Doctors Barbier Figaro, alle zyne
tegenkantingen te verydelen, en Rosine in een minnenhandel met hem in te wikkelen,
die haar eindelyk doet besluiten, om hem haare trouw toe te zeggen, en met hem
middelen te beraamen, om zig des Doctors bewaaring te onttrekken. Laatstlyk werkt
des Doctors genomen Voorzorg zelve, om zyn huwelyk met Rosine spoedig voort
te zetten, en den gevreesden Minnaar geregtlyk op te ligten, toevallig mede, tot het
daadlyk voltrekken van 't Huwelyk van den Graaf met Rosine; 't welk Figaro ten slot
doet zeggen: ‘Wanneer de Jeugd en de Liefde het eens zyn, om een Gryzaart te
bedriegen, kan men alles, wat hy aanwendt om zulks te beletten, met rest noemen
de Onnutte Voorzorg’ - De schikking van het Blyspel heeft, voor een stukje van die
natuur, zyne gevalligheid in de vertooning; doch de bedriegeryen zyn, gelyk het
maar al te veel in die soort van Blyspelen gaat wat al te lomp, om waarschynlyk te
weezen. Ook kan men, hoe laakbaar het gedrag van den Voogd zy, het gedrag der
Pupille niet van onvoorzigtige losheid vryspreeken. - Was haare Minnaary
bedagtzaamer geweest, de Zedeleer zou dan zuiverer geweest zyn; en 't wangedrag
van den Voogd zou duidelyker afgestooken hebben; waarmede dan ook de
zwaarigheid, die zommigen gemaakt hebben, over het hier ten toon stellen van 't
Voogdlyk gezag, grootlyks vervallen zou zyn; vermide dan het misbruikte gezag ten
klaarste zou blyken.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Vaderlandsch Woordenboek. IV Deelen, behelzende de Letter A.
Te Amsteldam, by J. Kok, 1781. Behalven het algemeen Register
der hoofdzaaken, 1408 bladz. in groot octavo.
Naar. den uitgebreider Tytel is dit Woordenboek geschikt, om, op eene Alphabetische
orde, in zig te vervatten, ‘de oude en hedendaagsche Kerklijke en Waereldlijke
geschiedenissen der vereenigde Nederlanden, en onderhoorende Landschappen;
beschrijvingen van Stoeden, Dorpen, Adelijke Huizen en Gebouwen; derzelver
stichting, gelegenheid, opkomst, aanwas, lotgevallen, voorregten enz. enz. Als mede
Levensverhaalen van alle vermaarde Mannen en Vrouwen, die door Staatsbestier,
Krijgskunde, Geleerdheid, Kunsten en Wetenschappen zig beroemd gemaakt
hebben.’ - Toen wy het eerste Deel van dit Werk ontvingen, kwam het ons
raadzaamst voor, om op deszelfs agtervolging te wagten, eer wy over de bewerking
van zulk een uitgestrekt Plan oordeelden; 't welk de melding van dit Boek, in onze
Letteroefeningen, dus verre agterwege heeft doen blyven. Dan, daar thans, met de
afgifte van het vierde Deel, de Letter A voltooid is, hebben wy een genoegzaam
gedeelte in handen, om 'er uit af te nemen, hoe de Schryver in 't opstellen van zulk
een Woordenboek slaage. By het doorbladeren vinden wy eene vry naauwkeurige
byeenzameling der Artykelen, die onder de Letter A behooren; welken de Autheur,
naar gelang van derzelver gewigt, beknopter of uitvoeriger behandelt. En op het
nagaan van eenigen der voornaame Artykelen, bespeuren we, dat hy, in derzelver
ontvouwing, met eene oordeelkundige keuze gebruik maakt van de Schryvers, die
van de daarin voorkomende onderwerpen eenig berigt verleenen. Voorts hebben
we over 't algemeen waargenomen, dat de Schryver zyn Werk met oplettendheid
uitvoert, en dat dezelve, in de agtervolgende uitgave deezer vier Deelen, eer toedan afgenomen is. - Dit alles geeft een gunstig vooruitzigt omtrent
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de verdere voltrekking van dit Woordenboek; waar van men zig, ter gereeder
naspooringe van die en deeze byzonderheid, met vrugt kan bedienen: te meer, daar
de Autheur op ieder Artykel gewoonlyk in genoegzaamen getale de Schryvers
aanhaalt, die door hem gebruikt zyn, en by welken men, in 't een of ander opzigt,
een uitvoeriger verslag van het behandelde onderwerp kan vinden. Wanneer men
Geschriften van die natuur doorbladert, ontmoet men 'er gemeenlyk nog al een of
ander Artykel in, dat men 'er juist zo niet in verwagt zou hebben; dit is ook in deezen
ons geval geweest: op het woord Aardewerk vinden wy een verslag van de Delfsche
Fabryk, dat men 'er op die wyze niet in gezogt zou hebben; 't welk ons te meer
noopt, om het zelve hier over te neemen. Het luidt aldus.
‘AARDEWERK, of in 't algemeen bekend, onder de benaming van Delfs Porcelein
of Aardewerk; dit pleeg een zeer bloeijende fabriek in Delft te zijn; aldaar, omtrent
in 't midden van de voorige Eeuw, uitgevonden, en kort, na dat men zig aldaar 'er
met magt op toegelegd had, zo sterk getrokken, door alle de Provintien, en ook in
Braband, Vlaanderen, Frankryk, Spanje, de Oost- en Westindien, Zweden en
Denemarken, dat men binnen weinig Jaaren 28 Aardewerks of Plateelbakkerijen
aldaar opgerecht zag. Ja men heeft 'er tot 30 toe geteld, doch, zedert een verloop
van 30 Jaaren tijds, is deze Fabriek zo te rug geloopen, dat naauwlijks de helft
daarvan, aan de meesters, en arbeidslieden, het behoorlijk bestaan verschaffen
konde, hebbende de meeste van die niet meer dan éénen Oven. Tot de vervaardiging
van dit Porcelijn gebruikt men vierderleij Aarde, als Doorniksche of Brabandsche
Aarde, Duitsche Aarde, welke van Mulheim aan de Rhoer herwaarts gebracht word;
Zwarte en Delfsche Aarde; welke vier zoorten ondereen gemengd moeten worden,
kunnende de eene, zonder de andere, van geen dienst zijn tot dit gebruik. Ten
minsten is de Zwarte en Delssche Aarde onmisbaar. - De menging geschied in de
Aardewasserijen, die men aan de Schie of Rotterdamsche vaart vind, en wier getal
mede afneemt, naarmate de Plateelbakkerijen verminderen, of minder vertier hebben.
- De Aarde word aldaar in een groote kuip gedaan, en door eene geduurige roering,
met water, tot een dikke pap gemaakt, en dan door een fijne koperen zeef gegooten,
en, uit lange houten gooten, in bakken geloopen zijnde, word ze wederom tot een
stijve klei gedroogd. - Deeze klei naderhand, door
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treding, tot eene matige zagtheid gebracht zijnde, word daarvan het Aardewerk in
allerleij vereischte gedaantes, 't zij gedraaijd, of gevormd: vervolgens in den Oven
gebakken, krijgt het de gedaante van graauwe steen, en dan werd 'er het wit
verglaasd op gelegd. De Hoofdspecie van dit verglaaszel is Engelsch Tin en Lood,
gemengd met Zand, Souda en Zout; na dat dit mengzel onder den Oven gebakken
is, word het op de witmolens gemalen, en daarop word het Aardewerk uit de hand
met allerleij Bloemen, Vogels en Landschappen beschilderd; meest met blaauw of
rood; tot blaauw bezigt men de Saffer, en de Bolus is de roode koleur. - Hierop word
het Aardewerk andermaal, in steenen kokers van gemeener Aarde, weder in den
Oven gebracht, en ten minsten een Etmaal gegloeid; den Oven koud geworden
zijnde, word het 'er uitgenomen, en als dan kan men zeggen, dat het af is. - Aan
ieder Oven, die gestookt word, kan men rekenen, dat bijkans dertig menschen, de
een meer, de andere min, hun bestaan verdienen. - Zeer kostbaar maaken de Ovens
deeze fabrieken; wijl een van die niet minder dan met 5 of 6 vademen hout, (daar
doorgaans zwaar Eijken toe gebruikt word,) kan gestookt worden. En wat tot het
verglaasd gebruikt word, is het Tin de kostbaarste specie. - In schilderwerk overtreft
het Delfsch Aardewerk, in veele deelen, 't Indiaansch Porcelijn. - Delft heeft eenen
Porcelijnschilder gehad, Ter Himpelen genaamd, wiens arbeid nog bij de
Kunstminnaars in hoogachting is. De stoffe van dit Porcelijn is niet zo vast, noch
tegen 't Vuur zo bestand, als wel ander Aardewerk. - Na den bloeistand van deeze
Delfsche Fabriek, heeft men in Duitschland, Frankrijk, Engeland, en in andere
plaatzen van Holland, deeze Konst ook beginnen te oeffenen. - Voor eenige Jaaren
had men een Aardewerks Fabriek buiten Amsteldam, aan den Overtoom, aangelegd,
die spoedig te niet ging. - Weesp heeft zijn Poreelijn Fabriek, als mede de Oude
Loosdrecht, daar niet alleen fraai geschilderd word, maar dat zelfs in fatzoen en
dunheid verre het Delfsche overtreft, doch ook zeer veel hooger in prijs is. - Dat
echter Delft, in deeze zijne hoofdtak van bestaan, het meeste nadeel toebrengt, is
het Engelsch Aardewerk, 't welk, tot ondergang dier Stad en derzelver Inwoonders,
de smaak van In- en Uitlanders wegdraagt. - En hoe weinige zucht wij ook voor die
Natie hebben, zo moeten wij echter bekennen, dat het Engelsch Aardewerk, zo in
gladheid, dunte
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en nettigheid, verre het Delfsch te boven streeft; en doordien de Prijs genoegzaam
gelijk is, worden wij, schoon tegen onzen wil, gedwongen, het vreemde boven het
Inlandsche te kiezen. Wenschelijk ware het, dat de Delvenaaren zig met de borst
'er op toe leiden, om deeze hunne Kunst, die wel verflaauwd, maar niet verstorven
is, weder in haaren voorigen luister te stellen, en het zo te maaken, dat de grootste
verbasterde Hollander moest bekennen, dat geen Uitlandsch Aardewerk tegen 't
Inlandsche bestand was.’

Eenige Reisfragmenten en Anecdotes. Te Utrecht, by J.v. Driel.
Behalven het Voorwerk, 167 bladz. in octavo.
Wanneer een Reiziger geen bepaald doelwit heeft, laat hy zig door allerleie toevallige
omstandigheden leiden, en deeze sleepen hem ligtlyk van de eene toevallige
omstandigheid in de andere. Zo gaat het hier met deezen Reiziger, die ons eenige
fragmenten van zyne reis opgeeft, en te gelyk, by tusschenpoozen, als hem niets
byzonders op reis ontmoet, etlyke anecdotes mededeelt. Dit Stukje, op zodanig
eene wyze ingerigt, behelst een mengzel van invallende gedagten, en, op zig zelven
staande, vertellingen, die veelal geschikt zyn, om deeze en geene gebreken in de
zamenleeving te hekelen: waarin de Autheur, gelyk het in die soort van schriften
gemeenlyk gaat, nu meer dan minder gelukkig geslaagd is, zo in 't ernstige als in 't
boertige. Zie hier zyn pleitgeding voor de Mode, by gelegenheid dat een Moralist
van dezelve sprak, als grootendeels oorzaak van ongodsdienstigheid in die geenen,
die 'er zig aan verflaven.
‘Met uw verlof, Heer Moralist! - zeide ik, en 'er waren Dames bij, wier harten door
mijn mond spraken, - met uw verlo; - dit zoude ik niet in alles toestemmen; - ik wil
geloven, dat men, onder den naam van lieden naar de mode, ongodsdienstig zijn
kan, - want dat geschiedt zelfs onder den naam van vroomheid; - maar ik ontken
dat het één noodwendig uit het ander voortvloeit, - en dat wel op gronden van
ondervinding. Ga des zondags in de kerken, - zie de vergaderingen over, - wat zult gij daar
zien? - menigte van Dames, die gij zult moeten erkennen van de mode te zijn. - Hoe
vlijtig bezoeken onze Schoonheden die plaatsen, waar
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de meeste toeloop, en gevolgelijk de meeste aandagt is, - niet alleen de Comedies,
- niet alleen de Assemblees, - maar ook, op gelijken voet, de kerken. En onze nieuwmodische Heeren, - ô! die weten de kerken meesterlijk te vinden;
- welk een innerlijke harmonie der harten! - daar vele Dames zijn, daar verschijnen
vele jonge Heeren; - ô! schitterende Harmonie! Gij zult vragen, - is 'er aandagt in de Kerk? - Twijfelt gij 'er aan? - ik niet waaragtig.
- Let 'er op; - het minste gerugt, dat 'er is, ontgaat de opmerksaamheid der Schoonen
niet; - het gesliffer van eene rotting, het schor geluid van een Heer, die hoest, - de
kleinste hoorbaare beweeging is der Sexe in haren aandagt hinderlijk, - en doet,
ten minste, de eene of andere Dame, met verontwaardiging, het oog wenden naar
den persoon, die haar ontstigt.Komt 'er dan stilte, - ô! hoe vele bewijsen geeft zij hem, die haar gehoorsaamde,
ja hoe vele bewijsen van een goed hart, - van hare gene genheid en vriendschap;
- telkens vernieuwt zij hem de betuiging, dat zij op hem niet meer verstoord is, door hem zo lief en lodderlijk aan te zien, - en geduurig het oog naar hem heen te
slaan. Welke godsdienstige en menschlievende sentimenten! En zou een Heer du bon ton luidrugtig zijn kunnen, wanneer eene Dame hem om
zijnen oplettenden aandagt bidt? Wat zegt gij daar? - Ontugt! - Zouden de lieden van de mode ontugtigen zijn? Neen, Mijn Heerl - gij hebt zeker mis; - ik geloof, dat 'er maar zeer weinigen onder
hen zijn, die het woord zullen verstaan, hoe veel minder de zaak! - Mooglijk hebben
zij in hunne jeugd gehoord, dat hoererij onder ongehuwden, en overspel bij getrouwde
lieden plaats heeft; - meer weten zij zekerlijk niet. Gemeenzaam met elkander te verkeeren, - de gevoelens van het hart rondborstig
voor elkander open te leggen, - de natuur te laten denken, spreken en werken, - elk
te liefkosen, of zig van elk te laten, te doen liefkosen, - vrijheid te beminnen en te
verlenen, - te doen het geen beide de sexen noodzaaklijk bevallig maakt in elkanders
oog, - ware menschenliefde te koesteren, - is dat ontugt? - is dat hoererij? Vrouwen het genoegen te doen van haar als jonge
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Schoonheden te behandelen, en hunne egtgenoten daardoor gelegenheid te geven,
om een ander op eene wellevende wijze te verpligten; - mag dat overspel heten? Dat ware eene geesselende zedekunde! En de Mode vordert niet anders. De Moralist had 'er niet veel tegen te zeggen. Wij spraaken voorts over de voordeelen, die de Mode aanbrengt; - ik beweerde,
dat de bon ton ons opleidt tot opregtheid, - gemeensaamheid, - vrekloosheid, beschaafdheid, - wellevenheid. Dit deed mij lof wegdragen, en, was ik eene Dame geweest, ik had vleiende
liefkosingen verwagt.’

De Fransche Spion, of de geheimen van het Hof van Lodewyk den
XV. Door een meesterlyke hand. Te Amsterdam, by P. Conradi, en
te Harlingen, by V.v.d. Plaats, 1781. Behalven de Voorreden, 440
bladz. in octavo.
Eene aaneenschakeling der Minnaaryen van Lodewyk den XV, met aanwyzing hoe
veel deels de Vorstlyke Matressen in 't bestier der zaaken hadden; 't welk, in
zommige gevallen, ter ophelderinge van deeze en geene byzondere omwentelingen
aan 't Fransche Hof, in die dagen, dient. De Spion verleent ons, onder het melden
hier van, een doorloopend verslag van 't Staatsbestier van Frankryk, onder dien
Vorst, grootlyks beheerscht door zyne Hovelingen, die zig nu eens van 's Vorsten
Matressen bedienden, en dan weder door die Matressen gebruikt worden, om den
Vorst tot die of deeze oogmerken en bedryven te leiden. Uit dien hoofde is dit verslag
vervuld met een aantal van scandaleuzen historien van Lodewyk den XV; waartegen
het teder Huwelyksgedrag, en 't zedelyk character van 's Vorsten Zoon, in den jaare
1729 gebooren, dermaate afsteekt, dat het ons oog in dit Geschrift des te sterker
tot zig getrokken hebbe; 't welk ons noopt eenige roemwaardige trekken van het
gedrag des Dauphyns en zyner Gemalin, ten deezen opzigte, hier over te neemen.
In 't jaar 1745 huwde de Dauphyn met eene Spaansche Infante; dan hy verloor
dezelve reeds in 't volgende jaar in het Kraambedde. Haar teder beminnende, was
hy gevoelig getroffen over haar verlies; en 't was alleen, om aan
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den wensch der Natie te voldoen, dat hy, slechts Vader van een Dogter zynde, in
den jaare 1747 bewilligde tot het aangaan van een tweede Huwelyk, met eene
Dogter van den Koning van Poolen, Augustus den III. Zy komt voor als iemand, die
ongelyk meer bekoorlykheden van vernuft bezat, dan de Spaansche Infante; maar
ze zou, zegt onze Schryver, de verlokkendste bekoorlykheden hebben moeten
bezitten, om hem zyne eerste Egtgenoote te doen vergeeten. ‘Men verhaalt, vervolgt
hy, dat de Dauphyn, den eersten avond van zyn huwelyk in het slaapvertrek gekomen
zynde, en verscheiden tooizels ziende, welke hem een zo dierbaar voorwerp
herinnerden; zyn boezemsmart niet kon beteugelen, en een vloed van traanen
stortte. De Daufine, zulks bemerkende, wierdt insgelyks bewoogen, en sprak hem
indeezervoege aan. Vier den teugel aan uwe droefheid, myn Heer, en vrees niet
dat ik zulks kwaalyk zal neemen; uwe traanen dienen my tot een waarborg van 't
geen ik zelve regt heb te hoopen, indien ik gelukkig genoeg zy om uwe agting te
verdienen. Zy verdiende dezelve, doch wierdt nimmer Meesteres van zyn hart in
die maate, als de eerste Daufine het bezeeten hadt.’ - Een byzonder staal haarer
verdienste, dat haare agting ook by den Dauphyn deed klimmen, leverde haar
gedrag te hemwaarts, toen hem, in 't jaar 1752, eene gevaarlyke Kinderziekte
overviel. ‘By dag, (dus, luidt het verhaal,) by dag verliet zy nooit het bed van den
kranken, en zyne kamer niet dan diep in den nacht. Zy bewees hem zelf de kleinste
diensten, zo dat Dokter Pousse, een vermaard Artz, doch een slegt Hoveling, haar
voor eene Oppaster hieldt. Zie daar, zeide hy tot iemand, op haar wyzende, eene
onbetaalbaare Waakster! hoe is haar naam? Toen men hem antwoordde, dat het
de Daufine was, betuigde hy zyn leedweezen, dat hy haar den verschuldigden
eerbied niet hadt betoond; 'er nevens voegende, dat hy de Parysche Vrouwen in
dit School zou zenden. Wanneer men deezer Prinsesse onder 't oog bragt, dat zy
zich te veel bloot gaf, riep zy uit: Wat is 'er aan verbeurd, of ik sterve, mids hy leeve.
't Zal Frankryk nooit aan eene Daufine ontbreeken. De Daufyn, naa zyne herstelling
nog duidelyker begrypende wat hy aan zyne deugdzaame Echtgenoote was
verschuldigd, bevlytigde zich om het beeld der eerste in zyn hart uit te wisschen,
daar het steeds gevestigd bleef. Hy hadt de zwakheid gehad op zyne tegenwoordige
Gemaalin te begeeren, dat zy het Pourtret der eerste in een Brazelet droeg.
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Dankbaarheid begon by hem de plaats der liefde te bekleeden.’
Het ingetogen gedrag van den Dauphyn kon, aan een wellustig Hof, daar de
Galantery haare rol vol uit speelde, niet wel anders dan bespotlyk zyn; en 't is des
niet vreemd dat men hem als een tweeden Tartuffe afmaalde, en duizend
kinderagtigheden op zyne rekening stelde; terwyl des Konings Matres, de
Marquizinne de Pompadour, die wist hoe zeer zy van hem gehaat werd, hem
wederkeerig uit den grond haarer ziele versoeide. Zulks had ten gevolge dat de
Natie een langen tyd weinig werks van deezen Prins maakte; ‘doch hy verwierf
eindelyk, naar dit verhaal, derzelver eerbied, door de geregeldheid zyner zeden, de
wysheid van zyn staatkundig gedrag, de bestendige beoeffening zyner pligten, om
zich tot de regeering bekwaam te maaken, en eindelyk door zynen afkeer van de
ondeugd, en zyne zorge, om geene andere dan verstandige en deugdzaame lieden,
althans die zulks uitwendig vertoonden, tot zyne gemeenzaamheid toe te laaten.
Een voorbeeld van huishoudelyke heldhaftigheid strekt byzonderlyk tot zyn roem.
Het ongeluk gehad hebbende, om eenen zynerschildknaapen toevallig op de jagt
te kwetzen, was hy ontroostbaar; hy beloofde zich te zullen speenen van een
vermaak, welk voor hem zo heilloos geweest was; hy bezweek zedert nimmer onder
de gelegenheid, welke hem zo dikwils voorkwam, om dat vermaak te neemen.
Wanneer zyne Hofjonkers hem daar mede wilden troosten, dat de wonde misschien
niet doodlyk was, riep hy uit: Moet ik dan, om bedroefd te zyn, juist een man gedood
hebben? Deeze trek alleen toont, hoe waardig hy ware om te regeeren.’ - Ook zag
men, op het overlyden van deezen Prins, die in den jaare 1765, aan eene kwynende
ziekte stierf, hoe sterk hy in de agting der Natie deelde. ‘Zyne uitvaart werd, gelyk
de Schryver vervolgt, door het gantsche Koningryk gevierd met eene
godsdienstigheid, van welke men, zelf ten behoeve van een Koning, geen voorbeeld
had gezien. De fraaiste van alle Lykredenen, op zynen dood, was het volgende
tweeregelig vaers van den Heer de Voltaire, geschikt om onder zyne afbeelding
geplaatst te worden.
Connus par ses vertus, plusque par ses travaux
Il sçut penser en sage, et mourut en heros!

Meer bekend door zyne deugden, dan door zyne be-
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dryven, dagt hy als een Philosooph, en stierf als een Held.’
Wat wyders zyne Vorstlyke Gemaalinne betreft; schoon de Koning alles, wat in
zyn vermogen was, aanwendde, om de Daufine over haar verlies te troosten, en
haar het zelve zo min mogelyk te doen gevoelen, was het hem egter niet mogelyk,
de boezemsmert der Prinsesse te verzagten, en haare gezondheid te herstellen.
‘Zy hadt, zegt onze Schryver, een doodelyken slag ontvangen, door geduurig met
den Daufyn in één bed te flaapen, zelf naa dat zyne doodkrankte zich geopenbaard
hadt; door dikwyls by hem te waaken, en zyne besmertende uitwaassemingen in
te ademen. Haar borst wierdt insgelyks ontstooken, en de droefheid, welke zy
onophoudelyk voedde, zo bekwaam om de geringste ongesteldheden te verzwaaren,
deedt de haare welhaast ongeneeslyk worden. Vyftien maanden, naa het overlyden
van haaren Gemaal, daalde zy neder in het graf, en wierdt, op haar uitdrukkelyk
verzoek aan den Koning, naast zyne zyde bygezet. Een merkwaardig voorbeeld
van huwelyksliefde, zo zeldzaam in de waereld, en voornaamlyk ten Hove. Een niet
min merkwaardig voorbeeld was zy van moederlyke tederheid. De opvoeding haarer
kinderen beschouwde zy als haaren voornaamsten en onschendbaarsten pligt. De
Latynsche en de Fransche taal, de gewyde en de ongewyde geschiedenis, de
gezellige en godsdienstige pligten, in dit alles onderwees hen deeze geleerde en
deugdzaame Prinses; in weerwil van haaren kwynenden staat, liet zy hiervan niet
af, dan daags voor haar overlyden.’

Dichtlievende Uitspanningen, door J.N. Esgers. In 's Gravenhage
by J.N. Esgers, 1781. Behalven het Voorwerk 172 bladz. in gr.
octavo.
De Opsteller deezer Uitspanningen is verre van zig te vermeeten, dat hy onder het
getal der roemwaardige Dichters zoude behooren, hy stelt zigzelven, in zyne
Voorafspraak aan den Leezer, niet hooger voor, dan als iemand, die lust heeft in
de Dichtkunde, en zig geneigd gevoelt, om zyne poogingen aan te wenden, ten
einde tebeproeven, hoe ver hy het door opmerkzaame oefening kan brengen. Als
eene aanvanglyke proeve hier van levert hy deeze zyne eerstlingen af; om door
derzelver gemeenmaa-
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king, als 't ware, te verneemen, of zyn arbeid in zo ver gunstig opgenomen worde,
dat het hem aanmoedige om voort te vaaren. - Wy hebben deeze verzameling,
behelzende etlyke Zede- Gelegenheids- Klink- en Mengeldichten, benevens een
Blyspel, uit dat gezigtpunt beschouwd, en onder het doorbladeren opgemerkt, dat
onze jonge Dichter de regels van Taal- en Dichtkunde vry wel in agt neemt, als
mede, dat hy, ten aanzien der schikkinge van zynen styl, naar de natuur van 't
onderwerp, voor eenen eerstbeginnenden voldoet. Deeze regelmaatige
opmerkzaamheid is geen ongunstig voorteken; te meer daar dezelve hier en daar
van gepaste vindingen vergezeld gaat; die hy gemeenlyk met een goeden nadruk
voordraagt; des hy geagt moge worden op een goeden weg tot verdere vordering
te zyn. Wanneer hy zig, by voortgang, door beoefening der fraaie Letteren, onder
't leezen van navolgingswaardige Dichteren, een ruimer voorraad van kundigheden
verzamelt, en tevens zig meer meester maakt van 't Rym, (dat door 't vermeerderen
van denkbeelden, en 't gebruik, of eene bestendige Rymoefening, verkreegen wordt;)
waardoor hy eene ruimer verwisseling en gevalliger schakeering van denkbeelden
in zyne verzen zal brengen, en te gelyk aan dezelven eene losser leevendigheid
zal byzetten, zal hy, naar 't ons toeschynt, wel in staat weezen, om nog wat gelukkiger
te slaagen. - Zie hier, tot eene proeve uit de Zededichten, zyne Aanspooring tot
Deugd.
Waar is het konstpenseel, bekwaam, om of te maalen
Het waare schoon der Deugd? Wie kan het recht verhaalen?
Wie het beschryven? Ja: wie leeverd, zoo 't behoord,
Dit allerschoonst tafreel, dat oog en hart bekoord?
Ik had reeds, zedert lang, een innerlyk verlangen,
Om uit den mond der deugd haar zedeles te ontfangen;
Toen ik als in een' slaap, die my bekoorde, viel:
Myn lichaam sliep, zoo 't scheen; maar myne vlugge ziel
Vloog door het stargewelf, en kwam in 's Hemels zaalen.
Daar, daar zag ik de Deugd op haaren zetel praalen.
Aan haare linkerzy, lag baatzucht, zorg en nyd,
En ydle wellust, streng gekluisterd door den tyd:
De Godsdienst, Naarstigheid en Liefde was gezeeten
Aan haare rechterhand, verzeld door 't rein geweeten.
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De wanhoop en de vrees verscheenen voor haar troon;
Doch namen ras de vlucht. Zy was uitmuntend schoon.
Een' edle trotsheid bleek uit haare heldere oogen.
'k Riep vol verrukking uit: Hoe groot is uw vermoogen.
ô Deugd! nooit hoog genoeg geschat, ô Ed'le Deugd!
Wil steeds myn Leidsvrouw zyn: bestier myn zwakke jeugd.
Zy zag my aan, en liet zich dus lieftallig hooren:
‘Gy schynt verrukt; wel aan! kan ik uw hart bekooren:
Betracht dan myne wet, geef dan myn, raad gehoor:
Hierdoor dwaald gy gewis nooit van het rechte spoor.
Zyt spaarsaam; liefderyk; bewys, naar uw vermoogen,
Den armen onderstand, betoon hen mededoogen;
Toon onbaatzuchtigheid, in alles wat gy doet;
Dien God ook bovenal met een oprecht gemoed;
Zyt niet haatdraagend', schoon u 't onrecht is gebleeken,
Dat men u aandeed; maar verschoon liefst de gebreeken;
Kortom: leef burgerlyk én zeed'lyk wel, met vlyt:
Hier door bereikt gy 't doel, waarom ge op aarde zyt.’
Dit was de taal der Deugd. ô Deugd geef my 't vermoogen,
Dat my dees' dierbre les geduurig blyv' voor oogen:
Ja, laat ik niet alleen; maar ook myn evenmensch,
Het nut gevoelen van myn' hartelyken wensch.

Tot een staal van eene andere natuur diene nog het volgende Klinkdicht, dat ten
opschrifte heeft, de bedrooge Boer.
Een Boer, vermoeid van 't werk, kwam van zyn akker loopen,
En vond een schoonen haas, die in zyn leger lag;
Hy keek eerst in het rond, en toen hy niemand zag,
Sprak hy, vol vreugd: my dunkt, dit haasje kon ik stroopen.
ô Ja, die slaap zal hy ras met de dood bekoopen;
Ik neem hem meê naar huis, en eet hem nog dees' dag;
Dit is iets, dat my niet heel veel gebeuren mag;
Hy schynt nog jong, en zal wel smaaken, wil ik hoopen.
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Hy loopt dus naar een boom, hy haald zyn mes straks uit;
Hy snyd een' dikken tak, en roept, gantsch overluid;
De droes! met éénen stag zal ik hem nedervellen.
De haas, hier door ontwaakt, begaf zich op het pad;
Liet slechts den Boer de plaats, daar hy gelegen had:
Waar mede deese dus zich moest te vrede stellen.

Jean Calas, Treurspel, met deszelfs geschiedenisse. Naar het
Hoogduitsche van C.E. Weise, door G. Brender à Brandis. Te
Amsterdam, by W. Wynands, 1781. Behalven het Voorwerk 204
bladz. in gr. octavo.
Op het enkele leezen van den naam van Jean Calas, herinnert zig ieder een het
maar al te treffende voorbeeld der woede van het dweepende Bygeloof, te Toulouse,
(*)
in den jaare 1762. Een onderwerp, dat veelen Schryveren aanleiding gegeeven
heeft, om dit haatlyke stuk in een helder daglicht te stellen; waartoe ook dit
Tooneelstuk van den Heer Weise geschikt is; die, ter ophelderinge van het geval
zelve, 'er eene beknopte beschryving der geschiedenisse bygevoegd heeft. De Heer
Brender a Brandis had dit Geschrift in 't Hoogduitsch met zo veel aandoening
geleezen, dat het hem noopte het zelve in onze taale over te brengen. En men mag
op goeden grond verwagten, dat alle dezulken, die eenig denkbeeld hebben van
den Christelyken Godsdienst, als een redelyken Godsdienst, welke van alle zyden
liefde en medelyden inboezemt; die daar benevens de heugelyke Vryheid van
Godsdienst als een onschatbaar voorregt aanmerken, deezen arbeid des Vertaalens
niet zullen wraaken. Het Tooneelstuk als Tooneelstuk beschouwd, en naar de
Tooneelwetten beoordeeld, heeft, 't is waar, een sterk in t oog loopend gebrek, ten
aanzien van de langheid des tyds; daar 't aanvangt met de naargeestige
gemoedsgesteldheid van den Zoon, en eindigt met de vaststelling van het doodvonnis
des Vaders; waar mede ongeveer een half jaar verloopen is. Dan de Heer Weise
noemt het daarom in 't oorspronglyke, niet ten onregte, een Historisches Schauspiel,
zo veel als een Historiespel; dat juist niet voor het Tooneel geschikt is, maar veeleer
eene Geschiedenis Tooneelswyze voordraagt. Als men 't Stuk uit dat gezigtpunt
beschouwt, dan komt het korter of langer tydsverloop niet in aanmerking; even zo
min als andere byzonderheden, die bepaaldlyk tot het Tooneel behooren. Men
vraagt dan inzonderheid alleenlyk, buiten de regtmaatige verdeeling der bedry-

(*)

Zie Vaderl. Letteroef. III. D. bl. 333-339.
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ven, en de gepaste aaneenschakeling der Tooneelen, naar de vereischte in
agtneeming der verschillende characters, en 't geen daaromtrent in overweeging
komt; welk alles de Heer Weise, in dit Stuk, uitneemend wel gade geslaagen heeft.
Ieder character, van de hoofdpersoonaadjen tot de minderen, is natuurlyk, en
zigzelven bestendig gelyk. Bovenal vertoont zig in Calas den kragtigen invloed, die
de bewustheid van zuivere onschuld heeft; in den Regter la Borde ziet men ten
sterkste wat de Religiehaat vermag; en in den eersten Capitoul David, Stadsregter
van Toulouze, wordt men ten duidelykste gewaar, hoe eene ziel geslingerd wordt,
die, tegen haare overtuiging aan, haare geweldige hartstogten, ter bereikinge van
byzondere inzigten, involgt. Voorts leveren ons bezadigder Regters, of goede
Vrienden, characters, die der menschlykheid eere aandoen; en het Huisgezin van
Calas brengt ons, by herhaaling, de treffendste Tooneelen onder 't oog; by welker
bespiegeling het minstgevoelige hart zelfs als genoodzaakt wordt, om deel te neemen
in het rampzalige lot van dat betreurenswaardige Huisgezin. Wy kunnen, zonder te
ver uit te weiden, hier niet wel staan blyven op eenigen dier Tooneelen; liever zullen
wy, tot een beknopter staal van 's Mans manier van voordraagen, bybrengen een
gedeelte der redenwisselinge van den Regter de la Salle, een der verdeedigers der
onschuld van Calas, met den bovengemelden Capitoul David, en den Regter la
Borde.
Na het afloopen der geregtlyke verhooring van Calas, geeft la Salle te kennen,
dat hy den beschuldigden onschuldig agt, 't welk David met eene ontroerde
verontwaardiging aanhoort; waarop het gesprek in deezer voege vervolgt.
DE LA SALLE.

‘Maak u niet moeijelyk, Heer Capitoul! een ieder van ons heeft het recht om zyne
meening te zeggen. Geld dit in onverschillige dingen, hoe veel te meer, wanneer
zulks het leven van een rechtschaapen Man betreft.
LA BORDE.

Ei! eens rechtschaapen Mans? eenes Ketters?
DE LA SALLE.

Myn Heer, La Borde! uw Vervolgingsgeest is my bekend. Het is de geest van
Religiedwang niet, welke de liefde gebied.... Staa my toe, dat ik myne aangevangen
reden voleindig. Gy hebt daarna het recht, zo wel als ik, om te spreeken.
LA BORDE.

Dat wil ik; dat wil ik!
DE LA SALLE.

De heiligste Wetten, de Wetten der verstandigste Volken, onze Wetten, de rechten
der Natuur, verdoemen zelfs het vermoeden
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dat een Vader vatbaar kan zyn voor een Moord aan zyne Kinderen te pleegen; het
wederspreekt de heilige banden, waar mede de Natuur hen aan elkander verbonden
heeft.
DAVID.

Maar wanneer de Mensch dol genoeg is, om deze banden te verbreeken, wanneer
de misdaad zelve voor oogen ligt?
DE LA SALLE.

Welke? Juist het tegendeel. Alles stemt overeen; de ondervinding leert het, dat
Calas altoos de tederste en liefderykste Vader voor zyne Kinderen was; een redelyk
Man, een goed Burger - dat het geheele Huisgezin te saamen in den schoot der
Eendracht leefde....
DAVID.

Ja eendrachtig, eensgezind, zo ras het aankwam, om zich tot het vermoorden eens
Zoons te vereenigen, die tot onze Kerk wilde overkomen...
DE LA SALLE.

Dat Calas niets minder dan een Dweepziek Hugenoot is. Een Man, die, by de
verandering der Religie van een [anderen] Zoon, zeggen kon ‘wanneer zyne
bekeering oprecht is, zo billyk ik dezelve van gantscher harte; Geweetensdwang
maakt Huichelaars.’ Een Man, die een Roomsche Meid dertig Jaaren in zyn Huis
duldde, die zyne Kinderen opvoedde, en zelfs toeliet, dat zy eenen zyner Zoonen
ten afvalle van zyn Geloof verleidde...
DAVID.

Dwang, geveinstheid! wyl hy by de minste tegenweer de strengste bestraffing vreezen
moest.
DE LA SALLE.

Zulk een Man, een Gryzaard, zou zich met Vrouw en Kinderen eenen Vriend
overreden...
DAVID.

Het is de vraag niet wat zy zouden doen, maar in 't bizonder wat zy deeden.
DE LA SALLE.

Goed, waar zyn de bewyzen? de Getuigen? Zulke bewyzen, die, gelyk ons recht
vordert, by een zaak, wier vermoeding de menschlyke natuur wederspreekt, helderder
dan de dag moeten zyn.
DAVID.

Hebt gy niet gezien? hebt gy niet gehoord? de stemme des Volks?

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

631

DE LA SALLE.

Des Volks?
DAVID.

Ja, en, in des Volks stemme, Gods stemme.
DE LA SALLE.

Een schoone grondregel! volgens deze is geene van ons een oogenblik zyn leven
zeker. Een Volk, dat in zynen onbezonnen yver geene grenzen kent? dat de
Dweepery alles gelooflyk maakt, wyl het in dezelve alles gelooflyk vindt, dat, in 't
vervolgen en 't verdelgen der Kettery, waant Gods bevel te voltrekken, en den Hemel
te wreeken. Dat onze Geestelyken door dezen Zelfsmoord, in zynen waan door
Godsdienstige handelingen te sterken, tot woede zoeken op te rokkenen. Is dit een
Richter, en Gods stemme?
DAVID.

En gy berispt onze gantsche Geestelykheid?
DE LA SALLE.

Ja, ik zeg dat het overyling, onbezonnenheid was, dezen Marc Antoine, die, volgens
alle kentekenen, een Hugenoot, wat zeg ik? een Zelfsmoorder was, als eenen
Heiligen en Martelaar te begraaven; in onze Cathedraale Kerk met zulke
plechtigheden te begraaven...
DAVID.

Heeft men hem niet in onze Kerken, by onze Hoofdmissen, in onze Predikatien,
dikmaals zien verschynen? is dit geen bewy's genoeg?
DE LA SALLE.

Dat hy Catholyk wilde worden? Op deze wyze zyn alle Protestanten, die uit liefde
voor de Muziek, uit nieuwsgierigheid en door de bekwaamheid eenes goeden
Predikers in de Kerk gelokt worden, Catholyken. Is ons niet door den Priester van
St. Stephaan verhaald, dat hy hem om een Geloofsgetuigenisse aangezogt heeft,
om voor het Gerichte te mogen practizeeren: dat hy, wanneer men hem zulks afsloeg,
zich niet meer in de Kerk liet vinden? Kan men wel een enkel getuigenisse
bybrengen, dat de waarschynlykheid eenigermaate regtvaardigt?
DAVID.

Ha! wanneer hem een Vader dreigt te vermoorden, en werkelyk vermoordt, zo ras
hy het besluit neemt, zal het dan een ongelukkige waagen....
LA BORDE.

Myn God! maar als de getuigen der vermoording by de hand zyn.
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DE LA SALLE.

Getuigen! Calas heeft U reeds gezegd wie zyne getuigen zyn.
DAVID.

En verdienen goede Catholyke Christenen dat geloof niet, dat een Ketter vindt?
DE LA SALLE.

Neen, wanneer ik van de laatste bewyzen van zyne rechtschaapenheid hebbe, en
van de eerste niet?
DAVID.

Een Dwaalgeloovige?
DE LA SALLE.

Een Mensch! en ieder Mensch weet wat recht en onrecht is.
DAVID.

Gy zyt geheel voor Calas.
DE LA SALLE.

En gy geheel voor 't Gemeen.
DAVID.

De Pynbank zal de belydenisse der waarheid zeer spoedig daar uit brengen.
DE LA SALLE.

De Pynbank, een belydenisse der waarheid? God bewaare my! Nooit komt myn
bloed in uwen raad! Op deze wyze kunt gy geheel Toulouze tot Vader- en
Kindermoorders maaken, en geen een van ons is van deze belydenisse verzekerd.
Het is eene schande voor de Menschen, en nog veel meer voor Christenen, dat zy
den naam van Pynbank onder zich dulden, en, wat nog verder gaat, dat men zulk
een ding durft gebruiken.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Oordeel- en taalkundige bedenking over Ps. VII. 12.
Het is, naar het onderwys der Rede, en volgens de onderrigting der Openbaaringe,
eene ontegenzeggelyke waarheid, dat God goed is: indiervoege, dat hy, als een
goeddoend Weezen, eene zuivere zugt bezitte, om zynen Schepzelen zo veel goeds
te doen, als met de natuure hunner bestaanlykheid en den aarte der omstandigheden,
in zyne volmaakt wyze bestuuringe van 't gantsche Heelal, kan overeenkomen. Dat
Opperweezen, 't welk wy eeren en dienen, is gevolglyk, om de spreekwyzen van
Gods Woord zelve te gebruiken, barmhartig, genadig, weldaadig, langmoedig, groot
van goedertierenheid, een God der vertroostinge, der vergeevinge, aller genade,
en een Vader der barmhartigheden; die lust heeft tot goedertiererheid en
weldaadigheid; in zo verre zelfs, dat hy, wanneer hy straft, een vreemd werk, eene
vreemde zaak doe, en der menschen kinders niet plaage, noch bedroeve van harte;
des 'er, ter dier oorzake, een oogenblik in zynen toorne, maar een leeven in zyne
goedgunstigheid zy. - Een ieder, die met zulk een aanminnig denkbeeld van het
allerbeminnelykste Opperweezen recht bezield is, moet natuurlyk, op het leezen
van des Dichters voorstel, Ps. VII. 12, volgens onze gewoone Overzetting, Godt is
een rechtveerdigh Richter, ende een Godt, die alle dage toornt, denken of zeggen:
‘deeze rede is hard, wie kan dezelve hooren’? Gedagten althans van die natuur
kwamen my voor den geest, toen zich voor eenigen tyd myne aandagt op dit voorstel
bepaalde. Het schynt ons, dus uitgedrukt, een denkbeeld in te boezemen van een
Weezen, dat haastig is tot toorn; het welk, (strydig met het denkbeeld, dat ons de
Godlyke Schryvers elders inboezemen, daar ze ons God meermaals beschryven
(*)
als traag tot toorn ,) hoe zeer ook verzagt,

(*)

Meermaals komt God in 't Hebreeuwsch voor, als ם
 ראֶ אַeigenlyk lang van toorn, dat
is, traag tot toorn, als iemand die niet haastig toornt, het welk onze Vertaalers, klaarheidshalve.
zeer wel overzetten door lanckmoedigh. Exod. XXXIV. 6. Ps. LXXXVII. 15, en elders: zynde
dat het tegenovergestelde van ם
tot toorn. Spr. XIV. 17.

אַר

kort van toorn, insgelyks zeer wel vertaald haestig
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niet wel overeen te brengen is met die kundigheid, welke en Rede en Openbaaring
ons verleent van Gods zagtmoedigheid; waar door hy, zo lang het mogelyk zy, tot
weldoen genegen is. Dit bewoog my, in afzigte van onze gebruikelyke overzetting,
het oog te vestigen op de eigene spraak van David, of ook, door menschlyke
feilbaarheid, die in alle, zelfs in de beste, Vertaalingen, plaats heeft, in deeze eenige
misslag begaan ware. En ziet een nader onderzoek van den Grondtekst deed my
wel dra ontdekken, dat dit voorstel, volgens de betekenis der woorden in 't
oorspronglyke, even gegrond te vertolken zy, op deeze wyze: Godt is een
rechtveerdig Richter; doch hy toornt niet ten ellen dage. - 't Is niet wel te ontkennen,
dat dit voorstel, Godt toornt niet ten allen dage, gereeder, dan het voorstel: Hy is
een Godt die alle dage toornt, instemt, met de opgemelde kundigheden, die wy van
God hebben. De groote vraag is nu maar, komt dit voorstel wel overeen met den
zamenhang van dit Lied; en is men geregtigd den Grondtekst in zo tegenstrydig
eene betekenis te vertolken? Een weinig oplettendheid moet, naar ons inzien, elk
hier van overtuigen.
Wat het eerste, den zamenhang van het Dichtstuk, betreft, hieraan voldoet deeze
overzetting zo volledig als begeerd kan worden. David schynt in dit Lied het oog te
hebben, op eenige beschuldigingen zyner vyanden tegen hem; die, door hunnen
invloed op Koning Saul, David in 't uiterste gevaar bragten. Zulks doet hem, in 't
smeeken om Gods hulp, de kragtigste betuigingen zyner onschuld geeven, vs. 2-6.
Hieraan hegt hy een ernstig gebed, biddende den regtvaardigen God, dat die hem,
als eenen regtvaardigen, verlosse; maar zyne vyanden, als godloozen, verdelge,
vs. 7-10. Daarop geeft hy, vs. 11, in vertrouwen van de verhooring zynes gebeds,
te kennen, met hoe veel zekerheid hy steune op zynen God, als die de oprechte
van herten behoudt. En dit doet hem, vs. 12, betuigen: Godt is een re htveerdigh
Richter; die zou
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hem zeker het afgesmeekte regt doen wedervaaren: doch, vervolgt hy, hy toornt
niet ten allen dage. De Dichter begreep, hoe 't wel zyn konde, dat zulks niet terstond
wierd uitgevoerd, gemerkt God langmoedig is over de Zondaars, om han tyd te
geeven ter bekeeringe. Maar dit uitstel kon Davids vertrouwen niet doen wankelen;
indien zyn vyand zich niet bekeerde, en dus niet afliet van hem te vervolgen, zou
God, als regtvaardig, hem eindelyk zeker straifen; en dus David redden, gelyk de
Dichter betuigt, vs. 13 18: dat ook in den ondergange van Sauls Huis, en de
verheffinge van David tot Koning, volkomen is bewaarheid geworden. - 'Er is dus
niets in den zamenhange, dat deeze vertaaling eenigzins wederstreeft; alles in
tegendeel, zo wel het voorgaande als het volgende, beantwoordt 'er volkomen aan.
En dit, gevoegd by het bovengemelde, dat het voorstel des Dichters aldus instemt,
met de onbetwistbaare kundigheid, die wy van God hebben, begunstigt de keuze
deezer vertolkinge boven onze gewoone overzetting niet weinig. - Voegt hier by,
en men zal veelligt nog gereeder tot deeze keuze overslaan, dat de oude
Vertaalingen van den Hebreeuwschen Tekst ons ook derwaards leiden. De Syriër
heeft uitdrukkelyk, hy toornt niet t'allen dage: de Grieksche overzetting is van
denzelfden zin; hy brengt den toorn niet over t' allen dage; en zo geeft ons de
Arabische en Ethiopische Vertaaling deeze woorden mede in de ontkennende wyze;
waarby nog komt, dat de gewoone Latynsche overzetting hier insgelyks in 't
(*)
ontkennende vraagt: toornt hy ook t'allen dage?
Veelligt beneemt deeze eenstemmigheid dier Vertaalingen reeds eenigermaate
de bevreemding over de strydigheid der bygebragte vertolkinge met onze
gebruikelyke overzettinge: dan met dit alles zal egter by veelen de vraag nog
overblyven, is men geregtigd den Grondtekst in zo tegenstrydig eene betekenis te
vertolken? Om alle bedenkelykheid hier omtrent weg te neemen, zonder in onnoodige
taalkundige aanmerkingen uit te weiden, die den geoefenden over bekend zyn, en
waaraan min geoefenden niets zouden hebben, zy het volgende genoeg.
In de eerste plaatze zy kennelyk, dat de Hebreeuwsche letter Vau, hier vooraan
geplaatst, meermaals ende bete-

(*)

Vide Biblia Sacra Polyglotta, ed. B. WALTONO.
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(†)

kent; maar dat ze ook dikwerf in de betekenisse van doch voorkomt . Daar benevens
weete men, ten tweede, dat het Hebreeuwsche woord  לאbeduidende God, ook
(§)
even gereed geleezen kan worden לאַ, wanneer het de betekenis van niet heeft .
 לאוzegt dus ende een Godt; en  לאוbetekent doch niet; elke overzetting is taalrigtig,
(§§.)
naar de verschillende ondertekening der letter Aleph De groote verandering
ontstaat hier derhalve uit het verschil van de klinkletter a of e, met welke men het
woord  לאeven regtmaatig kan leezen. De Hebreeuwen naamlyk hadden ondtyds,
of hunne klinkletters in 't geheel niet, of ten minsten niet op zodanig eene wyze
getekend, als heden in de Hebreeuwsche Bybelboeken geschiedt; 't welk eerst
ongeveer 250 jaaren naa 's Heillands geboorte tot stand gebragt zal zyn: weshalven
men de klinkletters naar vereisch van zaaken, en den zamenhang der woorden,
hebbe te stellen; wanneer zich daaromtrent eenige twyfelagtigheid opdoet. En dan
pleit, in dit geval, het bovengezegde vry sterk voor de leezing  לאַboven die van  ל.
- Daarbenevens is 't, uit kragte der aangehaalde oude Overzettingen,
hoogwaarschynlyk, dat men oudtyds, hoe men dan ook de klinkletters getekend
zou mogen hebben, geleezen heeft, niet El, maar Al; waaruit dan de eenstemmigheid
dier Overzettingen voortgesprooten zal zyn. Ook is het, volgens de hedendaagsche
tekenwyzen der Klinkletters, zeer ligt te begrypen, dat men, schoon 'er oudtyds לאַ
stonde, in laatere dagen  לאַgeschreeven en geleezen kan hebben. Zulks kan ligtlyk
uit eene geringe on-

(†)
(§)
(§§.)

Een overvloed van bewyzen hier voor kan men vinden in de Concordantie van A. TROMMIUS,
op de woordjes Doch en Maer.
Eene menigte van voorbeelden deezer ontkennende betekenisse van 't woord  לאַzie men
insgelyks in de aangehaalde Concordantie op het woordje Niet.
Eene soortgelyke verscheidenheid heeft 'er in dit woord plaats, Job XXIV. 25. Volgens onze
overzetting, wie zal myne reden tot niet לאַ

brengen? maar in andere vertaalingen, wie zal

myne reden voor God  לאַbrengen? Zo ook Sp. XII. 28. ende [in] den weg [hares] voetpadts
is de dood niet. ח

לאַ: waar tegen andere vertaalingen hebben; maar het pad, dat 'er van

afwykt, of der gramsteurigen, leydt tot den dood. ח

א.
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oplettendheid of schryffeil des Schryvers ontstaan weezen; gemerkt 'er, in 't eerste
geval, een klein dwarsstreepje -, en in 't laatste twee kleine titteltjes ·· staan; hoedanig
eene verandering gereedlyk heeft kunnen voorvallen.
De vertaaling, Godt is een rechtveerdigh Richter, doch hy toornt niet ten allen
dage, is dus niet willekeurig; zy heeft integendeel haaren toereikenden grond; wordt
ondersteund door de oude Overzettingen; beantwoordt aan den zamenhang van
het Dichtstuk, en komt overeen met de onbetwistbaare kundigheid, die wy van God
(*)
hebben; welk alles dezelve, mynes eragtens, ten hoogste aanpryst .

(*)

Hier geldt eenigermaate de aanmerking van CALVINUS, over de woorden, Zach. XI. 7. den

anderen stock hebbe ick genoemt םילבח, waar over hy in deezen zin schryft. Zy, die ם
vertolken door Verdervers, vertaalen wel het Hebreeuwsche woord zelve, als wy ons aan de
klankstippen houden; dan gemerkt םי
touwen of koorden betekent, zo twyfel ik niet of de
Propheet verstaat 'er hier door koorden of t'zamenbindingen. [En zo hebben ook onze
Vertaalers t' Samenbinders.] Maar, zegt men, dit duldt de Spraakkunst niet: even als of
Zacharia de klankstippen 'er by geschreeven had, welke toen nog niet in gebruik waren. Ik
erken gaarne, dat de oude Schryvers met veel oplettendheid de klankstippen uitgedagt
hebben, toen de Hebreeuwsche taal niet meer zo algemeen en gewoonlyk in gebruik was.
Het ontbreekt hun derhalve aan verstand en oordeel, die de klankstippen veronagtzaamen
of geheel aan een zyde stellen; maar intusschen is 'er egter eene verstandige keuze omtrent
in agt te neemen. 'Er is toch geen zin in deeze woorden, als men hier leest Verdervers: en
als men Koorden leest, wordt 'er geen letter veranderd; men verandert alleenlyk twee
klankstippen. Nademaal nu de zaak zelve dit vordert, zo komt het my vreemd voor, dat de
Schriftverklaarders zig zo slaafs hebben laaten dwingen, dat zy daar door geen agt geslaagen
hebben op de meening van den Profeet. - Dus ver CALVINUS.
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Waarneeming wegens het gebruik der verschillende tincturen van
Spaansche vliegen. Door de Heeren Andry en Carrere.
(Histoire de la Societé de Medecine. Tom. II. Année 1777 et 1778.)
De eerste deezer Geneesheeren raadde, by eenen Lyder die de Kinderziekte had,
het aanleggen van Spaanschevliegen-Pleisters; dog, vermits de naabestaanden
van den Lyder dit niet wilden toestaan, zo liet hy de voeten en de beenen des Lyders
tot aan de kuiten, met linnen doeken, die met de Tinctuur van Spaansche vliegen
bevogtigd waren, beleggen.
De Apotheker gaf, uit onvoorzichtigheid, in stede van de eenvoudige Tinctuur,
die van Fuller, welke uit een Once poeijer van Spaanschevliegen, een Once zoeten
Salpetergeest, en drie Oncen Campher Spiritus bestaat.
Deeze Tinctuur werkte ten uitersten schielyk, verscheiden groote blaaren waren
getrokken, en uit ieder Been loosde zig meer dan een kan geel water. De Heer
Andry liet de opperhuid niet wegneemen, maar de blaaren, met versche Boter en
Mangoldbladeren, verbinden. Den daaraanvolgenden avond was het windsel en
bed vogtig, de pols beter, en de toevallen begonnen, van dien tyd af, merkelyk te
verminderen.
Uit deezen misslag des Apothekers zien wy, dat de Fullerische Tinctuur een sterk
blaartrekkend middel is, 't welk binnen agt uuren zyne werking doet, en, uit dien
hoofde, in gevallen, waar men schielyke hulpe noodig heeft, zeer nuttig zyn kan.
Een jong Mensch wierd in de Maand November 1773, zonder voorafgaande
merkbaare oorzaake, aan de geheele zyde verlamd. Alle middelen, die men tot
herstel aanwendde, waren vrugteloos. De Lyder had niet het geringste gevoel nog
beweeging, en de verlamde deelen waren geheel slap en bleek.
Men liet, eindelyk, naa dat het Toeval reeds vyf vierendeel jaars geduurd had,
den Heer Carrere roepen, die eene Tinctuur van Spaansche vliegen, met wyngeest
vervaardigd, voorschreef, waarmede de verlamde deelen alle uuren gevreeven
wierden.
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Dit middel had zulk eene goede uitwerking, dat de Lyder, na verloop van een week,
wederom gaan en staan konde, en, door het aanhoudend gebruik van het zelve,
eindelyk, geheel hersteld wierd.
Men kan ook nog op eene andere wyze van de Tinctuur der Spaansche vliegen
gebruik maaken, wanneer men naamentlyk zwakke deelen, of zodanige die verstopt
zyn, daar mede laat vryven. Ook kan men zig daarvan in Rheumatike pynen
bedienen. Men neemt gemeenlyk een Koffylepel vol, waarmede men het deel
bevogtigt en vervolgens invryft, wel zorg draagende, dat het deel niet vogtig blyft,
vermits het anders blaaren zoude trekken: ook is het zeer dienstig, voor dat men
de vryving doet, te zorgen, dat de Lyder Stoelgang hebbe.

Natuurlyke historie van den leeurik.
(Volgens den Heer de MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer de BUFFON.)
De Leeurik, by de Oude Grieken κοϱυδος of κοϱυδλος, by de hedendaagschen
τϱ λιτις, by de Latynen Alauda, by de Italiaanen Allodola, by de Spaanschen
Cugniada, by de Duitschers Lerch, by de Zweeden Laerka, by de Engelschen Lark,
geheeten, thans zeer verspreid, schynt, in vroegere dagen, aan Gallie meer dan
aan Italie eigen geweest te zyn, dewyl de Latynsche naam Alauda, volgens PLINIUS,
(*)
een woord is van Gallischen oorspronge . De Celtische naam is Alaud, waar van
de Franschen eerst Aloue en naderhand Alouette maakten. SCHWENCKFELD en
KLEIN, die PLINIUS niet schynen geleezen te hebben, leiden den naam Alauda af,
van a laude, om dat men, zo als de eerstgemelde aantekent, opgemerkt heeft, dat
(†)
de Leeurik zevenmaal daags zich ten hemel heft, den lof van GOD zingende . 't Is
eene erkende waarheid, dat alle Schepzels getuigenis draagen van 's Scheppers
bestaan, en tot zyne eere strekken; doch deeze kleine Vogeltjes de gebeden-uuren
te doen waarneemen, en deeze gissing te gron-

(*)
(†)

PLIN. Lib. XI. Cap. XXXV.
SCHWENCKFELD Aviarium Silesiae, p. 191.
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den op eene toevallige gelykklankigheid van een Fransch en Gallisch woord, is
kinderagtig.
Twee soorten van Leeurikken waren by de Grieken bekend, de eene met een
Kuif op den kop, de ander Ongekuifd, van deezen laatstgemelden zullen wy thans
de Natuurlyke Historie opgeeven. WILLUGHBY is, voor zo verre ik weet, de eenige
Schryver, by wien wy vinden, dat deeze Leeurik, zomtyds de vederen van den kop
als een kuif over einde zet, en ik heb dit van het Mannetje zomtyds gezien. De Heer
BARRINGTON stelt deeze Leeurik, onder 't getal der bestzingende Leeurikken; anderen
geeven den gekuifden den voorrang. Om den wildzang deezes Vogels ten allen
tyde te genieten, maakt men veel werks om ze in vlugten te houden: en dit nog te
meer, dewyl hy den wildzang van alle andere Vogels ras aanneemt, wanneer hy
denzelven eenigen tyd hoort, en dit zelfs, na dat hy zyn zangtoon vast heeft. De
Heer BARRINGTON noemt, uit deezen hoofde, den Leeurik een Spotter en Naabootzer:
dan hy volgt met die zuiverheid van stem, met die buigzaamheid des gorgels, welke
zich naar alle toonen schikt, en dezelve verfraait: begeert men dat zyn wildzang,
aangeleerd of natuurlyk, waarlyk zuiver zy, dan is 't noodig, dat hy maar eene soort
van zang hoore, boven al zo lang hy jong is, zonder zulks zou het een grillig en
kwaalykstemmend mengzel weezen, van alle wildzangen, welke hy immer hoorde.
In den staat van vryheid, begint de Leeurik met de eerste schoone dagen van het
Voorjaar te zingen, dit is voor hem de tyd der liefde, en hy houdt den geheelen
Zomer met zingen aan: 's morgens en 's avonds, laat hy zich meest hooren: op 't
midden van den dag het minst, schoon hy dan niet volstrekt zwyge, gelyk
ALDROVANDUS optekent, dat, in Italie en Griekenland, de aart deezes Vogels is.
De Leeurik behoort tot dat klein getal Vogelen, 't welk vliegende zingt: hoe hooger
hy stygt, hoe sterker hy de stem verheft, en dikwyls zet hy dezelve met zulk eene
kragt uit, dat men de zang onderscheiden hoore, schoon het Vogeltje door de hoogte
nauwlyks gezien kan worden; 't zy deeze zang enkel een toon der liefde of der
vrolykheid is, 't zy deeze kleine Vogeltjes, vliegende, zo sterk zingen uit nayver, of
om elkander toe te roepen. Een Roofvogel, die op zyn kragt steunt en op bloed loert,
moet alleen weezen, en, voortvliegende, eene norsche stilzwygenheid in agt
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neemen, uit vreeze dat het minste geschreeuw zyns gelyken niet opwekke, om toe
te vliegen, en met hem den buit te deelen, en de zwakke Vogels ten teken diene
om zich te hoeden en te verschuilen: dan deeze Vogeltjes moeten by elkander zyn,
elkander roepen, op elkander steunen, en zich door die vereeniging sterk maaken,
of ten minsten eene gewaande sterkte betoonen. Voor het overige, zingt de Leeurik
zelden, op den grond gezeten, waar hy zich egter altoos onthoudt, wanneer hy niet
vliegt, want nooit zit hy op 't geboomte: hy behoort tot de in het stof wroetende
Vogelen: waarom ook allen, die Leeurikken in Vogelkooijen houden, zorg draagen,
dat de grond met een dikke laag zand bedekt zy, waar in zy kunnen wentelen en
gemak vinden, tegen het ongedierte, 't welk hun plaagt. Zy voegen 'er eene dikwyls
vernieuwde graszoode nevens, en plaatzen den Zanger in een ruime kouw.
Men heeft beweerd, dat deeze Vogels een af keer hadden van zekere
zamenstanden der Hemellichten, by voorbeeld, van den Arcturus, en zweegen
wanneer dit Gestarnte te gelyk met de Zon opkwam: waarschynlyk vangt hun ruityd
als dan aan, en dit zou plaats hebben, schoon dit Gestarnte niet opkwam.
Ik zal my niet inlaaten tot het beschryven van de gestalte en pluimadie eens zo
by allen bekenden Vogels. Alleen merk ik op, dat de Mannetjes wat donkerder van
kleur zyn dan de Wyfjes, een zwarten halsband, meer wit aan den staart, en rustiger
houding hebben: ook zyn ze een weinig grooter; en bezitten, gelyk meest alle
anderen Vogelen, het uitsluitend voorregt van den Zang.
Wanneer, met de eerste schoone dagen in het Voorjaar, het Mannetje zich
opgewekt voelt om te paaren, verheft het zich in de lugt, zonder ophouden een
minnetoon zingende; in zyn vlugt beschryft hy een grooter of kleinder ruimte, naar
gelange het aantal der Wyfjes grooter of kleinder is: waar hy de uitverkoozene
ontdekt strykt hy neder, en paart. Het bevrugte Wyfje maakt terstond een nest,
tusschen twee klompen aarde, van binnen met kruiden en kleine gedroogde worteltjes
bekleed: meer zorgs draagt het om 't zelve te verbergen dan om het te vervaardigen:
ingevolge hier van, vindt men weinig Leeuriks-nesten, in evenredigheid van de
menigte deezer Vogeltjes. Elk Wyfje legt vier of vyf kleine Eitjes, met bruine plekken,
op een graauwen grond; veertien dagen ten langsten duurt het broeden, en nog
minder tyds besteedt de Leeurik
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in het opvoeden en oppassen der Jongen: deeze vaardigheid heeft dikwyls de
zodanigen bedroogen, die de ontdekte Jongen wilden wegneemen. ALDROVANDUS
vondt, dat de Jongen, naa het verloop van drie dagen, dat hy ze, naauwlyks gekipt,
en geheel kaal, gezien hadt, waren weggevloogen: dit zelfde heeft dien Schryver
en OLINA doen stellen, dat de Leeurikken driemaal in eenen Zomer broeden. De
eerste reis in 't begin van May, de tweede in July, en de derde in Augustus; doch,
indien dit plaats hebbe, is het, buiten twysel, in heete landen, in welke de Eitjes
minder tyds behoeven om uit te komen, en de Jongen om in een staat te geraaken,
dat zy de onderlyke zorge en oppassing kunnen ontbeeren, en het Wyfje zelve om
op nieuw te kunnen broeden. In de daad, ALDROVANDUS en OLINA, die van drie
broedzels in 't jaar spreeken, deeden hunne waarneemingen, en schreeven in Italie;
FRISCH, die verslag doet van 't geen in Duitschland gebeurt, spreekt slegts van twee
broedzels, en SCHWENCKFELD maar van één, in Silesie.
De jongen houden zich op eenigen afstand van elkander, want de Moeder houdt
ze niet altoos onder haare vleugelen: doch vliegt dikwyls boven het broedzel, 't zelve
steeds, met eene moederlyke zorge, in 't oog houdende, van 't noodige verzorgende,
en voor gevaaren beschuttende.
Het Instinct, 't welk de Wyfjes Leeurikken aanzet om een broedzel in diervoege
op te voeden en te bewaaken, ontdekt zich zomtyds zeer vroeg, en zelss vóór de
neiging die haar geschikt maakt om Moeders te worden, welke in de orde der Natuure
schynt te moeten voorgaan. Men hadt my in de Maand Mey een jongen Leeurik
gebragt, die nog niet alleen at; ik deed denzelven opvoeden; nauwlyks was hy in
staat om zelve te eeten, of ik kreeg drie of vier jonge Leeurikken van eene andere
plaats: myn eerstgekreege Leeurik betoonde eene zonderlinge genegenheid voor
deeze laatstgekomene, slegts een weinig jonger dan myn Wyfje. Zy bewaakte
dezelve nagt en dag, verwarmde ze onder haare vleugelen, en gaf hun voedzel met
den bek. Niets was in staat om haar van deeze werkzaamheden af te trekken. Nam
men haar van de Jongen af, zy was niet in vryheid of vloog 'er weder op: en dagt
niet om weg te vliegen, schoon zy 'er honderd maalen gelegenheid toe hadt; haare
genegenheid groeide aan; zy vergat, in eenen letterlyken zin, eeten en drinken: en
leesde alleen van het voedzel 't geen men haar ten zelfden tyde gaf, als aan haar
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aangenomen kroost: eindelyk stierf zy, uitgeteerd door deeze soort van moederlyke
tederheid: geen der Jongen overleefde haar lang, zy stierven alle, de een na den
ander; zo zeer was deeze voorzorg hun noodig geworden, zo zeer was dezelve niet
alleen teder maar wel begreepen.
't Gewoone voedzel der jonge Leeurikken bestaat in Wormen, Rupzen,
Mieren-eieren, en die der Springhaanen, dit maakt ze, en met regt, hooggeagt, in
Landen, blootgesteld aan de vernielingen deezer verwoestende Insecten. Groot
geworden, leeven zy meest van Graanen, en allerlei Veldgewassen.
Men wil dat de maanden October en November de beste zyn, om de zodanige
te vangen, die men tot Zingvogels zoekt op te kweeken: als zy te wild zyn, bindt
men de vleugels vast, uit vreeze, dat zy, te sterk opwaards vliegende, den kop tegen
het verhemelzel der kouwe zouden stooten en kwetzen. Gemaklyk laaten zy zich
temmen, en worden zelfs zo gemeenzaam, dat zy op tafel kunnen eeten en op de
hand gaan zitten, doch zy kunnen niet op den vinger rusten, dewyl de agterste nagel
te lang en te recht is om zich te kunnen krommen; dit is buiten twyfel ook de rede,
dat zy nooit op de boomtakken gezien worden; en zy hebben, uit dien hoofde, ook
geen dwarshoutjes in de kouwen noodig.
In Vlaanderen voedt men de Jongen met geweekt Slaapbollenzaad, en, als zy
alleen eeten, met nat gemaakt kruim van brood: doch, zo ras zy hun wildzang laaten
hooren, moet men hun gekookte Schaapen- of Kalfshart, gehakt, en met harde
eyeren gemengd, geeven: men voegt 'er Garst, Lynzaad en geklopt Hennipzaad
by, alles in melk geweekt. FRISCH berigt, dat zy, alleen gekneusd Hennipzaad tot
voedzel krygende, geheel zwart van Pluimadie worden. Men oordeelt dat
Mostaardzaad hun schadelyk is; behalven dit, kan men hun allerlei soort van Graanen
geeven, en zelfs alles wat by ons op tafel komt, derwyze dat ze volslaage Huisvogels
worden. Mogen wy FRISCH gelooven, dan hebben zy het zonderling Instinct, om de
spys met de tong te proeven, eer zy eeten.
Voor 't overige zyn ze zeer vatbaar om zingen te leeren, en hun natuurlyken
Wildzang te veraangenamen, en te vercieren met alle de bekoorlykheden, welke
onze kunstige Muzyk 'er aan kan byzetten. Men heeft jonge Mannetjes gezien, die,
in korten tyd, geheele airtjes leerden, en be-
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ter zongen, dan een Vink of Kanarievogel zou kunnen doen.
De Leeurikken, die in 't wilde blyven, onthouden zich, geduurende den Zomer,
op de hoogste en droogste plaatzen; 's Winters daalen zy in de vlakten neder,
vereenigen zich in groote benden, en worden zeer vet, dewyl zy, in dat jaarsaisoen,
bykans altoos op den grond zynde, om zo te spreeken, zonder ophouden, eeten.
Integendeel zyn zy des Zomers zeer mager, vliegen twee aan twee zonder ophouden,
geduurig zingende, zy eeten weinig, en komen nauwlyks op den grond dan om te
paaren. In 't nypendst der koude, en bovenal, wanneer 'er veel sneeuw valt, vliegen
zy van alle kanten na de fonteinen en beekjes, die niet bevriezen: dan vindt men
kruiden en gewassen in de maag, en de honger dringt hun om hun voedzel te zoeken
in de paardenmest langs de wegen, en des niettegenstaande zyn ze als dan veel
vetter dan in den Zomer.
Hunne wyze van vliegen is, zich, bykans rechtstandig, en by hervattingen, in de
hoogte te verheffen, en zich zeer hoog in de lugt op te houden, van waar zy, gelyk
wy reeds aanmerkten, hunnen doordringenden Zang doen hooren. Integendeel
gaan zy strykende na beneden, uitgenomen wanneer zy door een Roofvogel
gedreigd, of door een Wyfje na den grond getroond worden: want, in beide de
gevallen, komen zy als een steen uit de hoogte.
Gereedlyk valt het te gelooven, dat zulke kleine Vogeltjes, die zich zeer hoog in
de lugt verheffen, dikwyls door een windvlaag opgenomen, ver weg, en zelfs over
Zee, gevoerd kunnen worden. ‘Zo ras,’ schryft Vader DU TERTERE, ‘men de
Europische Kust nadert, ziet men Roofvogels, Leeurikken, enz. die, door den wind
weggerukt, het Land uit het oog verlooren hebben, en, genooddwangd, zich op het
hout en touwerk der Schepen neder zetten.’ De Heer HANS SLOANE heeft ze tot
veertig mylen in zee, en de Graaf MARSIGLI in de Middelandsche Zee, gezien. Men
zou mogen veronderstellen, dat die men in Pensilvanie, in Virginie, en andere
Gewesten van America, gevonden heeft, op deeze wyze overgevoerd zyn. De Ridder
DES MARIS heeft my verzekerd, dat de Leeurikken in de maand November over het
Eiland Malta trekken: en schoon hy de soort niet bepaale, is het zeer waarschynlyk,
dat de gemeene Leeurik onder dat getal behoore: want de Heer LOTTINGER heeft
waargenomen, dat in Lottharingen een sterke vlugt deezer Vogelen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

13
is, welke juist in de maand November eindigt, wanneer men vervolgens zeer weinig
Leeurikken ziet: deeze voorbytrekkenden neemen de daar geboorenen mede: doch
kort daar na heeft men zo veel Leeurikken als voorheen; 't zy andere hun volgen,
't zy de op reis getoogene wederkeeren, 't welk waarschynlykst is. Wat hier van ook
zyn moge, zeker gaat het, dat ze allen niet weg trekken, dewyl men ze, by ons te
lande, bykans in alle jaargetyden ontdekt; in Beauce en Picardye en op veele andere
plaatzen, worden ze 's winters in groote menigte gevangen. 't Is zelfs aldaar een
algemeen aangenomen gevoelen, dat ze niet tot de Trekvogelen behooren; en dat,
wanneer zy eenige dagen weg zyn, geduurende de strengste konde, en als de
sneeuw langen tyd den grond bedekt, zulks daar aan moet worden toegeschreeven,
dat zy zich in rotzen en holen, die de koesterende zonnestraalen genieten, verbergen,
of, gelyk ik hier boven aantekende, na de fonteinen en beeken gaan: dikwyls zelfs
verdwynen zy schielyk in het Voorjaar, wanneer zy, door schoone dagen uitgelokt,
om uit hunne schuilplaatzen te voorschyn te komen, door eene opkomende koude
gedrongen worden, dezelve weder op te zoeken. ARISTOTELES hadt reeds kennis
aan deeze verberging der Leeurikken, en de Heer KLEIN staaft dezelve als een
ooggetuige.
Deeze Vogel wordt bykans in alle bewoonde Landen der beide vaste Kusten
gevonden, en tot aan de Kaap de Goede Hoope, volgens KOLBE; hy kan zelfs in
onbebouwde Streeken leeven, indien 'er Kreupelhout en Geneverboomen groeijen:
want zy schynen veel van dit geboomte te houden, dewyl het hun en hun Broedzel
beveiligt voor het Roofgevogelte. Met deeze gemaklykheid om zich naar alle
Landgesteltenissen en Lugtstreeken te schikken, is het vreemd, dat men ze niet
aantreft op de Goudkust, gelyk VILLAULT verzekert; noch zelfs in Andalousie, mogen
wy afgaan op het getuigenis van AVERROËS.
Op veelerlei wyzen worden de Leeurikken gevangen, en dus in menigte gedood.
De Roofvogels verslinden ook een groot aantal, want zy strekken hun ten
algemeenen prooi, zelfs aan de kleinste: en de Koekkoek, die geen nest vervaardigt,
weet zich zomtyds van dat der Leeurikken te bedienen, en zyne Eitjes in stede van
die des Moeders te leggen. Ondertusschen schynt deeze soort van Vogelen,
niettegenstaande de veelvuldige en groote slagtingen daar onder aangerigt, zeer
talryk: dit bewyst de uitsteekende

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

14
vrugtbaarheid, en geeft eene nieuwe maate van waarschynlykheid, aan de stelling,
dat zy driemaal 's Jaars broeden. 't Is waar, dit Vogeltje behoort onder de
langleevenden; acht of tien jaaren leevens schryft 'er OLINA aan toe, anderen stellen
den leeftyd op twaalf jaaren: twee- en twintig jaaren verzekert een geloofwaardig
persoon dat zy bereiken, en RZACZYNSKI brengt ze tot vier- en twintig.
De Ouden hebben voorgewend, dat het vleesch der Leeurikken gekookt,
gebraaden, en tot poeder gemaakt, een beproefd geneesmiddel was tegen
Kolykpynen: dan hedendaagsche waarneemingen schynen, in tegendeel, te strekken,
om te toonen, dat 'er, uit het eeten van Leeurikken, dikwyls Kolykpynen ontstaan.
De Ridder LINNAEUS beweert, dat Menschen, met den Steen in de blaas gekweld,
zich van deeze spyze moeten onthouden. Beter gegrond is het denkbeeld, dat de
Leeurikken, als zy vet zyn, een zeer aangenaam en gezond voedzel verschaffen,
en dat de prikkelingen in 't gedarmte of de pyn in de maag, dikwyls op 't eeten van
Leeurikken volgende, toegeschreven moeten worden aan de kleine scherpe beentjes,
onbedagt en schielyk doorgezwolgen.
Twee voornaame verscheidenheden vindt men in den Gemeenen Leeurik. De
WITTE LEEURIK moet, volgens de Heeren BRISSON en FRISCH, met reden, aangemerkt
worden als eene verscheidenheid, tot deeze soort behoorende. Dezelve is, naar
het denkbeeld van FRISCH, een weezenlyke Leeurik, die tot ons uit het Noorden
komt, gelyk de Witte Mosschen, de Witte Zwaluwen, enz., die in hunne Pluimadie
het teken hunner Geboortelugtstreeke draagen. De Heer KLEIN is niet van dat
gevoelen, en hy grondt zyn denkbeeld daar op, dat te Dantzig, veel Noordlyker
gelegen, dan de Landstreeken, in welke men zomtyds Witte Leeurikken vindt, in
een halven Eeuw geen Witten Leeurik gezien is. Indien het aan my stondt dit geschil
te beslissen, zou ik van gevoelen weezen dat het begrip van FRISCH, die alle Witte
Leeurikken uit het Noorden doet komen, my volkomen met de waarheid eenstemmig
schynt, en dat de reden, door KLEIN daar tegen ingebragt, niets afdoet: in de daad,
de ondervinding toont, en zal toonen, dat 'er elders dan in het Noorden Witte
Leeurikken zyn; doch men moet tevens toestemmen; dat de Witte Leeurikken, die
zich in 't Noorden onthouden, als in Noorwegen, Deenemarken en Zweeden, veel
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gereeder van daar in 't westlykst gedeelte van Duitschland kunnen komen, als 't
welk door geen aanmerkelyke Zee van die Ryken is afgescheiden, dan, de Baltische
Zee overtrekkende, aan den Weixel landen. Wat hier van ook zyn moge, behalven
de Witte Leeurikken, die zich zomtyds omstreeks Berlyn vertoonen, volgens FRISCH,
heeft men ze dikmaals gezien in den omtrek van Hildesheim, in Neder-Saxen. De
witheid hunner Pluimadie is zelden zuiver. De Heer BRISSON zag 'er een, welks wit
met geel gemengeld was: doch de Bek, de Pooten en de Nagels waren geheel wit.
Op het eigen oogenblik, dat ik dit schryf, brengt men my een Witten Leeurik,
geschooten onder de muuren der kleine Stad, in welke ik woon. Boven op den Kop,
en eenige plaatzen op 't lyf, waren van de gewoone kleur; het overige van het
bovenste gedeelte, met den Staart en de Vleugelen, was bruin en wit gemengeld,
het meerendeel der vederen en der pennen was geboord met de laatstgemelde
kleur: het benedenste gedeelte des lichaams was wit met zwart gevlekt, boven al
het voorste aan de rechter zyde: het onderstuk des Beks was ook witter dan het
bovenstuk, en de Pooten waren vuil wit met bruin doormengd. Deeze Leeurik scheen
my toe eene middelsoort uit te maaken tusschen den Gewoonen en den geheel
Witten Leeurik.
Naderhand heb ik eene andere Leeurik gezien, wiens Pluimadie geheel wit was,
uitgenomen op den Kop, waar zich eenige overblyszels vertoonden van het graauw
der Leeurikken. Men hadt deezen gevonden omstreeks Montbard: zou een deezer
Leeurikken van de Noordlyke Kusten der Baltische Zee komen?
De ZWARTE LEEURIK is, gelyk ook de Heer BRISSON uit, myns bedunkens, eene
verscheidenheid van den Gewoonen Leeurik, 't zy deeze kleurverandering een
uitwerkzel was van 't Hennipzaad, want men schryft, dat zy, 't zelve alleen tot voedzel
gebruikende, een zwarte kleur aanneemen, 't zy zulks aan eenige andere oorzaak
moet worden toegeschreeven: de zwarte Leeurik, dien wy verbeeld hebben, was
rosbruin aan 't begin van den Rug, en hadt helder bruine Pooten.
ALBIN, die deeze verscheidenheid gezien, en volgens de natuur beschreeven
heeft, verbeeldt ons dezelve, als overal donker, bruin en ros, na het zwarte trekkende;
overal, zeg ik, uitgenomen het agterste van den Kop, waar men donker geel zag,
en onder den Buik, waar hy
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eenige met wit geboorde vederen hadt; de Pooten, de Vingers en de Nagels, waren
vuil geel. Het voorwerp, door ALBIN beschreeven, was omstreeks Highgate gevangen,
en het schynt dat men 'er niet dikwyls zodanige aantreft.
De Heer MAUDUIT verzekert my een volkomen zwarte Leeurik gezien te hebben,
gevangen in de vlakte van Montrouge, niet verre van Parys.

Algemeen berigt van Ysland.
Door dr. Von Troil, Capellaan des Konings van Zweeden, die de
Heeren Banks, Solander en Lind, op hunne Reis na 't Noorden,
vergezelde; in eene Brieve, gedagtekend Utrecht, 22 Jan. 1773.
Ontleend uit the Letters on Iceland.
‘De jongst ontvangene ongunstige berigten, wegens de ongelukkige gesteldheid
van Ysland, zullen den volgenden Brief recht tydig maaken; en wy twyfelden daarom
geenzins aan denzelven eene plaats in ons Mengelwerk in te ruimen.’
MYN HEER!

Op den twaalfden van July, des voorleden Jaars, zeilden wy van Londen, en landden
eerst op 't Eiland Wight, een klein Paradys, waar wy twee dagen bleeven. De Natuur
schynt geene haarer gaven geweigerd te hebben, om 't zelve te verfraaijen; en ik
weet 'er geen plaats, of dezelve schenkt den aanschouwer een aangenaam gezigt.
De Inwoonders gelyken naar hun Eiland: zy leeven onderling in een klein
Gemeenebest, men vindt 'er geen Ryken, en ook geene Bedelaars. Zy zyn, over 't
algemeen, vrolyk, zindelyk en verpligtend: en men vindt weinig voorbeelden onder
hun, van iemand, die een persoon trouwde, welke op dien tyd niet op dit Eiland was,
of 'er zich vervolgens nederzette. Van daar voeren wy na Plymouth, en voorts na
St. George's Kanaal.
Wy hadden voor, het Eiland Man aan te doen: dewyl dit een dier weinige plaatzen
is, waar de Runische charac-
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ters overgebragt zyn door de Deenen: en de eenigste, de Noordsche Gewesten
uitgenomen, waar men eenige onzer oude Runische Steenen vindt; doch op Zee
kan men altoos niet, naar wel evallen, handelen: de wind noodzaakte ons het Eiland
Man aan onze rechte hand te laaten, en onzen koers te zetten na de Westersche
Eilanden van Schotland.
't Is zeer vermaaklyk tusschen deeze Eilanden heen te zeilen, schoon het, zonder
goeden wind en welafgerigte Stuurlieden, gantsch onveilig is: in het eerste geval,
hangt men geheel van Eb en Vloed af, en in het tweede, brengt de groote menigte
van rotzen u in een bestendig gevaar.
De Natuur des lands is zodanig, dat het my geen wonder baare, dat 'er een FINGAL
en OSSIAN voortkwam. 't Is de eenigste plaats niet, waar men groote Mannen onder
de Bergbewoonders vondt: en wat kan geschikter zyn om den Poëet te vormen,
dan de romanesque en betoverende tooneelen der Natuure, hier zo aartig
zamengevoegd.
't Zou verdrietig vallen, eene optelling te doen, van alle de Eilanden, door ons
bezogt. De aanmerkelykste, uit hoofde van derzelver oudheden, zyn Oransay en
Columshill; Scarba van wegen deszelfs bekenden Waterloop, en Staffa om de
natuurlyke pylaaren, die tot hier toe weinig bekend zyn, en alles, wat ik van dien
aart ooit gezien heb, overtreffen.
Het Land is vol van Noordsche Oudheden, als Kasteelen, Sterkten,
Begraafplaatzen en Gedenktekenen: het Volk, zeer verpligtend en gastvry van aart,
heeft veele Gebruiken, welke eene zeer groote overeenkomst hebben met die onzes
(*)
Landvolks, onder anderen het vieren van den eersten Mey .
Wy verlieten deeze Eilanden, en kwamen, onze reis voortzettende, eindelyk, den
acht- en twintigsten van Augustus, aan Ysland, waar wy het anker wierpen, te
Bessestedr, eertyds de woonplaats van den beroemden STURLESON. Wy scheenen
ons hier in eene andere wereld te bevinden; in stede van de fraaije gezigten, waar
mede

(*)

In Zweeden, waar de Lente omtrent dien tyd een aanvang neemt, war Fruday geheeten; op
denzelven zyn de Boeren, dewyl de landarbeid begint, gewoon zich tot denzelven voor te
bereiden, door het drinken van zwaar Bier; en hebben tot een Spreekwoord: ‘Men moet merg
in de b enen drinken.’
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wy onze oogen verlustigd hadden, aanschouwden wy thans de schriklyke overblyfzels
van veelvuldige verwoestingen. Verbeeld u een land, 't geen, van 't eene einde tot
het andere, niets dan barre rotzen, wier toppen met eeuwigduurende sneeuw bedekt
zyn, den oogen biedt: en tusschen deeze velden verdeeld door met ys bekorste
spleeten, wier hooge en scherpe punten, elk om 't zeerst, u het gezigt poogen te
betwisten, van het weinige gras, 't geen schaars daar tusschen uitspruit. Deeze
vreeslyke rotzen bedekken desgelyks de weinige hier en daar verstrooide wooningen
der Inboorelingen; nergens doet zich een enkelen boom op, die schaduw verschaft
aan vriendschap en onschuld.
Ik geloof, Myn Heer, dit weinige zal u niet sterk in bekooring brengen, om een
Inwoonder van dit Eiland te worden: in de daad, op het eerste gezigt van zulk een
Land, komt iemand in verzoeking, om te gelooven, dat het onmogelyk is, voor eenig
menschlyk schepzel, hier zyn verblyf te verhouden, en hy zou het vaststellen, als
hy de Zeekust niet allerwegen met booten bezet zag.
Schoon 'er nauwlyks eenig Land zy, zo weinig door de Natuur begunstigd, en
waar zy zich allerwegen in zulk eene schriklyke gedaante vertoont, bevat Ysland
omtrent zestig duizend Menschen, die, eigenlyk gesprooken, niet gezegd kunnen
worden ongelukkig te weezen, hoewel zy geene kennis hebben aan 't geen elders
het geluk der Stervelingen uitmaakt. Ik bragt 'er omtrent zes weeken door, met groot
vermaak; deels my verlustigende in de beschouwing van een der zonderlingste
vormingen van de Natuur; deels in onderrigting op te doen by de Inboorelingen, ten
opzigte van hunne Taal, Zeden, enz.
Gy weet, Myn Heer, dat Ysland, in de elfde Eeuw, bewoond wierd door eene
Noorweegsche Volkplanting, onder welken zich veele Zweeden bevonden. Zy
bleeven in deezen afgelegen hoek der Wereld, eenen langen tyd, volkomen vry;
doch waren, in 't einde, verpligt, zich aan de Noorweegsche Koningen te
onderwerpen, en werden naderhand, met Noorwegen, aan de Koning van
Deenemarken onderhoorig. In 't eerst werden zy bestuurd door een Admiraal, alle
jaaren derwaards gezonden, om de noodige beschikkingen te maaken; doch dit is
zints veele jaaren veranderd, en men heeft een Landvoogd benoemd, die steeds
op het Eiland zyn verblyf houdt.
De Yslanders zyn van een goeden en eerlyken inborst;
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doch teffens zo ernstig en dofgeestig, dat ik my nauwlyks kan te binnen brengen,
een hunner te hebben zien lachen. Zy hebben op verre na die sterkte niet, welke
men veelligt in hun zou veronderstellen, en schoonheid viel hun nog minder ten
deele. Hunne voornaamste bezigheid, in de uuren van rust en uitspanning, bestaat
in elkander de geschiedenissen, voorvallen van vroegere dagen, te vertellen:
weshalven men, tot deezen dag toe, geen Yslander ontmoet, of hy is wel onderrigt
in de Geschiedenis zyns eigen Lands. Zy speelen ook op de kaart.
Hunne Huizen zyn gebouwd van Lava, en met zooden gedekt, en zo klein, dat
men 'er zich bezwaarlyk kan wenden en keeren; ze zyn ongevloerd, en hunne
vensters zyn, in stede van glas, met dun vel van zekere Dieren digt gemaakt. Zy
gebruiken geene Schoorsteenen: en stooken nimmer vuur dan om spyze te kooken:
wanneer zy het vuur op den grond nederleggen. Gy zult het daarom niet vreemd
vinden, als ik u vermeld, dat wy geen huizen zagen dan winkels en pakhuizen: op
onzen tocht na den berg Hekla, waren wy verpligt onzen intrek in de Kerken te
neemen.
Het voedzel der Yslanderen bestaat voornaamlyk in gedroogden Visch, sterke
Boter, welke zy voor eene groote lekkerny houden, Melk, gemengd met Water, Wey
en weinig Vleesch. Zo weinig Brood ontvangen zy van de Deensche Compagnie,
dat 'er nauwlyks een Boer gevonden wordt, die 't zelve meer dan drie of vier maanden
(*)
in een geheel jaar eet. Zy maaken desgelyks meel van eene soort van Mosch , dat
zeer wel smaakt. De hoofdbezigheid der Mannen is visschen. De Vrouwen draagen
zorge voor het Vee, breijen koussen, beredderen den Visch door de Mannen
aangebragt, en leenen hun de hand in het gereed maaken van deeze Koopwaare.
Behalven den Visch, voert de Deensche Compagnie, die 's jaarlyks vyftien of
twintig Schepen derwaards zendt, en in 't bezit is van eene Monopolie, zeer drukkend
voor de Yslanders, eenig Vleesch, Dons, en Valken van dit Eiland. Geld is hier zeer
schaars; dit is de rede, dat de handel hier meest gedreeven wordt met Visch, en
eene soort van ruwe geweeven Stoffen, door de Inboorelingen Wadmal geheeten;
één elle Wadmal wordt op twee Visschen gerekend; en acht en veertig Visschen
hebben de waarde van één Ryksdaalder.

(*)

By de Kruidkundigen bekend onder den naam van Lichen Islandicus.
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In deeze Stoffe en Visch betaalen zy ook hunne belastingen. Naa den korten tyd
onzes verblyfs, hadden zy meer kennis aan Goud dan by onze aankomst.
Van Rundvee zyn ze wel voorzien, 't zelve is doorgaans ongehoornd; zy hebben
desgelyks Schaapen, en zeer goede Paarden: de beide laatstgemelde Dieren
houden zy den geheelen winter door in 't veld; Honden en Katten vindt men hier in
groote menigte. Van wilde en onhuislyke Dieren, hebben zy geene andere dan
(*)
Rotten, Vossen en eenige Beeren , die alle jaaren met de dryvende Ysvelden uit
Groenland aankomen: deeze worden, zo ras zy aankomen, gedood; eigenbelang
zet de Yslanders hier toe aan: deeze zouden onder hun Vee een groote slachting
aanregten, en zy krygen daarenboven van den Koning tien Dollars voor elken Beer
dien zy dooden; ook wordt de huid hun afgekogt. De tegenwoordige Landvoogd van
Ysland heeft 'er de Ree-dieren zoeken in te voeren; doch tien van de dertien stierven
op reis; de drie overgebleevene leeven 'er met hunne Jongen.
't Is zeldzaam dat 'er geen Houtgewas op 't Eiland wil tieren; hier en daar vindt
men een Boom, doch de hoogte haalt nauwlyks twaalf voeten, en is drie of vier
duimen dik: nogthans zyn 'er zekere bewyzen voor handen, dat 'er voorheen veel
boomen groeiden. Dit moet toegeschreeven worden aan de vreeslyke Stormwinden,
welke hier dikwyls woeden, en groote verwoesting veroorzaaken; doch, bovenal,
aan de vermeerderde koude door den aangroei der Ys-schollen, die 'er 's jaarlyks
van de Groenlandsche Kust aankomen, en eilanden van Ys vormen. De oostlyke
oevers van Groenland (thans door zommige Aardryksbeschryvers Oost-Groenland
geheeten,) werden eertyds bewoond door eene Noorweegsche Volkplanting, die
een Bisschoplyken Zetel hadden. Van Ysland, zo wel als van het vaste land, voeren
eertyds Schepen na deeze kust, die tegenwoordig volstrekt ongenaakbaar, en reeds
een reeks van jaaren zo geweest is, door de vervaarlyke Ysschotzen, die te
eenemaal den overtocht van de Westkust van Ysland na de Oostkust van Groenland
be-

(*)

De Beeren, hier gemeld, zyn de witte of verscheurende Pool-Beeren, een geheel ander soort
dan onze bruine of zwarte Beeren; schoon de Ridder LINNAEUS ze hieldt voor een nieuwe
soort, daar hy geen deezer Dieren gezien of onderzogt hadt.
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letten. ARE FRODE, een zeer oud Schryver der Yslandsche Jaarboeken, tekent op,
‘dat de Noorweegers, toen zy (omtrent het einde der Negende Eeuwe) eerst op
Ysland landden, 't zelve met bosschen en wouden bedekt vonden, tusschen het
strand en het gebergte.’ De koude, door de groote Ysverzamelingen, op de oevers
van dit Eiland veroorzaakt, is zomtyds zo knellend, dat dezelve Menschen en Beesten
het leeven kost.
De Mossen en Grasgewassen, waar uit de Flora der Yslanderen voornaamlyk
bestaat, zyn reeds voor lang, door de Kruidkundigen, uit de School van LINNAEUS,
zo wel onderzogt en in orde geschikt, dat Mr. BANKS en Dr. SOLANDER alleen eene
soort van klein Gras vonden, de opmerking van vroegere Onderzoekeren ontsnapt:
en zy hielden 't zelve nog eer voor eene toevallige verscheidenheid, dan voor eene
onderscheide soort. - Graan kan hier met geen gewenschten uitslag geteeld worden:
schoon ik Kool, Pietersely, Wortelen, en Erten heb zien groeijen in vyf of zes tuinen,
volstrekt de eenige op 't geheele Eiland.
Ik moet by dit alles nog iets voegen van de Yslandsche Geleerdheid. Vier of vyf
Eeuwen geleden, waren de Yslanders beroemd, van wegen hunne Dichtkunde en
(*)
kennis in de Geschiedenissen . Ik zou hier veelen hunner Dich-

(*)

FINNEUS, de tegenwoordige Bisschop van Skallholt, door Dr. VON TROIL, als een der eerste
Geleerden des Eilands genoemd, vergelykt, in zyne Kerklyke Geschiedenis van Ysland, in
den jaare 1772 uitgegeeven, den staat der Weetenschappen op Ysland, by de vier
Leevensstanden der Menschen ‘Derzelver Kindsheid duurde tot het jaar 1056, wanneer de
Invoering des Christlyken Godsdiensts het eerste licht van kennis deedt aanbreeken. Zy
waren in haare Jeugd tot het jaar 1110, toen men de eerste Schoolen begon op te rigten, en
meer agts sloeg, dan voorheen, op het onderwys en de opvoeding der Jeugd. De Manlyke
ouderdom duurde tot het midden der Veertiende Eeuwe, toen Ysland het grootste aantal van
Geleerden voortbragt. De Ouderdom vertoonde zich omtrent het einde dierzelfde Eeuwe,
wanneer de Weetenschappen allengskens afnamen, en bykans geheel verdweenen: geen
Werken van verdiensten kwamen 'er te voorschyn. De Geschiedkunde haalde het hoofd
onder, in de Dichtkunst vondt men geen smaak, en alle de andere Weetenschappen werden
met een dikke duisternis omgeeven. De Schoolen vervielen, en op veele plaatzen hadt men
'er geene in 't geheel. 't Was iets zeldzaams, indien iemand Latyn verstondt, en weinige
Priesters konden den Dienst glad leezen.’
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teren kunnen opnoemen, die de Oorlogsdaaden der Noordsche Koningen zongen,
en de beroemde SNORRE STURLESON is de Man, aan wien de Zweeden de eerste
opheldering hunner Geschiedenisse te danken hebbe. Wy stellen daarom zo hoog
een prys op de oude Yslandsche Verhaalen en Schriften, dat ze meest alle van het
Eiland, en zo zeldzaam daar te vinden zyn, dat ik, niettegenstaande alle aangewende
moeite om ze te zien te krygen, geduurende myn verblyf, alleen vier of vyf
Yslandsche Handschriften onder 't oog kreeg.
In de binnenste gedeelten des Eilands, heeft men onze oude Landtaale nog vry
zuiver behouden; doch aan de kusten, waar de Inwoonders veel met de Deensche
Kooplieden verkeeren, is dezelve eenigzins veranderd. Eenige Yslanders spreeken
het Deensch vry goed: doch die geen Deensch verstonden, wisten zich ligter
verstaanbaar voor ons Zweeden, dan voor de Deenen, uit te drukken. - Wy vonden
'er drie of vier Runische Geschriften; doch ze waren alle van hedendaagschen, en
dus van geene waardye. De Yslandsche Geestlykheid weet weinig meer, dan eenig
Latyn, 't geen zy in de Bisschoplyke Zetels, Skallholt en Hoolum, opdoen. Eenigen
hunner hebben, egter, op de Hoogeschool te Koppenhagen gestudeerd; en ik heb
drie Mannen van groote Geleerdheid onder hun ontmoet, die byzonder bedreeven
waren in de Noordsche Oudheden.
Dat 'er een Drukkery op Ysland is, weet elk; de zeldzaame uitgaven van Boeken
te Skallholt gedrukt zyn bekend; doch ik verwagtte niet dat de Drukkunst hier tot zo
hoog eene jaartekening opklom, als men my vertoonde. Een Zweed JOHN MATHIESON
bragt hier de Drukkunst tusschen de jaaren 1520 en 1530, en gaf in 't jaar 1531 het
Breviarium Nidarorsiense, in 't licht. De Yslandsche Bybel werd in 't jaar 1584 gedrukt;
deeze Drukkery was te Hoolum of Hola, op 't Noordlykst gedeelte des Eilands,
binnen den Noordpoolkring.
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Verhandeling over de nuttigheid, en beschryving van het hier
nevens afgebeelde werktuig, om by eene slang-brandspuit te
gebruiken. Door Corn. Wilh. Rensing, Mr. Zilversmit, te Zwolle.
De ondervinding heeft reeds voor lang getoond, hoe voordeelig het zy, wanneer
men, by ongeluk van brand, van bekwaame hulpmiddelen voorzien is. Tot dat einde
wierd, al voor eenigen tyd, door zeker persoon alhier, een soort van Schraag
vertoond, ter oprigtinge van de pyp van eene Slang-Brandspuit; om daar door het
water in of op een brandend Gebouw, dat door zyn stand, hoogte, of uit andere
reden, niet te genaaken was, gevoegelyk te kunnen brengen.
Het niet beantwoorden van dit Werktuig aan de verwagting, gaf my aanleiding,
om te beproeven; of 'er, op dat voetspoor, niet een Werktuig vervaardigd zoude
kunnen worden, het welk in alle opzigten aan dit oogmerk voldeed, en zodanig een
oordeel ik in deze nevensgaande Afbeelding voorgesteld te hebben.
Fig. I vertoont het geheele Werktuig van agteren, alleen met weglaating van de
twee Schoorstylen.
A, B zyn twee regtopstaande stylen, ter lengte van 40 a 50 voeten; dezelven zyn
te zamen verbonden door de twee dwarshouten C en D; op ieder van deeze twee
stylen is gehegt een Belegstuk E, F; welken, ter halver breedte weggeschaafd zynde,
eene sleuf of goot tegens de stylen, A, B, uitmaaken. In en door deeze sleuf kan
het te zaamgevoegde Raamwerk, N, O, met het daarin gehegte vlak P, benevens
de daarop in den Beugel R, vastgeslooten pyp Q, en Slang S, tot de begeerde
hoogte opgehyst worden.
Dit geschiedt, door behulp van twee touwen, die over de schyven, G, H, loopen;
welken men, als het raam op zyne hoogte is, by L en M vastmaakt. Voorts zyn 'er
nog, onder aan de regtopstaande stylen, yzeren punten X, Y, om het uitglyden van
't Werktuig, by 't gebruik, te verhoeden.
Fig. II vertoont het Werktuig op zyde, met de twee Schoorstylen.
V, W, van welken de Schoorstyl V, in zyn waaren
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stand geplaatst is; dezelven dienen om het Werktuig, als het gebruikt wordt,
overeinde te houden. Het vlak P, dat hier, met de daarop vastgemaakte Pyp Q, in
eene schuine rigting staat, is op en neder, mitsgaders zydlings, beweegbaar, door
middel der twee touwen T, U, die mede aan de Klampen L, M vastgemaakt kunnen
worden; en Z verbeeldt den straal water, die uit de pyp en slang Q, S voortkomt.
De twee Schoorstylen V, W moeten een twaalfde langer zyn dan de regtopstaande
stylen; aan welken zy, by K, L, door Knierhengzels, gehegt zyn; 't welk de bersting
van het Werktuig te gevoeglyker maakt; nadien men de Schoorstylen dan slegts op
de staanden heeft toe te slaan.
Fig. III vertoont het buitenste Raam N, in Fig. I.
Het zelve is van boven voorzien met twee binnenwaarts geboogen Haaken k, l;
waar aan de touwen, om het op te hyzen, vastgemaakt worden; c, d wyzen de twee
plaatzen aan, in welken de koperen assen van het Raam, in
Fig. IV, a, b, vertoond, sluiten moeten; waardoor dit Raam eene verticaale
beweeging kan hebben. En even zo zyn 'er in dit Raam twee holten by g, h; mede
om daar in te ontvangen twee assen van het Vlak,
Fig. V, by e, f, afgebeeld, 't welk daar door eene horisontale beweeging toelaat.
Dit Vlak behoeft alleen eene maatige plank te zyn; dog, naar het uiteinde, moet
dezelve schuins af hellen; en aldaar eene holle eenigzins rond afloopende sleuf, by
i aangeweezen, hebben, om 'er de waterslang in te vatten, en dezelve voor het
knikken te beveiligen. Met Letter R wordt de beugel aangeweezen, waar in de pyp
gevat, en wel vast geslooten wordt, by o, door middel van een kiel of pen. Deeze
beugel moet zo hol gemaakt worden, dat die holte aan de rondheid van de pyp juist
beantwoorde; om het verglyden te beletten: m, n duiden twee gaten aan, in welken
men de koorden, ter beweeginge geschikt, vast kan maaken.
Fig. VI vertoont een Knierhengzel, door 't welke de schoorstylen V, W, in Fig. II,
aan de staande stylen, by K, L vast, dog beweegbaar, gehegt worden: p vertoont
den styl op zyde; r het belegstuk; q het knierhengzel, en s den schoorstyl.
By het vervaardigen van dit Werktuig dient wel in agt genomen te worden, dat
men 'er gezond en gaaf hout toe gebruike; dog het moet niet overzwaar van hout
zyn, om
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dat zulks onnut is, en het spoedig verplaatzen moeilyk maakt. De regtopstaande
stylen kunnen, even als de brandladders, gewoonlyk, van onderen wat dikker dan
van boven zyn. Men zou het houtwerk, om het voor de vonken te beveiligen, kunnen
teeren, en met hamerslag bestrooijen.
De beugels, de hengsels, schyven en assen, dienen van Koper te zyn, tot
vermyding van het roesten, en om eene vryer beweeging te hebben; zoo kan men
ook in de raamen, Fig. III en IV, c, d, g, h, Koperen bossen maaken, in welken de
assen, zonder belemmering, bewoogen kunnen worden.
Het raam kan gevoeglyk in een Brandspuitshuisje, en de toegeslaagen stylen ter
plaatze daar men gewoonlyk de brandladders heeft, geborgen worden.
Dit, dunkt my, zal genoeg zyn, om eene schets te geeven van een Werktuig, dat,
naar myn gedagten, van veel nuts by de brandspuit zyn kan.
Voor eerst, is men daar door in staat, om, op plaatzen, welken men niet beklimmen
kan, de pyp van de spuit, 30, 40, en meer voeten hoog te brengen, en in alle
vereischte rigtingen te beweegen, zonder dat iemand, door de pyp te bestieren, zig
behoeft bloot te stellen aan het gevaar van een instortenden muur of dergelyken;
men heeft slegts de koorden maar lang genoeg te maaken.
Ten tweeden, kan men de pyp regt voor een open venster, of dergelyken, waar
de brand is, plaatzen, zonder dat men die met brandladders behoeve te beklimmen;
het welk dikwerf om den gloed ondoenlyk, of althans ten hoogste gevaarlyk is,
wanneer het houtwerk van binnen door het vuur reeds verteerd zy.
Ten derden, geeft dit het grootste voordeel tot spoedig blussen van een fellen
brand; dewyl men den straal water in zyne volle sterkte kan doen werken. Het is
genoeg bekend, dat, wanneer men, by een fellen brand, het water boogswyze daar
in moet brengen, op zulk een afstand, dat de straal zig reeds tot druppelen verdeele;
dat als dan de geweldige hette in staat is, het water niet alleen over den brand
heenen te dryven, maar zelfs dermaate te verteeren, dat men, by het aanhoudend
spuiten, geen de minste vermindering van het vuur gewaar worde.
Zo dit Werktuig eens in gebruik gebragt wierd, twyffele ik niet, of men zou deszelfs
uitsteekende nuttigheid wel dra ondervinden: en zo 'er zig, by zommige Leezers,
nog
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eenige zwarigheden mogten opdoen, verwagte ik van hun, dat zy zelven ook de
hand aan het werk zullen slaan, om hunne verbeteringen op te geeven, waarvan ik
met zeer veel genoegen gebruik zou willen maaken.

Zwolle, den 20. Aug. 1780.

De gebluschte brand.
Onlangs werdt 'er in ons Dorp brand geroepen. Myne deur open doende, vernam
ik, dat het ongeval niet verre van onze buurt school. De Brandspuit, naby zynde,
werdt schielyk door den drom des volks heen gesleept: want ik geloof niet, dat 'er
ergens eene plaats is, daar men zo ras een middel by de hand heeft, om den
voortgang des vuurs te stuiten, als in ons Dorp. Men wagt niet, gelyk op andere
plaatsen, naar de komste van den Hoofdbevelhebber, die, den brand vernomen
hebbende, en geroepen zynde, eerst wat ter versterking binnen slaat, en, met alle
bedaardheid, zich in een ander gewaad steekt; om tegen de aanvallen van het
gespooten water, of der koude, zo de brand by nagt, en in een ongunstig Jaargetyde,
voorvalt, beveiligd te zyn. Want die ontydige bedaardheid is, zomtyds, de oorzaak,
dat de vlam veel te sterk aan 't woeden is, om na het water te luisteren, en dat
andere gebouwen, die bewaard konden weezen, reeds aangestooken zyn. Neen;
in deezen dringenden nood is Booy Kaptein; de minste vraagt, aanstonds, den
sleutel van de buuren, welke hem in bewaaring hebben, en het naast by het
Brandspuithuis woonen: en, zo die niet spoedig genoeg gegeeven wierd, zou men
geene zwaarigheid maaken, om de deur op te trappen. In dien yver holt men met
het bluschmiddel heen; en hoewel het, door dien onbestierden drift, den meesten
tyd, zeer woest en ruuw toegaat, valt dezelve, doorgaands, ten goede uit, in het
verleenen eener spoedige hulpe; zo dat 'er weinig voorbeelden zyn, schoon wy,
meestal, houten huizen hebben, dat meer dan één huis afbrandt. Om tot de zaak
te komen; elk was op de been. Verslaagenheid werd, gelyk doorgaans, by zulk een
rampspoed, op de aangezigten geleezen. Myne buurvrouwen maakten vry wat
getiers. Ik volgde de menigte tot aan het huis, daar de brand moest
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weezen; maar vernam, van buiten, noch vuur noch rook. Zommige zeiden, dat zy
die vernomen hadden. De zaak was ook zo geweest, dat men brand ontdekt hadt;
dan, aanstonds, ter hulpe daar by zynde, werdt het vuur, zeer schielyk gesmoord,
eer nog de Spuit kwam, welke dus, onverrigter zaake, moest te rug gebragt worden.
- Ik ging, dier te leurstelling zeer wel getroost, met genoegen na myne wooning, en
meende die zelfde blydschap op de weezens der menigte, die my volgde, te zullen
ontdekken. Geen wonder! de buurt, daar het spoedig herstelde ongemak was
voorgevallen, stondt vol huizen: de wind stak met eene ontzaggelyke kragt op. Het
vuur kon ongelukkige gevolgen gehad hebben, en, daardoor, meer dan ééne wooning
vernield zyn. Dog in het rond ziende, en naar het gesprek van zommigen luisterende,
bemerkte ik die blydschap niet, welke my voldeedt. Het gemeenste Volkje, dat de
Spuit bestierde, bragt, met een soort van weerzin, de Spuit te rug. Wat D..... hoorde
ik eenen mompelen: is het anders niet?.... Zelfs de Vrouwtjes in de buurt, die zo
gesnikt, en tot my gezegd hadden: ach, myn lieve Myn Heer!..... dat ziet 'er naar
uit.... zoo'n wind! die zelfde Vrouwtjes gingen schoorvoetende na huis; en ik bemerkte
onder haar en eenige Manspersoonen wel een gejouw, dat zommigen zich, te
vergeefs, zo wakker afgesloofd hadden, maar geene blyde en dankbaare
aandoeningen, uit hoofde van zulk eene gelukkige uitkomste.
Meermaals vermaak hebbende in 't nagaan van de gewoone handelwyze der
menschen, en derzelver springveeren, zo sloeg ik ook dit gedrag myner buuren en
deszelfs oorzaak, met oplettendheid, gade. Ten aanzien van het Volkje, 't geen aan
de Spuit was, vonde ik eene duidelyke reden, en kon gemaklyk begrypen, hoe die
eene Knaap, by zulk eene gelukkige uitkomst van zaaken, den Duivel, op zodanig
eene mislyke en ongeschikte wyze, te pas bragt, dat ik genoodzaakt ware by my
zelven te laggen, schoon ik anders het vloeken, met den uitersten weerzin, aanhoore.
Men weete dan, dat het hier de gewoonte is, om aan alle, die eenig werk, in zulk
een tyd, aan de Brandspuit hebben, ryklyk Jenever te schenken. Dit geschiedt,
eensdeels, tegen het uitstaan van de ongemakken, die men, by zulk eene
gelegenheid, te lyden heeft; en andersdeels, om moed en nyverheid in het lyf te
hebben; 't geen ook zeer goed is, wanneer de couragie maar de maat niet
overschrydt; zo dat zommige onder hunnen eigenen moed bezwyken, of zo
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dapper worden, dat zy, door onnoodig breeken, snijenen omverhaalen, meerder
bederven dan nuts doen. Dus vonde ik eene genoegzaame reden, waarom de
gemeenste handlangers by de Spuit, zo te onvreden, na huis gingen. Zy waren
bedroogen in de verwagting, en het aangenaame vooruitzigt van sterken drank te
drinken. Elendige begeerte! 't Is te beklaagen, dat deeze dierlyke geneigdheid, die
geen agt geeft op eenes anders ongeluk, nog onder Christen-menschen gevonden
wordt. Hoe ontbloot moeten dezulken zyn van alle pligtskennis! - Nogthans kon dit
het geval myner buurvrouwen niet weezen, die al de welmeenendheid haarer
voorgaande betuigingen, door haar volgend onverschillig gedrag, omver stieten.
Ik dagt by my zelven; zou haar schoorvoetend en onverschillig henen gaan, na
den gebluschten brand, ook daar aan toe te schryven zyn, dat zy deezen gedreigden
rampspoed maar al te zeer gunden aan den persoon, dien hy boven het hoofd hing;
en dat het haar heimlyk ongenoegen veroorzaakte, dat dezelve niet meer was
uitgebarsten? - Neen; hy was geen man, die men zulk eene haat kon toedraagen,
of die, in algemeene ongunste van anderen, stondt. Dit zou ook eeveneens geweest
zyn, als dat iemand, om een ander in het water van kant te helpen, zelve ook daar
in loopt, met gevaar zynes leevens, op dat deeze daad maar den schyn hebbe van
verzinning, en niet den naam van moord kryge; want, den brand niet gebluscht
zynde, liepen zy, wegens den hevigen wind, zelve zeer veel gevaar. Daarenboven
heb ik, altoos, gunstiger gedagten van mynen Evenmensch, schoon ik, daardoor,
wel eens, den naam van laf te zyn gekreegen hebbe. Ik geloove, dat iemand, zelden,
zoo overgegeeven boos is, dat hy zulk een onheil, met opzet, zynen naasten gunnen
zal; en dat 'er meer dwaasheid dan ondeugd in de weereld is.
Hoe gaarne men door anderen beklaagd schynt, wegens het een of ander ongeval,
dat by ons hevige aandoeningen van droefheid verwekt: het is zo niet. Wy blyven
liefst, eenigen tyd, in die ontroering. Zy schynt iets aangenaams voor de menschelyke
natuur te hebben. Wy zyn te gewoon aan het geen ons daaglyks omringt, en op
onse hartstogten werkt. Hoe wonderspreukig dit ook by zommigen klinken moge, 't
is egter eene vaste waarheid, welke de ondervinding, met meer dan een geval,
bevestigt. In het Najaar van 1775, toen we dien hoogen Watervloed hadden, heb
ik eene zekere goede Vrouw ge-
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kend, die, zeer aandoenlyk van gestel zynde, wel een week werks hadt, om van
haare ontroerenis te bedaaren, uit hoofde van de verwoestingen, die zy, in haar
huis, en rondsomme, door het water, veroorzaakt zag. Nogthans hoorde zy, al
beevende, niets liever dan de tydingen, omtrent zommige nieuwe elenden, welke
het water te weeg gebragt hadt, die haar, van tyd tot tyd, aangebragt werden. In
weerwil van nieuwe onaangenaame aandoeningen, las zy, vlytig, alle
nieuwspapieren, die opgevuld waren met akelige berigten van verwoestingen. Zy
zondt haaren Jongen, dikwyls, uit, om te verneemen, of 'er niet nog meer
droefheidverwekkende berigten het licht zagen. En zy scheen wreevelig te worden,
als ik haar beduiden wilde, dat zodanige papieren, zo vlugtig opgesteld, en, meestal,
op een los gerugt afgaande, doorgaands de geledene rampen eerder vergrootten
dan verkleinden; - dat de verwoestingen niet zo groot waren, als zy meende; - dat
zy zo nieuwsgierig na die droevige tydingen niet weezen moest. Ik was genoodzaakt
te zwygen, wilde ik den naam van een onverschilligen, onder de kastydingen des
Hemels, niet wegdraagen. - Waarschynlyk was het bovengenoemde ook de reden,
dat myne buurvrouwen, na den welafgeloopen brand, zo schoorvoetende en
onverschillig henen gingen, om dat zy, door die spoedige blussching, gestuit waren
in den loop haarer aandoeningen, waar van zy het zoet ondervonden, al scheenen
zy, in den aanvang, het zelve te verbergen; door te zeggen, ‘hoe akelig zal het 'er
voor ons uit zien, zo die brand niet gebluscht wordt.’ - Ik sta in twyfel, of dit gedrag
op zich zelve, zonder met andere beginzelen vermengd te zyn, eene grootheid of
laagheid van geest te noemen zy. Althans kan het den schyn vry wat vermeerderen,
dat die Wysgeeren niet zeer verre van het regte spoor verdwaald zyn, die zeggen,
dat het natuurlyk kwaad, in onze zielen, zo veele onaangenaame aandoeningen
niet verwekt als zommigen waanen; dat het zo erg niet is, als het zich vertoont; dat
het, met veel goeds vermengd, en dikwyls allerheilzaamst zy, in deszelfs gevolgen.
Is dit gedrag, integendeel, eene laagheid van ziel, dan kan men dezelve vergeeven,
zo als men menschelyke zwakheden vergeeven moet. Ik ben hier toe mede zeer
gereed; maar vreesde op dien tyd, dat die onverschillige houding, en dat
schoorvoetend heen gaan myner buuren, uit dwaaze beginselen, zynen oorsprong
nam.
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Ik heb, namentlyk, reden te denken, dat haare begeerten, om, voor eenigen tyd,
van de huisselyke bezigheden ontslaagen te weezen, om aan gemak,
nieuwsgierigheid, praatzugt en wat dies meer zy, toe te geeven, ook myne
nabuurschap zulk eenen traagen tred deedt neemen, als zynde zy, in dit alles, te
loor gesteld. Of weet men niet, dat, staande het ongeval, waar van wy spreeken,
de huislyke verrigtingen stille staan? Het hart is te bekneld, en de handen zyn
daardoor te zeer gebonden, om iets uit te voeren, gelyk men gewoon is te spreeken.
Koomt zo lang by my, zegt de een tot den ander. Hoe schoon lykt dat zommigen,
die gaarne wat rusten van hunnen arbeid; en, in zodanige omstandigheden, het
ongenoegen haarer Mannen niet te vreezen hebben, wanneer de dingen, by hunne
te rug komste, niet in orde zyn. Staande zodanig een ongeluk, valt 'er tevens eene
geduurige verandering van voorwerpen voor. En zou die der Vrouwen, in het
byzonder, niet behaagen? Men beklaagt den persoon, dien het ongeval treft. Men
toont, door dit beklag, ieder als om het zeerste, de welmeenendheid en
uitgestrektheid zyner menschenliefde. Die goede Man! die arme Vrouw! die lieve
Kinderen! die braave Dienstmeid! hoe dat die het tog hebben! wordt, met luider
stemme, en, byna zonder onderscheiding, wie 'er spreekt, gehoord; gehoord, zonder
dat men iemand van de ongelukkigen helpt, of zonder dat de een of ander, al was
zulks in zyne magt, dikwils een hand, ter ondersteuninge, uitsteekt. Men raakt aan
't spreeken, over de onderscheiden branden, die, geduurende der aanweezigen
leeven, geweest zyn; even of dit in staat ware het tegenwoordige geval te verligten,
gelyk ik, eenmaal, het verdriet had, na eenen afgeloopen brand, door iemand, zeer
lang te worden opgehouden, welke, al vry wat gevorderd zynde in jaaren, my
noodzaakte te gaan zitten, en aan te hooren, uit breedvoerige aantekeningen, alle
de ongemakken, by zyne geheugenis, door brand veroorzaakt, mitsgaders het Jaar
en de Maand waar in, den dag en het uur wanneer; de aanleidelyke oorzaaken, na
welker veele hy, nogthans, maar gissen moest, uit welke zy gebeurd waren, het zy
door het onweder, door een onvoorzigtig gebruik van vuur, en wat dies meer zy. Is de wereld nog niet wyzer, en zo dwaas, dat zy, schoon niet met opzet, uit een
boos hart, nogthans ongemerkt de rampen van anderen als begeert; alleenlyk, om,
door verandering van treffende voorwerpen, zich zelve eenig vermaak te
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geeven; om aan luiheid, nieuwsgierigheid en praatzugt, te voldoen, en een kwanswys
medelyden te toonen? Laaten wy 'er uit leeren, dat men van het gejammer en luid
getier over de elenden van anderen, vry wat, moet aftrekken. Wel een drie vierde
gedeelte van eigenbelang schuilt onder die vertoonde aandoeningen. En hy alleen
is de waare Menschenvriend, die, by aldien het een of ander ongeluk zyne Stad- of
Dorpgenooten treft, zich wel niet onverschillig, maar stil houdt, wanneer hy 'er niets
aan doen kan. Of, omgekeerd, aanstonds ter daadelyke hulpe van deszelfs
Natuurgenooten toeschiet, zo hy 't vermogen hebbe, van daar toe iets in 't werk te
kunnen stellen.

Nieuwjaers bespiegeling.
Daer de slaep my thans heeft verlaeten, en het lieve morgenlicht my in de oogen
blinkt, mag het my weder gebeuren den eersten dag van een nieuwbegonnen Jaer
te aenschouwen! Zyt dan welkom, staetelyke Dag! Dag van vreugde, gewoel en
pligtpleegingen! Dat ik u, vóór de stad zich op een loopen en draeven zal stellen,
met denkende aendacht gadeslae, en uit uwe verschyning' nutte leeringen trekke!
Welke tafereelen van het afgeloopen Jaer doen zich daer voor myne verbeelding
op! Hier beschouw ik een' Rykaert, die, door zyne schatten beguicheld, zich in den
waen bracht, als of het hoogst geluk daer aen verbonden was, en elk, die dezelve
moest derven, voor eenen beklaegenswaerdigen ellendeling mogt gehouden worden.
Zyne Vorstelyke wooning, zyn prachtige stoet, zyne heerelyke tafel, deeden hem,
met verachting', op zyne minderen nederzien, en hadden hem zó vast aan hunne
genieting' gekluisterd, dat hy alle poogingen aenwendde, om de minste gedachte,
van die eens te moeten derven, zeer verre van zich te verwyderen. De weelde had
zyne ziel tegen het geklag der behoeftigen verhard, en zyne beurs voor hun
geslooten. De eerbewyzingen, die het eigenbelang hem aendeed, hadden hem zó
opgeblaezen gemaekt, dat hy, hoewel van alle kundigheid en deugd ontbloot, zich
verbeeldde eene innerlyke waerdy te bezitten, welke hem dagelyks dien wierook
deed toezwaeien; ja dat hy schier eene Godheid op aerde was. Doch eens-
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klaps verandert dit Tooneel! Eene kwynende ziekte overvalt hem! Schrik en beroering
bestormen zyne ziel! Doodelyke angsten solteren dezelve! Nu word zyn oog geopend!
nu bespeurt hy, dat zyn veruitzicht eens genots van nog veele jaeren zou kunnen
verydeld worden! Zyne kragten neemen allengskens af! Zyn hart kan nog niet zyne
geliefde banden verbreeken! een flaeuwe strael van hoop' beschynt nog het zelve!
De dood echter geeft hem zulk een' wissen slag, dat hy, in één stip des tyds, alle
zyne bezittingen, als eene ligte morgenwolk ziet verzwinden, en in de eeuwigheid
stapt, zonder 'er aen gedacht te hebben!
Daer zie ik een' angstigen Vrek, die goederen op goederen stapelde, als of hy
voor 't onderhoud van een gantsch leger te zorgen hadt, en zyne levensdagen
nimmer zoude eindigen! De bleeke kommer en 't knaegend verdriet zaten hem
steeds op de hielen! Van den opgang der Zonne tot derzelver ondergang liet hy
geen' oogenblik verlooren gaen, om aen de vermeerdering' zyner schatten te
arbeiden! Zyn hart was voor menschenliefde en vriendschap geslooten! Altoos
agterdochtig, schuwde hy 't gezelschap van zynen medeburger! 't Laeg belang en
de hartvochtige knevelary deeden dagelyks een aental van ongelukkigen, dien hy
zyne penningen op een' onbetamelyken woeker gegeeven had, traenen van wanhoop
storten', en hem met heimelyke vervloekingen overlaeden. Het verlies van bezittingen,
anderen, buiten hunne schuld, overgekomen, verheugde zyne verfoeielyke ziel;
nadien hy daer door gelegenheid kreeg om die dikwerf voor een' geringen prys in
te slokken! In 't midden nogthans van zyne gehaete handelingen word hy op het
ziekbed geworpen! hy druischt tegen zyne zwakheid aen! Schoon de sleutels van
zyne kamers, kisten en kasten naest zyne zyde liggen, kan hy echter het denkbeeld
niet verdraegen, dat iemand die met list zou kunnen berooven! Hy wil nog als te
vooren door zyn huis waeren! Hoewel de doodverf op zyne kaeken zit, moet hy,
door eenige persoonen ondersteund, nog de ronde doen! Men helpt hem op, en
terwyl men hem op een' stoel nederzet, blaest hy zyn' vuilen adem uit, in de armen
eens erfgenaems, die zyn hart, in dat oogenblik, van blydschap voelt opspringen,
en reeds, by verbeelding, tot over den elleboog in de gouden schyven zit, om zyne
ongebondenheid en spilzucht den teugel te kunnen vieren.
Wat naer gehuil! wat akelig gegil doet myn hart nog van
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angst trillen! Eene in traenen baedende Echtgenoote, met wringende handen, en
ten hemel geslaegen oogen, voor 't sterf bed van haeren zielevriend, die zo
aenstonds dit traenendal zal verlaeten! Luidweenende Kinderen, aan hunne Moeder
gekleefd! De naem van Man en Vader, nokkend onder een gemengd, beroeren nog
myne ziel! Daer valt nu al de steun van dit talryk huisgezin, dat, door den noesten
arbeid van zyn hoofd, dagelyks van 't noodige bezorgd werd! Rampzalige Weduw!
Jammerenswaerdige Spruiten! De Godheid, die verklaerd heeft een Man der
Weduwen, en een Vader der Weezen te zullen zyn, zy uwe veilige toevlucht! zy zal
het medelyden in den boezem van uwen naesten ontsteeken! Betrouwt op haer, en
gy zult redding vinden!
Hoe veelen, die met de wakkerste vlyt zwoegden en sloofden om hunne oude
dagen in stilte, en met gemak, te kunnen doorbrengen, terwyl die liefelyke hoop hun
in alles vleugels byzette, zie ik in de kaeken des doods gevallen! Hoe veelen, welken,
in hunne kommervolle omstandigheden, om hun dagelyks bestaen zuchtten, en het
donkerst en akeligst vooruitzicht hadden, rusten thans in het vreedzaem graf! Hoe
veelen, die de vruchten van hunnen eerelyken arbeid, daer het zilverhair hunnen
kruin reeds begon te dekken, wegens hunne sterke welvaert, nog wat dachten te
plukken, zyn uit hunnen genoegelyken levenstrein, op het op het onverwachtst,
weggerukt? wat al omwentelingen op het Tooneel der Waereld! Wat al veranderingen,
in de omstandigheden van byzondere persoonen, heeft het wisselvallig lot niet doen
aenschouwen! Alles heeft ons toegeroepen: het ondermaendsche is niet dan
verganglykheid! Dwaeze Stervelingen! Laet uwe verknochtheid aen 't zelve vaeren!
Leeft zó, dat gy het met vreugd' kunt verlaeten! Vestigt uw uitzicht op eene betere
waereld dan zullen uwe zielkwellaedjen haere schuilhoeken verlaeten! eene liefelyke
kalmte zal derzelver plaets vervangen, en een gerust, wel te vreden, en gelaeten,
sterfbed zal uw heilryk uiteinde weezen!
Nieuwaengevangen Jaer, 't welk alle de voorige tafereelen weêr zal verlevendigen!
Mogt de Sterveling, door de ondervinding van heengesnelde Jaeren geleerd, zyne
dwaesheden, geduurende uwen loop, vaerwel zeggen! Dat hy in u opmerke, hoe
de Aerdsgoedheid hem niet op deeze aerde geplaetst heeft om altoos een prooi
der ellende te weezen! Hoe de natuurlyke rampen, die, onder Gods voorzienig-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

34
heid, hem, buiten zyn toedoen, mogen bespringen, en welke hy daerom onderworpen
moet verdraegen, het in wreedheid niet haelen, by die geenen, welken van rede
ontaerde Schepzelen zich onderling aendoen; daer eerzucht, twist, haet, nyd en
wraekgierigheid, dagelyks, de bloedigste tooneelen opleveren, en hunne armzalige
slagtoffers den waeren vriend des menschdoms de medelydendste traenen afpersen!
Liefde, eensgezindheid, deugd en waere godsvrucht, dit is myns harten wensch,
mogen in dit jaer alöm welig bloeijen! Dat de snoode huichelary en gevloekte
zielendwang, voor eeuwig ten afgrond gestooten, de volgende dagen met hun helsch
gif niet bezwadderen! Dat de toorts des oorlogs, wiens akelige vlammen in de nieuwe
Waereld treurig ten hemel stygen, en tot de oude zouden kunnen overslaen,
geduurende den loop van dit jaer, voor altoos uitgebluscht worde! Dat onze dierbaere
Overheden, met de omzichtigste wysheid, 't schranderst beleid, en de blakendste
Vaderlandsliefde van den Hemel beschonken, den kwynenden Koophandel en de
vervallene Fabryken door welgewikte maetregelen mogen herstellen! Dat Kunsten
en Weetenschappen, onder hun bestuur, haar hoofd vrolyk mogen opbeuren, en
den zegen en de welvaert alöm verspreiden!
Dan krygt de Sterveling een' hemel hier op aerd!
Dan word zyn levensloop een keten van vermaeken!
Dan zal der deugdenvriend zyn billyk zuchten staeken;
Want dan is 't menschdom eerst zyn edel harte waerd!
Dit Jaer moog' dus de kroon van alle Jaeren spannen,
En zyn voortreflykheid het droef geklag verbannen!

Nymegen.
L. STOPPENDAAL, P.Z.

Geschiedkundig verslag van de onderscheide wyzem van vryen
onder verschillende volken.
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDER's History of Women.)
Van alle Driften, die, op zo verschillende wyzen, het menschlyk gemoed beweegen
en ontroeren, brengen 'er geene eene grooter verandering in de gevoelens te wege,
of verzagten en breiden de aandoeningen wyder uit, dan de Liefde. Terwyl de
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Toorn ons in woedende gedrogten hervormt, en de Wraak ons in verscheurende
Dieren herschept, doet de Liefde geheel tegenovergestelde aandoeningen gebooren
worden. De Verklaaring van deeze gezellige en goedaartige Drift, aan het Voorwerp,
't welk dezelve inboezemt, wordt in 't algemeen met den naam van VRYERY
bestempeld; en de tyd der Vryerye houdt men, niettegenstaande de veelvuldige
bekommernissen en ongerustheden, welke denzelven vergezellen, doorgaans, voor
een der gelukkigste tydperken van s Menschen leven: zo lang hy ondersteund wordt
door Hoope, die behaaglyke dronkenschap der ziele.
Schoon het te denken zy, dat de wederzydsche genegenheid der beide Sexen,
tot elkander, bykans volkomen gelvk staat, zal het, nogthans, daar wy bestendig
ontdekken, dat de verklaaring der genegenheid door de Mannen geschied, wel der
moeite waardig weezen, te onderzoeken, of zulks het uitwerkzel is van Gewoonte,
dan iets 't welk in de Natuur rust?
Indien het algemeen doorgaa, dat de Mannetjes, onder alle Dieren, hunne
Liefdedrift eerst aan de Wyfjes ontdekken, dan zouden wy zulks mogen houden
voor een bedryf, 't welk op de Natuur rust; maar, indien het, van den anderen kant,
waarheid zy, gelyk zommige Reizigers verzekeren, dat, by verscheide Wilde Volken,
de Vrouwlyke Sexe niet alleen haare Drift met dezelfde vrymoedigheid openbaart
als de Manlyke; maar ook dikwyls deeze laatstgemelde tot omhelzing tragt te
dwingen, dan schynt zulks het uitwerkzel van Gewoonte te weezen. - Gewoonte,
egter, die grillige Dwinglandesse der ziele, ontstaat altoos uit zekeren oorsprong;
en deezen heeft men niet zelden in de Natuur te zoeken. Derhalven zal, eens
toegestaan zynde, dat Gewoonte, welke Europa, en veele andere Werelddeelen,
het regt om te vraagen den Mannen geschonken heeft, door een lang en bykans
onafgebrooken gebruik, nogthans, die Gewoonte zelve, onzes oordeels, van de
Natuur afgeleid moge worden. Want de Natuur, dit blykt voor aller oog ten klaarsten,
heeft de Mannen stoutmoediger en onverschrokkener gemaakt dan de Vrouwen,
en de werkzaamste rollen des leevens hun toegedeeld. Het is, over zulks, hoogst
waarschynlyk, dat de Mannen, bewust van deeze hoedanigheden, het regt om te
vraagen eerst aannamen; een regt. waar van de Gewoonte, in 't einde, hun eene
soort van uitsluitend voorregt geschonken heeft.
Het zou, derhalven, voor toegestaan neemende, dat de Liefdeverklaaring het
voorregt is der Mannen, gegrond op de Natuur, en geheiligd door Gewoonte, zonder
de onderscheide wyzen, waarop zy deeze verklaaring doen, en dezelve door de
Vrouwen aangenomen of afgeslaagen worden, wanneer wy in staat waren om des
een volkomen verslag te geeven, een der verlustigendste stukken van de
Geschiedenis des Menschdoms opleveren, en eene stoffe verschaffen, even geschikt
tot vermaak der schoone Sexe, als ter ernstige beschouwing van den Wysgeer.
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Van dit vermaak kunnen wy, egter, slegts zeer schaars iets schenken, zo lang wy
ons ophouden by de oude Inwoonderen van het Oosten; die geheel vreemdelingen
van kiescheid in gevoelens en aandoeningen, met dezelfde driftlooze koelheid eene
Bruid kogten, als zy een Os of Ezel zich ten eigendom verkreegen: en, zelfs, ten
opzigte van andere Volken, stellen de Geschiedkundige Berigten ons niet in staat,
on dit stuk zo volkomen te maaken, als wy gaarne wenschten.
Wy hebben, als een algemeenen regel, te nedergesteld, dat het doen der
Liefdeverklaaring, het byzonder voorregt was der Mannen: doch, dewyl alle
algemeene regels uitzonderingen hebben, moeten 'er op deezen eenige weinige
gemaakt worden. Eene Israëlitische Weduwe hadt, ingevalle 'er geen Kinderen van
't eerste Bedde waten, het regt om den Broeder des overleden Egtgenoots ten
Huwelyk te vraagen: in dit geval word het voorregt der Mannen aan de Vrouwe
geschonken; doch ook dat der Vrouwe ging aan den Man over, het stondt in zyne
magt de Egtverbintenis te weigeren: eene weigering, welke, nogthans, van eenige
onaangenaame omstandigheden vergezeld ging: de dus versmaadde Weduwe hadt
het regt, om, in het Gerigte, den Schoen diens Mans te eischen, en hem in 't
aangezigt te spuwen. Voor Mannen, van natuure stout en onverschrokken, en
voorzien met de onbepaalde magt om ten Huwelyk te vraagen, was de weigering
van weinig gevolgs; doch voor Vrouwen, uit den aart vreesagtiger en zediger, en
die alleen de Broeders des overleden Egtgenoots mogten vraagen, was het niet
enkel eene oneere, maar eene weezenlyke belediging; vermids ieder een moest
besluiten, dat die weigering, op zekere welgegronde reden steunt, en men daarom
deeze Vrouwe zou weigeren te trouwen, en zy, overzulks, slegts geringen kans
stondt van immer weder in den Egt te treeden. Hierom oordeelde men het misschien
noodig, eenig openbaar schandteken den zodanigen te doen aankleeven, die het
verzoek van zulk eene Weduwe afsloeg. - Eene gewoonte, hier mede veel
overeenkomsts hebbende, vindt thans plaats onder de Huronnen en Iroquoisen,
wanneer eene Vrouwe sterft, is de Man verpligt de Zuster te trouwen, of, in haare
plaatze, de Vrouw, welke de Familie der overledene Egtgenoote voor hem verkiest.
Eene Weduwe is desgelyks gehouden, een der Broederen haars overleden Mans
ten Huwelyk te neemen, indien hy zonder Kinderen verwekt te hebben gestorven,
en zy nog in de jaaren is om Kinderen te kunnen krygen. - Volkomen het zeifde
grypt stand op de Caroline Eilanden; daar, zo wel als onder de Huronnen, mogen
de Vrouwen zulk een Broeder ten Huwelyk vraagen, schoon wy geen berigt hebben,
of zy zich ooit van die magt bedienen.
Op de Landengte van Dariën, wil men, dat het regt, om zonder onderscheid te
vraagen, door beide de Sexen geoefend wordt: die 't eerst de aandrift der Liefde
voelt, ontdekt deeze aandoening
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onbeschroomd. Men verhaalt, dat, in de Ukraine, dit stuk nog veel verder gaat, en
de Vrouwen daar meer dan de Mannen vryen. Wanneer een jonge Dogter op iemand
verliefd wordt, schaamt zy 't zich niet in 't minste na diens Vaders Huis te gaan,
haare minnedrift op de tederste wyze te ontdekken, en gehoorzaamheid te belooven,
indien de Jongman haar voor zyne Vrouwe wil aanneemen. - Wanneer deeze,
ongevoelig voor haare Liefdeverklaaring, zich van dit aanbod wil ontslaan, verklaart
zy beslooten te hebben, zyn huis niet te zullen verlaaten, eer hy zyn toestemming
gegeeven heeft, en zy neemt er haar intrek; als hy voortvaart met haar te weigeren,
wordt zyn geval, in de daad, zeer moeilyk; de Kerk is doorgaans op haare zyde; en
haar uit te dryven, zou alle haare Bloedverwanten aanporren, om haare gehoonde
eer te wreeken: zo dat 'er voor hem niets overblyve, dan de vlugt te neemen, tot zy
eene andere keuze gedaan hebbe.
Naardemaal de beide Sexen, in Griekenland, weinig met elkander verkeerden,
en een Minnaar zelden gelegenheid vondt, om zyne Liefste zyne genegenheid te
verklaaren, was hy gewoon dezelve te ontdekken, door haaren naam op de wanden
van zyn huis, in de stammen der boomen, op openbaare wandelplaatzen, of de
bladeren zyner boeken, te schryven: ook was het daar gebruiklyk, dat hy de deur
van 't huis, waar het voorwerp zyner Liefde woonde, met bloemenkranssen te
behangen, en wyn voor dezelve te plengen, op dezelfde wyze als men zulks deedt
in den Tempel van CUPIDO. Bloemkranssen waren zeer gemeen onder de Grieken
in liefde-handelingen: wanneer een Minnaar zyn krans ontbondt, strekte zulks ten
teken, dat hy van Liefde vermeesterd was, en wanneer eene Vrouwe een krans
vlegtte, diende het tot eene stilzwygende bekentenis der zelfde zaake.
Dit waren de gewoone wyzen van Liefde ontdekking by de Grieken; de wyzen
om de Vryery voort te zetten, waren veel zeldzaamer, en min overeen te brengen,
met beschaafdheid en goede beginzelen: wanneer een Griek, in zynen minnehandel,
niet gelukkig slaagde, poogde hy zich niet bevalliger en aangenaamer te maaken
noch verspilde zyne goederen, door het geeven van kostbaare geschenken, noch
ook zogt hy zyne Beminde door veelvuldige aanzoeken te verpligten; maar nam
terstond zyne toevlugt tot beleezingen en liefdedranken; in het doen en vervaardige
hier van, staken de Thessalische Vrouwen uit, en wonnen daar mede veel geld.
Deeze Dranken gaven de Vrouwen aan de Mannen, en de Mannen aan de Vrouwen,
en ze waren doorgaans zo sterk en geweldig van werking, dat zy den Inneemer
voor eenigen tyd van zyne zinnen beroofden, en niet zelden hem op 't leeven te
staan kwamen.
De Romeinen bedienden zich, even als de Grieken, van deeze middelen, in gevalle
van galantery en ongeoorloofden minnehandel;

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

38
doch op welk eene wyze zy zich vervoegden by Juffers, die zy ten oogmerk hadden
te trouwen, is ons niet overgeleverd: en de rede hier van hebbe men, onzes agtens,
daar in te zoeken, dat 'er weinig of geen omslags aan hunne Vryery vast was. By
de Romeinsche Geschiedschryvers leezen wy menigmaal van een Vader, van een
Broeder, van een Voogd, die zyne Dogter, zyne Zuster, of Pupil, ten Huwelyk gaf;
doch ik kan my geen enkel geval herinneren, waar in voorkomt, dat de Bruidegom
zich by de Juffer vervoegt, om haare toestemming te verzoeken. - Eene
omstandigheid te opmerklyker: dewyl de Vrouwen, wanneer het Romeinsche Ryk
ten val neigde, eene waardigheid verkreegen hadden, en eene vryheid gebruikten,
welke de tegenwoordige tyd nauwlyks evenaart.
De oude Noordsche Vrouwen waren natuurlyk kuisch, kloekmoedig, en bykans
even zeer als de Mannen op roem gesteld: en van vroeg af geleerd zynde, zodanige
Jongelingen te versmaaden, die hunne jeugd in stille rust onbekend doorbragten,
waren zy alleen te vryen door de vlytigste oppassing, ondersteund door zulke
krygsbekwaamheden en verrigtingen, als de gewoonte des Lands noodig gemaakt
hadt, om een Man verdienstlyk te maaken, in de oogen zyner Beminde.
In een Lied van HAROLD den Dapperen, van eene laate dagtekening, vinden wy
eene optelling zyner krygsbedryven en bekwaamheden, te zamengevoegd, om zyne
Liefste een gunstig denkbeeld van hem in te boezemen; doch uit het slot van elk
Couplet blykt, dat hy in zyne Liefde niet slaagde.
‘Myne Schepen hebben Sicilie omgezeild: zy waren alle heerlyk en kostbaar
uitgehaald; myn Schip, met Scheepslieden opgevuld, bereikte spoedig het uiterste
myner wenschen; geheel met oorlogslust bezield, dagt ik in myn vaart niet gestuit
te zullen worden. - En nogthans versmaadt my een Russisch Meisje.
In myne vroege jeugd, streed ik tegen het Volk van Dronthem; hunne Legerbenden
gingen de onze in aantal te boven. 't Was een bloedige slag. Ik liet hun jongen
Koning dood op 't slagveld leggen. - En nogthans versmaadt my een Russisch
Meisje.
Op zekeren dag bevonden wy ons slegts met ons zestienen in een Schip; 'er stak
een Storm op, de Zee ging hol en hoog, sloeg in het Schip, en dreigde het met den
ondergang; doch wy hielden het boven: dit deedt my op een gelukkigen uitslag
hoopen. - En nogthans versmaadt my een Russisch Meisje.
Ik versta my op acht lichaamsoefeningen. Ik vegt dapper; ik zit vast te paard; ik
zwem sterk; ik kan op schaatzen ryden; ik werp de werpschicht behendig, en weet
wel te roeijen. - En nogthans versmaadt my een Russisch Meisje.
Kan dat jonge en bekoorelyke Meisje ontkennen, dat ik op
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zekeren tyd, by een Stad in 't Zuiden gelegerd, slag leverde, en, door myne
welafgerigtheid in den wapenhandel, blyvende gedagtenistekenen van myne
krygsverrigtingen heb nagelaaten. - En nogthans versmaadt my een Russisch Meisje.
Ik was in het hooge land van 't Noorden gebooren, waar de Inwoonders op het
behandelen van den boog zo wel zyn afgerigt; doch ik gaf de voorkeuze, om myne
Schepen, de schrik der Landslieden, door de rotzen van den Oceaan, verre van de
wooningen der Menschen te stuuren. Ik heb al de zeeën met myne Schepen
doorkruist. - En nogthans versmaadt my een Russisch Meisje.’
De wyze om in 't Vryen te vraagen en te weigeren, onder zommige Stammen der
Indiaanen in America, is de eenvoudigste, welke men zich kan verbeelden. Wanneer
de Minnaar uitgaat om zyne Zielsvoogdes te bezoeken, verzoekt hy alleen door
eenig teken in haare hut te mogen ingaan; hier toe verlof bekomen hebbende, treedt
hy binnen, en zit by haar neder in de diepste stilzwygenheid: indien zy hem zender
stoorenis laat zitten, strekt zulks ten blyk dat zy in zyn aanzoek toestemt, en zy
gaan, zonder eenigen verderen ommeslag, te bedde: doch indien den Minnaar iets
te eeten of te drinken gegeeven wordt, moet hy dit voor eene weigering opneemen,
schoon de jonge Dogter verpligt is by hem te blyven zitten, tot hy de spys of drank
genuttigd hebbe. Hier op gaat hy stilzwygend heen. - In Canada heeft de Vryery
niets van die agterhoudenheid en schynbaare geheimhouding, door de welleevenheid
ingevoerd by beschaafde Volken. Wanneer een Man eene Vroaw ziet, en getroffen
wordt door haare bekoorelykheden, openbaart hy zyne Liefdedrift op de duidelykste
wyze, en zy antwoordt, met dezelfde eerlyke eenvoudigheid, Ja of Neen, en het is
daar mede afgedaan. - Op zommige plaatzen vervoegt zich de Minnaar 's nagts in
de hut zyner Beminde, en steekt stilletjes een licht op, nadert voorzigtig haar bed,
het licht voor zich houdende; als zy het uitblaast, keurt zy het goed, en geeft daar
mede te kennen, dat zy de zaak in 't donker en heimlyk wil afdoen: hy vat de leuze,
en vervoegt zich by haar te bedde. Laat zy het licht branden, het is eene weigering,
en hy moet vertrekken.
Men heeft in 't algemeen opgemerkt, dat de Vrouwen gereeder on met minder
angstvallige zorge in 't Huwelyk treeden dan de Mannen: de reden hier voor doen
zich van zelve op by den Menschkundigen Leezer. De Vrouwen, in Groenland,
maaken, egter, in veele gevallen, eene uitzondering op deezen algemeenen regel.
Een Groenlander, zyne genegenheid gevestigd hebbende, geeft daar van kennis
aan zyne Ouderen; zy zeggen het aan de Ouderen van het Meisje: hier op gaan
twee Vrouwen als Middelaaressen na de jonge Dogter, en weiden uit in den lof van
den Minnaar, dien zy haar willen aanpryzen: wel byzonder stilstaande op zyne
bekwaamheid om Zeerobben te vangen. Zy, zich ge-
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hoond agtende, loopt weg, haar hoofdhair ontsnoerende: doch, wanneer deeze
twee Vrouwen de stilzwygende toestemming der Ouderen bekomen hebben, zoeken
zy de weggeloope Dogter op, en brengen haar uit de schuilplaats, met geweld, na
't huis haars Minnaars, en laaten haar in 't zelve blyven. Eenige dagen zit zy met
loshangende hairvlegten, stil en neerslagtig, allen voedzel weigerende, in 't einde
wordt zy, byaldien zagte behandelingen op haar niets ermogen, door geweld, en
zomtyds zelfs door slaagen, gedwongen het Huwelyk te voltrekken. Het gebeurt
ook, dat, wanneer de Koppelaarsters by eene jonge Groenlandsche Dogter komen,
om haar eenen Minnaar aan te pryzen, zy bezwymt of na onbewoonde bergen de
vlugt neemt, waar zy blyft tot dat zy door haare Bloedverwanten ontdekt en te rug
gebragt, of door honger en koude genoodzaakt wordt om weder te keeren. In beide
deeze gevallen, snydt zy zich het hair af; een bedryf, 't welk aanduidt, dat zy vast
beslooten heeft nimmer te trouwen.
De Wysgeeren hebben doorgaans aan het verschil der Lugtstreeke, tusschen het
een en het ander Land, de verschillende geaartheden der Inwoonderen
toegeschreeven. Doch schoon Frankryk en Spanje Koningryken zyn, die naast
elkander grenzen, kan men zich geen grooter onderscheid verbeelden, dan 'er plaats
heeft tusschen de handelwyze van een Franschman en een Spanjaard in het stuk
der Vryerye. By den Spanjaard is alles even deftig en staatlyk. Den Franschen
Minnaar is het woord Liefde in den mond geslaagen; doch de Liefde zelve schynt
in zyn hart geen plaats te hebben, en daar voor altoos buiten geslooten. Hy kleed
zich voor zyne Beminde, danst voor haar, en betoont haar alle dienstvaardigheden;
hy geleidt haar door den ganschen kring der vermaaken haar steeds oppassende;
en terwyl hy van zichzelven spreekt en hoog op geeft, laat hy haar van ter zyde
weeten, welk eene eere hy haar aandoet. Welke ook zyn staat mooge weezen, alles
wat raaken en treffen kan neemt hy te baat; maar, als hy, met behulp van dit alles,
geen indruk kan maaken op het hart der Schoone, kost het hem in 't einde niet meer,
dan dat hy eenige keeren de schouderen ophaalt, en twee of drie sterke uitroepingen
doet: en naardemaal het voor een Franschman onmogelyk is, zonder Liefde, te
leeven, vervoegd hy zich terstond by een ander voorwerp.
Wanneer de Menschen door Eigenbaat, Eerzugt, en andere laage Driften, zich
laaten beheerschen, wordt de stem der Natuure niet meer gehoord. Niets zeker kan
natuurlyker weezen, dan dat Liefde onze Leidsvrouw is in de keuze van eene
Lotgenoote des leevens, en dat de Partyen, die een Huwelyk sluiten, deeze
verbintenis aangaan met wederzydsche toestemming. Dit Regt der Natuure wordt
dezelve in bykans elk beschaafd Land uit de handen gewrongen. De Armen maaken
den eenigste rang van Lieden, die nog de vryheid behouden, om uit genegenheid
en verkiezing te trouwen: daar de Ryken, naar gelange zy in middelen
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en aanzien hooger opklimmen, te minder de natuurlyke regten des Menschdoms
handhaaven, en hunne Liefde aan Belang of Eerzugt opofferen.
Dit begint in Engeland de doorgaande handelwyze te worden. De Vryery, die uit
wederzydsche genegenheid en Liefde ontstaat, is, onder de Grooten, niet meer te
vinden, en de Huwelykskoop sluit men bykans op dezelfde veragtlyke wyze als in
het Oosten. - Slaan wy het oog op de Menschen in den middelbaaren leevenstand,
of in laager rangen, waar de vryheid van het hart nog plaats heeft, de wyze waarop
zy zich aangenaam poogen te maaken, by de voorwerpen hunner Liefde, zyn in 't
algemeen onzen Leezeren te bekend, om er een breed verslag van te boek te
(*)
stellen . Ik zal daarom, in 't algemeen, slegts aanmerken, dat de Liefde op een
Engelschman zo veel kragts heeft, dat ze hem aanzet om de natuurlyke
zwaargeestigheid, hen eigen, af te leggen, en zich, in tegenwoordigheid van het
voorwerp zyner Liefde, veel vrolyker vertoonen: doch dat dezelve, als hy aan een
goeden uitslag twyfelt, zyne volkseigene somberheid en stilzwygenheid vermeerdert;
en hem in zulk een bedwelmden staat doet te voorschyn komen, dat hy uitgelachen
wordt van zyne bekenden: eene geestgesteltenis die althans niet bevorderlyk is aan
zyne zaak.
Eenige weinige byzonderheden uitgenomen, herkomstig van de zeden en
gewoonten, gaat de Vryery van alle beschaafde Volken bykans op denzelfden voet,
en bestaat voornaamlyk daarin, dat de Minnaar zich zo behaagelyk als mogelyk
tragt te vertoonen by zyne Beminde; en haar tragt te overtuigen, dat zyne
omstandigheden van dien aart zyn, dat hy haar alles kan verschaffen wat haar in
haaren kring voegt, en dat zy aan zyne genegenheid om zulks te doen niet behoeft
te twyfelen. Deeze groote stukken afgedaan zynde, heeft de Minnaar doorgaans
weinig meer te doen, dan bezit van het voorwerp zyner hoope te neemen, of 't moet
weezen dat een der Partyen onaanneemelyke voorbedingen zoekt te maaken: zulks
breekt niet zelden een Huwelyksverbintenis, welke anders zeker zou voltrokken
weezen.

(*)

Wenschlyk ware het, dat Dr. ALEXANDER bier breedvoeriger geweest was. Hy zou ons
byzonderheden van de Engelschen, met betrekking tot dit onderwerp, hebben kunnen
opleveren, die met zo veel plaisier zouden geleezen worden, als die onze Vaderlander, J. LE
F.V. BERKHEY, in het IIIde Deels, IIIde Stuk zyner Natuurlyke Historie van Holland, heeft
opgegeeven.
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Zedelyke bedenkingen.
Wanneer men over het algemeen minder berispte en meer zichzelven verbeterde,
wat zou de Maatschappy niet van eene menigte ondeugden gezuiverd worden.
De Deugd en de Waarheid hebben ieder hare byzondere schoonheden: dan ze
zyn zo naauw aan elkanderen verbonden, dat de eene zonder de andere niet bestaan
kunne; terwyl ze, zamen vereenigd, in elk eene zuivere Liefde en agting inboezemen.
Men vind Menschen, die zo vooringenomen zyn met hunne eigen denkbeelden,
dat ze in het redeneren anderen geen tyd gunnen om de hunne voor te stellen; die
zo voort redeneren, en van het eene onderwerp op het ander vallen, dat het
onmogelyk missen kan, of ze moeten weldenkende Lieden geweldig vervelen.
Het veel spreken is altyd op verre na geen bewys van veel verstand. Ik heb dikwils
menschen ontmoet, die met meer gratie wisten te zwygen, dan anderen te praten;
doch men moet tevens bekennen, dat en gepast te kunnen spreken, en op zyn tyd
weten te zwygen, gaven zyn, niet aan elk mensch geschonken.
Den mensch zyne aandoenlykheid te willen benemen, zou, indien het al mogelyk
ware, meer na dan voordeel toebrengen: dan de aandoenelykheid te leren regelen
en bedwingen; is niet minder nuttig dan noodzakelyk. Zommige menschen zyn zo
aandoenlyk, dat ze door het geringste geval, door eene beuzeling zelfs, worden
aangedaan, welke aandoening invloed heeft beide op den Geest en het Lichamelyk
gestel. Het valt doorgaans in zwakke persoonen, die noch kragt van geest, noch
sterkte van lighaam bezitten; 't welk ook de voorname reden is, dat zy aan vele
ongemakken en kwellende ziekten onderhevig zyn. - Het beste hulpmiddel, tegen
dit nadeelig gebrek, is, zich bepaaldelyk te leren gewennen aan eene gezonde en
bondige redenering. - Zyne aandagt af te trekken van aandoenelyke gebeurtenissen,
die voorby zyn; en vooral te leren, dat de gebeurde gevallen zo voorzien, verordend
en bepaald zyn door den Alwyzen Stichter van het Wereldgebouw, in de Orde der
Natuur; en dat die Orde der Natuur, door het gehele menschdom zamengenomen,
niet veranderd kan worden, veel min door een enkel mensch. - Deze redenering,
meermaals uitgebreid, gestadig aangewend, zal den mensch eene zonderlinge
sterkte van Geest byzetten; en als het geschiktste hulpmiddel bevonden worden,
om de aandoeningen te leren regelen en bedwingen.
De best beraamde ondernemingen kunnen mislukken; de heilzaamste oogmerken
kunnen dikwyls een zeer verkeerden draai
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neemen; dit hebben wy menigwerf in anderen gezien; dit hebben wy zelven vaak
ondervonden. Is ons dat dan zo bekend? behoeven wy hierin geen oogenblik te
twyfelen? Waarom steilen we ons dan zo dikwyls als uitzinnigen aan, wanneer we
in onze oogmerken niet slaagen, of onze goede onderneemingen kwalyk uitvallen?
Altyd beter te willen weten dan een ander, maakt iemand in de verkering zeer
lastig, om dat de minste menschen dit verdragen kunnen: en hier door ontstaat
doorgaans een menigte twisten en gekakel. Het beste middel daar tegen is, zo dra
men zulk een beterweter ontmoet, en hy ons begint lastig te vallen, terstond bot stil
te zwygen; en nooit met hun in den wind te leggen.
De roem, de glory, en eene begeerte, om, na zyn dood, als een held, by de
nakomelingschap, onstervelyk te leven, heeft menig Vorst zig doen wapenen, en
zyne Onderdanen in eenen verdervelyken oorlog gewikkeld. - Dan, hoe ysselyk zal
hun de vertooning wezen, wanneer zo vele duizenden van menschen, in het ander
leven, ten gerigte worden aangevoerd, welke eenstemmig tegen hen getuigen zullen:
‘Wy allen hebben, door uw toedoen, ontydig en jammerlyk het leven verloren’.
De eenvoudigheid treft dikwils veel sterker, dan de uitgekiptste woorden. Wanneer
men wél en gevoelig wil treffen, moet men tragten het allernaast aan de natuur te
komen; al wie daar van afwykt, kan nimmer gelukkig slagen.
‘Wie een man slaat, dat hy sterft, diens bloed zal vergoten worden’. - Dan wat zal
men hem doen, die duizende ongelukkigen, in weinige oogenblikken, op de
wreeddadigste wyze laat vermoorden, en vermoord worden? - Hy, die zynes naasten
goed rooft of verwoest, zal men de strengste straf doen ondergaan. - Dan welk eene
straf zal men dezulken aandoen, die alles wegrooven, die moorden, rooven en
branden, die steden en landen verwoesten, en gehele Natien ongelukkig maken?
Voor alle misdaden zyn er, in dit leven, gene straffen bepaald. Indien dit waar
was, zou men vooral hem, die ligtvaardig den oorlog aanvangt, ongetwyffeld moeten
verbranden; nadien 'er geen nadeliger misdaad voor het menschdom bedagt kan
worden, dan, zonder wettige reden, den Oorlog te beginnen.
De menschen met geweld, den Lof over zyne werken, of die zyner naastbestaand
n, te willen afdwingen, is omrent zo veel als zyne werken in veragting te brengen,
en zichzelven bespottelyk te maken. In het hooren pryzen zyner daden, moet men
zelfs alleromzigtigst te werk gaan, en zich in het minst niet hoogmoedig, maar
nederig, gedragen; dan verdient de persoon en zyne werken beide dubbelen Lof.
Hy, die iets verrigt, waar omtrent het algemeen zyn oordeel vellen moet, kan nooit
verwagten, dat het van de gehele wereld geprezen zal worden; by moet de veragting
zo koelzinnig,
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als den lof nederig aanhooren; anders zal hy zichzelven geweldig kwellen, en zyne
eigen zaak bederven.
De bedilzugt is een der lastigste gebreken, welke onder het menschdom heerscht.
Men is altoos in eens anders zaken bezig; rusteloos bezig met eens anders zaken
te berispen; eens anders doen te laken, en men vertrouwt niets aan een ander;
wanende dat alles van anderen kwalyk behandeld zal worden, en dat 'er niets goeds
is, dan 't geen men zelve doet.
Hy, die iets berispt, moet lakenswaardige zaken berispen, of anders doet hy met
zyne ontydige berispingen ongelyk meer nadan voordeel. - Derhalven behoorde
men, in het berispen van zyns naastens daden, ten uitersten spaarzaam te wezen;
althans te denken: ‘niemand leeft zonder gebreken; mogelyk zyn de myne grooter,
dan die ik in anderen berispe.’
Het is een bewys van laaggeestigheid, zich door overtuigende reden niet te laten
verwinnen; en een blyk van eene lage en kruipende ziel, altyd gelyk te willen hebben.
C.V.D.G.

Het paard en de wesp.
Een teder Wespje stak een Paard:
Het moedig Ros, in toorn ontsteeken,
Sloeg vreeslyk met zyn langen Staart;
Dan 't Wespje zeide, zeer bedaard,
‘Trotsche vriend! gy dient te weeten,
Dat gy nutloos werk verrigt:
Op een zek're plaats gezeten,
Treft uw gramschap my niet ligt.’
't Paard, vermoeid, gaf aan de rede
Van het kleine Beest gehoor,
Lag het zagte woorden voor;
Des liet hem de Wesp in vreede;
Doch sprak, toen hy 't Ros verliet,
‘Vriendlykheid, vind, zo gy ziet,
Steeds gehoor; nu steek ik niet.’
********
Hoe klein een Vyand moge weezen,
Hy is zomtyds zeer sterk te vreezen.

Naar Gleim.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Aanmerkingen over de onverdraagzaamheid der hervormers.
Gy lieden hebt dit wel ten kwaade gedagt, maar God heeft het ten goede
gedagt.
JOSEPH.
Zy, die de poogingen van KALVYN, LUTHER, MELANCHTON en andere Hervormers van
de verkeerde vermoedens der Ongeloovigen ontslaan, en, met allen ernst,
ontkennen, dat deeze beroemde Mannen onverdraagzaame Geestdryvers geweest
zyn, hebben, doorgaans, hun Karakter in dit gunstige licht geplaatst. Van natuure
beminden de Hervormers eene zagte gesteldheid van geest, en wilden dezelve,
zeer gaarne, betoonen omtrent dezulken, die van Hen in gevoelens verschilden. Zy
jaagden na dien Vreede, welke het Sieraad is van eenen Dienaar des
menschlievenden Verlossers. De verregaande yver, waarmede zy, in eenige gevallen,
te werk gingen, en die, niet weinig, naar den geest van onverdraagzaamheid
zweemde, hadt, alleenlyk, zynen oorsprong in hunne wysheid, welke oordeelde,
dat het inslaan van zagter wegen hunne goede zaak zou benadeeld hebben. In dit
licht is het Karakter en gedrag der Hervormers ook by den grooten MOSHEIM, in
deszelfs leezenswaardige en doorwrogte Geschiedenis, geplaatst.
Het beste van zynen evenmensch, die zich, in andere opzigten, beroemd gemaakt
heeft, te denken, zal, altoos, eene pryslyke zaak blyven; inzonderheid ten aanzien
van zodanige gevallen, waarin de nyverige navorscher in twyfel staat, en de waarheid
zich agter een digt kleed verschoolen houdt. Ook behoeft men niet te logenen, dat,
misschien, ééne of meerdere van IIen, die de Hervorming van den Godsdienst, in
de duistere tyden des bygeloofs, ondernomen hebben, van natuure die zagtheid
van geest bezaten en tot die verdraagzaamheid geneigd waren, welke
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zommigen, gaarne, aan alle de beroemde Hervormers zouden toeëigenen. Dan dit
laatste zal, bezwaarlyk, wy durven zeggen, in het geheel niet, door eenen
waarheid-minnaar kunnen geschieden. Die ruime toeëigening zou, vlak, stryden
tegen de algemeene denkwyze van dien tyd, welke onverdraagzaam was. Zy zou
tegengesproken worden, door dien verkeerden yver des Geloofs, welke ook toen
plaats hadt, die de grondwaarheden des Christendoms van geene bespiegelende
leerstukken wist te onderscheiden, en waarmede genoegzaam alle Godgeleerden
overgooten waren. - MELANCHTON, de vreedelievende MELANCHTON, die zagte, die
goedaartige Man, shcreef aan KALVYN, dat de Geneefsche Overheid zeer wel gedaan
hadt, door SERVEET als een Godslasteraar ter dood te veroordeelen; en met deszelfs
goedkeuring was het, dat drie Doopsgezinden, nadat zy geweigerd hadden in de
(*)
gevoelens van deezen Hervormer te treeden, te Jena onthalsd wierden .
Maar, wat zullen wy hier op zeggen? Zullen wy de handelwyze van die geenen
navolgen, die tegen deeze onverdraagzaamheid, allerhevigst, uitvaaren; wier Keel
al heesch geworden is verdraagzaamheid te roepen, en wier longen al afgemat zyn,
door vredelievenheid te ademen? - Laat ons hooren, hoe zy zich afslooven! ‘Men
yst op de enkele gedagten, dat KALVYN de hand boodt in het doen verbranden van
den bekenden ongelukkigen. Afschuuwlyke onverdraagzaamheid, welke alle
menschelyke aandoeningen verdooft! Hoe beminnelyk is die toegeevenheid, die,
thans hoe langs hoe meer veld wint, en zelfs by die geenen tot Sieraad, in onze
dagen, gerekend wordt, wier voorouders met het bloed van zommige doolende
Zielen bezoedeld zyn! Ach! dat de Hervormers die zagte gesteldheid van geest
gekend en betoond hadden omtrent de zulken, wier verkeerde gevoelens zy
genoodzaakt waren te verwerpen, wilden zy aan de inspraaken van hun hart getrouw
blyven. Dat hunne opregte liefde tot de waarheid gebleeken, maar dat hunnen naam,
nimmer, door eenen onmaatigen en onverdraagzaamen Godsdienstyver, bevlekt
was’!
Zo doende, keurt men wel eene daad af, die de verfoei-

(*)

Aanteken. van de LA FONTAINE, op de vertaalde K. Gesch. van FORMEY II. D. 1. St. bladz. 310.
- ARNOLD, K. en K. Hist., bladz. 502 des Tweeden Deels.
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jing van den verstandigen Christen verdient, in wiens Ziel het licht der zuivere
Wysbegeerte is opgegaan; maar men neemt, niet genoeg, de tydsomstandigheden
in aanmerking, waarin zy gepleegd is, nog slaat den bekrompen geest gade, met
welken zy is uitgevoerd. Men vermengt de alleruiterste maate der
onverdraagzaamheid, met die onverdraagzaamheid, die wel algemeen was by de
Hervormers, maar nogthans, zelden, in het bloed der dwaalenden moest gekoeld
worden. Men eischt van die menschen eene deugd af, die, toen, bezwaarlyk, kon
te werk gesteld worden: Men wil maaijen, daar niet gezaaid is, en vergaderen, daar
niet gestrooid is. Nog meer; men let niet, hoe de Goddelyke Voorzienigheid de
doolingen en verregaanden yver des Menschdoms verkiest, om haare byzondere
einden te bereiken, en een zeker Werk tot stand te brengen. En het schynt, of het
niet eens der moeite waardig zy, na te speuren, of de Hervormers, wel ooit, in die
goede zaak, welke zy zich voorstelden, gelukkig zouden geslaagd weezen, byaldien
zy met die gemaatigdheid, welke men van Hen afeischt, waren te werk gegaan. Zo holt men voort, in het aandringen eener geliefde stelling, en terwyl men de
dweepery, in anderen, bestrydt, kruipt zy, ongevoelig, in onzen eigen geest. Dat we
zien, wat hier van de zaak zy.
De onverdraagzaamheid der Hervormers was, daarin, niet gelegen, dat zy na het
bloed dorsten van de zulken, die met Hen, in gevoelens, verschilden. Die
onmenschelyke begeerte vertoonde zich, onder Hen, zeer zelden; en, wanneer zy
dan nog plaats hadt, moest zy, (dit moeten wy uit hun doorgaand gedrag besluiten,)
eerder aangezien worden voor een uitwerksel van eene onbetoomde drift, of van
byzondere partyschap tegen den eenen of anderen persoon, welke beide zwakheden
zyn onzer natuure, als wel voor een gevolg eener gevestigde overtuiging, dat het
nuttig zy de Ketters van kant te helpen. Hunne onverdraagzaamheid kwam, eigentlyk,
hier op uit. Zy zeiden de dwaalingen des Pausdoms, niet alleenlyk, voor eeuwig
vaarwel; maar zy merkten het aankleeven van dezelve als zielverderfelyk aan. Alle,
die in den schoot der vermeende Moederkerke bleeven, hoe opregt anders van
hart, bevonden zich, naar hunne gedagten, op den rand des eeuwigen verderfs. De
Hervormers oordeelden, dat hunne begrippen, wegens het Christendom gekoesterd,
alleenlyk, de grondstellingen des Euangeliums behelsden. Deeze
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moesten door elk worden aangenomen; want, met de verwerping van dezelve,
offerde men zyne eeuwige belangen op. Met dien Godsdienstigen, of liever
onverdraagzaamen, yver predikten de Hervormers, gelyk het tafereel der Kerkelyke
Geschiedenissen ons, duidelyk, leert; maar ik zeg, onverdraagzaamen yver. Want
dit is onverdraagzaamheid, dat men anderen, die doolen, en de waarheid niet
omhelzen, om dat ze nog te weinig verlicht zyn, veroordeelt, en over hen een vonnis
strykt, 't geen men Gode moest overgeeven, en dat moedwillige Zondaars, alleenlyk,
verdiend hebben. - 't Is waar, dat LUTHER, na dat hy zich, opentlyk, tegen de
gevoelens des Pauschdoms aangekant, en dus een begin van de zaak der
Hervorminge gemaakt hadt, beloften deedt van in den schoot der Moederkerke te
zullen wederkeeren. Dan, of de vrees, of eenige andere redenen van belang, Hem
hier toe noodzaakten, weet ik niet. Dit is zeker, dat deszelfs gedrag, naderhand
gehouden, den onverdraagzaamen geest, welke Hem, omtrent den Paus en zynen
Aanhang, bezielde, verriedt, toen hy de Bulle, tegens Hem uitgegeeven, mitsgaders
de regels en besluiten, tot 's Pausen oppermagt betreklyk, buiten de Stadt Wittenberg,
met alle mooglyke plegtigheid, in het vuur wierp. - Wy zwygen, hoe de een Hervormer
de grondstellingen des anderen, dikwils, met veragting, als onchristelyke gevoelens
van de hand wees. Ondertusschen blyft de vraag, of deeze denkwyze, dit gedrag
van die yverige mannen, welke zulk eene groote zaak ondernamen, niet
noodzaakelyk waren, om de verbetering van den Godsdienst op eenen vasten voet
te krygen? Wy zullen zien, of men deeze vraag niet met ja beantwoorden kunne.
Niet weinig' waren de Vyanden, waarmede zy, die de gewigtige taak der
Hervorminge wilden uitvoeren, te stryden hadden; en de aanvallen deezer Vyanden,
gelyk de tydsomstandigheden, waar in dezelve geschiedden, waren van dien aart,
dat zy niet, op eene zagte, op eene redenkundige wyze, maar met yver en geweld,
moesten te keer gegaan worden. Zo lang twee legers, den veldslag begonnen zynde,
volgens de regelen eener goede Krygstugt, elkanderen bestryden, gaat de stryd,
op eene geregelde wyze, toe; dan, zo ras een deezer legers alle Krygstugt vergeet,
en, zonder orde, op het andere aanvalt, moet het aangevallen leger des anderen
voorbeeld navolgen; ten zy het zichzelven, door orde en geregeldheid, in het verderf
stort.
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De gelykenis, niet te verre getrokken zynde, zal zeer wel op ons onderwerp passen.
Verbeeldt u een Volk, 't geen, in het algemeen, (want zommigen maakten geen
misbruik van het Roomsche Geloof, en bleeven God, in dat geloove, getrouwlyk
dienen; waarom het, volgens onze tegenwoordige manier van denken, te beklaagen
was, dat de Hervormers, omtrent de zodanige, geen meerdere zagtmoedigheid
betoonden;) verbeeldt u, zeg ik, een volk, 't geen, in het algemeen, veele
ongeregtigheden pleegt, onder het vooruitzigt, dat Romens Opperpriester in staat
is de zonden, welke zy, te voren, bedreeven hebben, en die ze, in het vervolg, nog
doen zullen, te vergeeven; een volk, welk, over het algemeen, geene beginselen
van Godsdienst kent, buiten zommige regelen eener bedorvene Kerk, en voor welk
dat Godlyk Boek, waarin de zuivere kundigheden des Euangeliums der
nakomelingschap zyn overgereikt, volstrekt, geslooten is. Gelooven wy de berigten
der Kerkelyke Geschiedschryveren, is deeze schets niet te sterk afgemaald.
Verbeeldt u, dat onder zodanig een volk een Hervormer opstaat, die, niet alleenlyk
met de grootste gemaatigdheid, de dwaalingen des volks bestrydt, maar ook wel
zorgvuldig op zyne hoede is, om deeze dwaalingen, nimmer, voor zielverderfelyk
uit te kryten. De verdraagzaame Hervormer herinnert, slegts, zynen doolende
tydgenooten, of smeekt hen, by de zuiverheid van 's Heeren Woord, dat ze geen
misbruik zullen maaken van de verbaazende gereedheid des Opperpriesters, om
de zonden te vergeeven; en beproeft het, of hy niet in staat zy, eene blinde menigte,
die niet kan redenkavelen, door bewyzen, uit verschillende gronden afgeleid, aan
het misbruikt gezag van Petrus opvolger te doen twyfelen. Hy beduidt het volk, zo
veel deszelfs welspreekendheid vermag, dat zy verbonden zyn, uit hoofde van het
oogmerk des Euangeliums zelve, om alle aanhangselen der Bygeloovigheid af te
leggen, en tot de oorspronglyke eenvoudigheid van het Christendom weder te
keeren. Indien LUTHER, KALVYN, ZWINGLIUS en anderen deezen zagten weg
ingeslaagen waren, wat zouden zy uitgevoerd hebben? De gesteldheid van het
menschelyk hart in het oog gehouden zynde, durven we zeggen, dat zulke lenige
middelen het volk van dien tyd niet zouden getroffen hebben, en dat niets bekwaam
ware hen tot nadenken te brengen, buiten de stellige verklaaring van den Hervormden
Leeraar, dat hun een eeuwig wee boven het hoofd hing,
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zo zy de snoode gevoelens des Paasdoms niet verzaakten. In zommige ziekten,
die te kwaadaartig zyn om na heilzaame geneesmiddelen te luisteren, wordt,
menigmaalen, het vergif, met een allergewenscht gevolg, toegediend. En het hadt
niet anders, dan gezegende vrugten, dat de Hervormers door den geest van ELIAS,
den Tisbiter gedreeven wierden.
Want, behalven de onkunde en zedenloosheid des volks, staken nog twee
ontsaggelyke vyanden het hoofd boven, wier geweld en magt verdraagzaamheid
en vreedelievenheid niet in staat waren te beteugelen; te weeten: de willekeurige
bestiering van den Paus, en het misbruikt gezag eener heerschzugtige
Geestelykheid. In stede, dat de Heerschende Kerk van Jezus Christus de nieuwe
begrippen, welke de Hervormers over veele Stukken der Godgeleerdheid ten baane
bragten, en welke zy meenden, dat, best, met den inhoud van Gods Woord strookten,
zouden onderzoeken en, behoorlyk, wederleggen, versmaadden zy dezelve, met
de diepste veragting. Den voorstanders van die gevoelens werdt een eeuwig
stilzwygen opgelegd. En de verschriklykste bedreigingen, nevens daadelyke
wreedheden van houtmyt, galg en rad, door eenen dommen geestelyken bloedraad,
die van Romen zyn gezag ontleend hadt, uitgevoerd, strekten om de Hervorming,
in haaren loop, te stuiten. Omtrent het bezigen van zodanige onredelyke en
afgryselyke middelen, moesten de Hervormers geene toegeevendheid, altoos, plaats
vergunnen, maar dezelve te keer gaan, en als dingen afmaalen, welke den Waaren
God en het Euangelie van zynen Zoon onteerden; als dingen, die, beter, den
onderdaanen des Duivels dan den bedienaars van eenen menschlievenden
Godsdienst voegden. Want, zo zy, daaromtrent, eenige verdraagzaamheid lieten
blyken, wettigden zy, meer of min, de geoorloofdheid dier helsche middelen, in
plaats van ze, aanstonds, te stuiten, gelyk zy verdienden. En men maakte, door
zich tegen die dingen hevig aan te kanten, in dit geval, niet schuldig aan
onverdraagzaamheid, in de gewoone betekenisse des Woords. Deeze geweldige
poogingen der Roomsche Kerke, met eenen verbaazenden yver, aldus, door de
Hervormers tegengegaan zynde, zagen de geene, die hunnen kant koozen, met
een veragtelyk oog, op zulke wreedheden neder, en redden hun leeven, door de
vlugt, of stierven, met gelaatenheid, den marteldood; terwyl zy, onmooglyk, besluiten
konden, om weder te keeren onder de
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geestelyke bestiering van die geenen, welke hunne Hervormde Leeraars, liever,
Kinderen des Satans, dan goede Herders van Jesus Kudde noemden.
Heeft niet de bevinding van alle tyden geleerd, dat het noodzaaklyk zy, by de
voortplanting van zulk of zulk een gevoelen, den geest over te neemen, (beter weet
ik my niet uit te drukken) welke, in onzen leeftyd, heerschende is, en, doorgaands,
in de voorstelling van deeze of geene nieuwe begrippen, gebezigd wordt. Het kwam
met de denkwyze van dien tyd overeen, zo ras men het een of ander Stuk over de
Godgeleerdheid voor den dag bragt, (Godgeleerdheid, zeg ik; om dat maar weinige
twisten omtrent den Godsdienst verkeerden,) om het tegenovergestelde daar van
te verwerpen; onverdraagzaam te verwerpen. Boven, hebben wy de oorzaak dier
onverdraagzaamheid opgegeeven. Men wist de bespiegelende Stukken (en ach!
dat de oogen van veelen, ten dien opzigte, in onze dagen maar geopend waren!)
niet te onderscheiden van de grondwaarheden des Euangeliums; en dit was ook
de reden, dat de een Hervormer den anderen, zomtyds, veroordeelde; gelyk
OECOLAMPADIUS, CAROLOSTADIUS en ZWINGLIUS door LUTHER en MELANCHTON voor
Ketters gehouden werden. Nogthans was die onverdraagzaamheid het kenmerk,
dat het Hem, die zyn byzonder gevoelen over de Godgeleerdheid verklaarde, ernst
ware. Hy, die opstondt, om het verbasterd Geloof der Heerschende Kerke te
verbeteren, moest, alszints, blyken geeven, dat geene inzigten van tydelyk belang
hem bekroopen, maar dat hy, door eene zuivere liefde tot den Godsdienst, zo als
men, namentlyk, in dien tyd, daarover dagt, geleid wierde. En door het gebruiken
van die toegeevendheid, welke veele van de Nakomelingschap, zeer gaarne, in de
verbeteraars van den Roomschen Godsdienst zouden willen gehad hebben, hadden
hunne tydgenooten, uit hoofde van de genoemde redenen, ten hunnen opzigte,
geoordeeld, dat dezelve groote begeerte hadden om de toejuiging van zommige
onstandvastige zielen te behaalen, dan de zaak van den Godsdienst wezenlyken
dienst te doen. Hoe gelukkig was het dan, dat de meeste Hervormers, juist, dien
zelfden yver bezaten, welke toen voor het kenmerk der opregtheid gehouden werdt,
schoon wy denzelven onverdraagzaamheid zouden noemen.
De ondervinding heeft onze gezegden bekragtigd. Ten tyde der Hervorming zyn
'er voornaame, en geleerde
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Mannen opgestaan, die eenen zagteren weg zyn ingeslaagen, en dien
onverdraagzaamen yver hebben afgekeurd. Dan wat hebben zy ook uitgevoerd?
De waare wysbegeerte hadt haar gebied niet ver genoeg uitgebreid en de menschen
waren te onvatbaar, om de oogen voor het licht des gezonden verstands te openen.
- Laat ons uit het opgetekende eenige gevolgen trekken.
Naar maate de gebreken, die, onder het menschdom, heerschen, sterk zyn; naar
maate van die verwekt de Goddelyke Voorzienigheid, ook, Mannen, die, met eene
kragt, geëvenredigd naar de sterkte der gebreken, dezelve te keer gaan. Anders
zou hun geweld, nimmer, gebroken kunnen worden.
Het is niet minder nuttig, dan noodzaakelyk, dat de denkwyze der persoonen,
welke het kwaad verbeteren, met de denkwyze van die geenen, waarin het kwaad
moet verbeterd worden, en zo verre zamenstemme, dat de een voor de overtuiginge
des anderen vatbaar zy. Men kent, immers, de kragt der bewyzen, welke men
bewyzen op den man toe pleeg te noemen. In deeze, op haar zelve, kan eenige
valschheid steeken, dat ze, evenwel, het einde, het goede einde, tot welk zy
aangevoerd zyn, bereiken. Het wysgeerig verstand, 't geen zich aan
onregtvaardigheid schuldig maakt, zal, op eene geheel andere wyze, van die
ondeugd moeten overtuigd worden, als de boersche ziel, welke aan het zelfde euvel
ziek gaat.
Zomtyds kan de ondeugd, zo verre, voortgekroopen zyn, dat zy niet kan uitgerooid
worden, dan, door een middel, welk, afgetrokken beschouwd zynde, eerder, zedelyk
kwaad dan goed te noemen is. Hy, die, zulks inziende, nogthans, bewogen werdt,
om verstandige redenen, dit middel te gebruiken, zou niet eens te beschuldigen
zyn. Hoe veel te minder is hy te berispen, welke zich daar van bedient, in de
verbeelding, dat het zelve, ook op zichzelven beschouwd, goed zy.
Daar is, en zal, altoos, een eeuwig onderscheid blyven tusschen deugd en
ondeugd, bermhartigheid en onbermhartigheid, regtvaardigheid en onregtvaardigheid.
Dit onderscheid kent het Menschdom, hoe zeer verbasterd. Het zelve past die
deugden toe. Maar deeze hebben takken, wyzigingen en de allerfynste uiteinden,
waaromtrent de een veel klaarder oogen heeft, dan de ander, gelyk des eenen
gezigt, omtrent natuurlyke voorwerpen, gesleepener is, dan dat des anderen. Eenige
reizen, bedient zich de God-
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delyke Wysheid van dat gebrek, om haar oogmerk te bereiken, gelyk de H.S. in de
schakel der Eeuwige waarheden ons leeren, dat zy haar bestier, zelfs tot het kwaade,
uitstrekt; en de Goddelyke Goedheid zal zich ontfermen over hen, die, in dit geval,
een verzwakt gezigt hadden. Het is, derhalven, geen bewys van een groot verstand,
en een onfeilbaar teken van een bekrompen hart, die geenen, hevig, door te stryken,
welke veele gebreken hadden, doch daar aan kwamen, door de algemeene
denkwyze, welke zy, van jongs af, ingezogen hadden, en den tyd, in welken zy
leefden; inzonderheid, wanneer zy, met al hunne gebreken, groote en belangryke
zaaken hebben uitgevoerd, van welke de Nakomelingschap gezegende vrugten
van vreede en genoegen plukken kan.
G.

Waarneeming wegens een scharlaken koorts, (Febris Scarlatina)
(*)
en zeere keel, die met zonderlinge toevallen vergezeld was .
Eene jonge en zeer gezonde Vrouw wierd, op een tyd, dat by ons, rondom Conventry,
de Scharlaken Koorts, met zeere Keelen, epidemisch, heerschte, den 14 October
van eene sterke koude aangevallen, waarop schielyk hette, en andere koortsagtige
toevallen, volgden. Den dag daar aan klaagde zy over pyn in den mond en keel,
die zo hevig was, dat zy niets, dan met de grootste moeite, konde doorslikken. Hierop volgde den derden dag een soort van Scharlaken uitslag (a scares rash) op
de armen, aan den hals, en andere deelen van het Lichaam. Deeze Toevallen
duurden tot den vyfden dag, wanneer de Lyderesse begon ylhoofdig te worden.
Geduurende eenige uuren konde zy niet het minste vogt doorzwelgen, ook niet,
zonder de grootste moeite, ademhaalen; tot dat zy eindelyk, na een hevige hoest,
een weinig bloedigen Etter, en een groote menigte brokken, die na kleine velletjes
geleeken, uit de Keel kwyt raakte. De Lyderesse konden hierop veel beter, en met
minder pyn, slikken: dog de Koorts, en de

(*)

Zie wilmers, Cases and Remarks in Surgery. Lond. 1779. pag. 82.
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overige Toevallen, duurden tot den veertienden dag der Ziekte, (den 28. October)
als wanneer ik voor de eerste reis by de Lyderesse geroepen wierd. Ik vond haar
zeer slegt, de pols was schielyk en zwak, de huid heet en droog; en de Opperhuid
vervelde over het geheele Lichaam. De Keel was, na 't zeggen van de Lyderesse,
beter. In konde, uit hoofde van de spanning der Spieren van de Onderkaak, geen
Theelepel in den mond brengen, om zelve de Keel te zien. - De Lyderesse klaagde
over eene hevige pyn aan de linker zyde van den hals; op welke plaats men ook
zeer duidelyk eene hardigheid konde ontdekken. Ik was van gedachten, dat hier ter
plaatze zig Etterstoffe zoude formeeren, waar door, misschien, de Lyderesse eenige
verligting zoude krygen, en liet, ten dien einde, eene verweekende Pap aanleggen,
waar onder ik zo veel Mostertzaad liet doen, als genoegzaam was om aan de
Opperhuid een zekere warmte mede te deelen. Vervolgens liet ik de Lyderesse alle
vier uuren een once afkookzel van Kina, met een halve Drachma Confectio Cardiaca,
gebruiken.
Den dag daar na, zynde den vyftienden dag van de ziekte, wierd ik schielyk
geroepen, vermits de omstanders dagten dat de Lyderesse stierf. - Zy had een
flaauwte gekreegen, en toen ik by haar kwam, vond ik, dat de regter arm en het
regter been, door hevige stuiptrekkingen, aangedaan waren, die eerst na verloop
van twee uuren ophielden. - Ik maakte geene verandering in de geneeswyze, dan
dat ik, by yder gifte van de Kina, nog vyf grein Campher voegde. Den volgenden
nagt, kwamen de stuiptrekkingen weder, en de Lyderesse had daarby een sterke
reuteling in de Keel, na dat de aanval voorby was, lag zy eenigen tyd in eenen
toestand, dat men niets dan den dood verwagtte. Na dat zy weder was bygekomen,
eischte ze een weinig koud water te drinken. Den zestienden dag kwamen de
stuiptrekkingen nog drie a viermaal, met dezelfde hevigheid, weder, en de Lyderesse
klaagde, in dien tusschentyd, over zwaare pyn in de Keel. - Ik liet met de
bovengenoemde geneesmiddelen en de pap aanhouden.
Den zeventienden dag bespeurde ik eene duistere beweeging, van eene
ingeslooten stoffe aan de zyde van den hals; en vermits ik eene opening na buiten
het raadzaamste oordeelde, zo maakte ik onder den hoek van de Onderkaak, digt
aan den voorsten rand van de Sternomasteideus eene incisie, ter lengte van drie
vierde duim, waaruit zig om-
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trent twee oneen stinkende stoffe ontlastte. Deeze ontlasting van Etterstoffe duurde
eenige dagen. De Lyderesse had, na dat de opening gemaakt was, geen den minsten
aanval van Stuiptrekkingen: de Koorts en de overige toevallen wierden
langzaamerhand minder, en 'er bleef niers, dan eene groote zwakte, te rug, die de
volkomen herstelling eenigen tyd vertraagde.

Natuurlyke historie van den boom-leeurik, den gras-leeurik, den
pieper-en den springhaan-leeurik.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
De Boom-Leeurik, by de Latynen Alauda arborea, by de Italiaanen Tostovilla, by de
Engelschen Wood-Larck, by de Franschen Cujelier, by de Deenen en Noorwegers
Skouw-larke en Heede-larke, geheeten, verschilt genoeg van den Gewoonen Leeurik,
om 'er eene byzondere soort van te maaken. In de daad, hy verschilt 'er van in
grootte en in de geheele gedaante, zynde veel korter, gedrongener en ligter; hy
verschilt 'er van in zyne Pluimadie, de kleuren zyn veel zwakker, en over 't algemeen
is 'er minder wit, als mede door een soort van witagtige kruin, in deezen Vogel veel
zigtbaarder dan in den Gewoonen Leeurik; hy verschilt 'er van in de Vleugelpennen,
welker eerste en buitenste veel korter zyn; hy verschilt 'er van in zyne natuurlyke
geaartheden, dewyl hy op de boomen gaat zitten, terwyl de Gewoone Leeurik nooit
anders dan op den grond rust: 't is waar, hy verkiest hier toe de zwaare takken,
waarop hy zich kan houden, zonder genoodzaakt te weezen om ze met zyne vingeren
te omvatten, 't geen hem niet wel mogelyk zou weezen, dewyl de eene vinger veel
te lang is, of liever, zyn agter vinger te weinig geboogen, om een tak te grypen: hy
verschilt 'er van, door dien hy vermaak schept zich te onthouden en te nestelen in
onbebouwde landen, digt by Kreupelbosch, of jong opgeschooten Hakhout, van
waar de naam Boom-Leeurik zeker afstamt, schoon hy nimmer in 't Geboomte
broedt; de Gewoene Leeurik onthoudt zich in groote bebouwde velden: hy verschilt
'er van in zyn Zang, die meer van den Nagte-
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gaal, dan van den Leeurik heeft, en dien hy niet alleen by dag, maar ook by nagt,
niet alleen vliegende, maar ook op een tak zittende, laat hooren.
De Heer HERBERT heeft opgemerkt, dat de Pypers, onder de Cent-suises van de
Garde, vry naauwkeurig den wildzang van den Boom-Leeurik navolgen; dit deedt
my veronderstellen, dat deeze Vogeltjes zeer gemeen waren in Zwitzerland, en ik
heb deeze veronderstelling, door ontvangene berigten, bewaarheid gevonden. De
Boom-Leeurik verschilt van den Gewoonen Leeurik in vrugtbaarheid: want, schoon
de Menschen zich minder op het vangen van den eerst- dan van den laatstgemelden
toeleggen, en schoon het Wyfje vier of vyf eitjes legge, gelyk dat van den Gewoonen
Leeurik, is deeze soort veel min talryk. - Ook doet 'er zich een onderscheid tusschen
deeze beiden op, in den tyd van broeden: want wy hebben gezien, dat de Gewoone
Leeurik niet voor de Meimaand broedt, en de Jongen van den Boom-Leeurik zyn
zomtyds Half Mei reeds in staat om te vliegen. - Eindelyk verschillen zy van elkander
in tederheid van gesteltenisse: dewyl, volgens de aanmerking van ALBIN, het
onmogelyk is, om, welke voorzorge men ook draage, de jonge Boom-Leeurikken,
uit het nest genomen, op te kweeken: dit moet, nogthans, met bepaaling tot
Engeland, en andere zo koude Gewesten, verstaan worden: dewyl OLINA, die een
warmer Landstreek bewoonde, voluit verklaarde, dat men de Tostovilla jong uit het
nest neemt, en in den beginne opkweekt als de Nagtegaalen.
Voor het overige heeft de Boom-Leeurik veel gelykheid met den Gewoonen
Leeurik, gelyk deeze heft hy zich zeer hoog in de lugt, al zingende, en houdt zich
daar lang op; als het koud is vliegen zy by benden; zy maaken het nest in den grond,
en bedekken het onder eene gras-zoode: leeven tot acht of tien jaaren; eeten
Insecten en Graanen.
OLINA heeft opgemerkt, dat de veertjes op den Kop by 't Wyfje min donkerverwig
zyn dan by 't Mannetje, dat deeze den agternagel veel langer heeft: hy zou 'er
hebben kunnen byvoegen dat de borst van 't Mannetje meer gevlekt is, dat de groote
Vleugelpennen met olyfkleurige randen geboord zyn, en welke men wit ziet by het
Wyfje. Hy geeft voor, dat deeze soort alleen bekend is omstreeks Rome, dit wordt
door de beter onderweezene Natuurkundigen van laater dagen voluit
tegengesprooken. In de daad het is meer dan waarschynlyk, dat de Boom-Leeurik
aan
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geen enkel Land bepaald is: want men weet uit LINNEUS, dat hy in Zweeden, uit
OLINA, dat hy in Italie gevonden wordt; en daar hy zich schikt naar deeze twee
wydverschillende Lugtstreeken, mag men vrylyk gelooven, dat hy ook voorkome in
Landen van een gemiddelde Lugtsgesteltenisse tusschen die beide, en, gelyk
LINNEUS het uitdrukt, in Europa woont. Deeze Vogeltjes zyn zeer vet in den Herfst,
en leveren dan een smaaklyk voedzel op.
ALBIN wil, dat men ze, op drie onderscheide tyden, vangt, te weeten in den Zomer:
wanneer zy korten tyd zingen, om dat de ruityd welhaast komt. - De maand
September is de tweede tyd om 'er jagt op te maaken; dan vliegen ze, by benden,
van 't eene Land na 't andere, en rusten gaarne op de boomen. Dit is de tyd wanneer
de Jongen van Pluimadie verwisselen, en bezwaarlyk van de Ouden kunnen
onderkend worden. - De derde en beste tyd, om ze te vangen, begint met de maand
January, en strekt zich uit tot het einde der volgende maand: wanneer deeze
Vogeltjes zich van een, en twee aan twee, scheiden, om eene nauwere verbintenis
met elkander aan te gaan. De Jonge Boom-Leeurikken, dan gevangen, zyn
doorgaans de beste Zangers; zy heffen, weinig tyds naa datze gevangen zyn, den
wildzang aan, en dat op een veel onderscheidener toon, dan die men in eenig ander
Jaargetyde gekreegen heeft.
De Gras-Leeurik, by de Franschen Farlouse of Alenette de Prés, by de Engelschen
Tittlark, by de Duitschers Wiesen Lerch, by de Italiaanen Calandrino, en in 't Latyn
Alauda Pratensis geheeten, is door BELON en OLINA voor den kleinsten onder de
Leeurikken gehouden, om dat zy andere kleinder soorten, van welke wy vervolgens
zullen spreeken, niet keuden. De heerschende kleur boven op 't Lyf is olyfkleur, met
zwart gemengd, op 't voorste, en zuivere olyfkleur, zonder mengzel, op het agterste
gedeelte: van onderen geelagtig wit, met langwerpige zwarte vlekken op de borst
en de zyden: de Vleugelpennen bykans zwart, met olyfkleurige randen: die van den
staart desgelyks, uitgenomen de buitenste, die wit geboord is, en de volgende, die
in dezelfde kleur uitloopt.
Deeze Vogel heeft eene soort van witte Wenkbrauwen, door LINNEUS tot eene
soort kenmerkende onderscheiding genomen. Over 't algemeen heeft het Mannetje
meer geel aan hals, borst en dyen, dan het Wyfje.
Het minste geluid doet den Gras-Leeurik wegvliegen; hy
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gaat, schoon het hem bezwaarlyk valle, op 't geboomte zitten; maakt het nest, even
als de Boom-Leeurik, en legt hetzelfde getal eitjes; doch verschilt van denzelven
hierin, dat hy de voorste Vleugelpen bykans even lang als de volgende hebbe, als
mede in den Zang, die min verscheidenheid heeft, schoon dezelve zeer aangenaam
is. Eenige Schryvers willen, dat zyn Zang veel van een spottenden lach hebbe, ALBIN
vergelykt denzelven by die der Kanarie-vogelen: en houdt die voor te kort en
afgebrooken; maar BELON en OLINA stemmen daar in overeen, dat dit kleine Vogeltje
gezogt wordt om den bekoorelyken Zang, en ik moet erkennen, dat ik dien hoorende
zeer lieslyk vond, schoon naar het droeve hellende, en gelykende naar die van den
Nagtegaal, schoon minder doorslaande. Opmerkenswaardig is het, dat de
Gras-Leeurik, dien ik hoorde, een Wyfje was. OLINA zegt, dat men deezen Vogel,
even als de Nagtegaal, opvoedt; doch dat het zeer bezwaarlyk toegaat: en dewyl
hy niet langer dan drie of vier jaaren leeft, spreekt het van zelve, waarom deeze
soort zo weinig talryk is, als mede waarom het Mannetje, wanneer het zich om hoog
heft, om een Wyfje op te spooren, een veel grooter kring beschryft dan de
Gewoone-Leeurik, en zelfs dan de Boom-Leeurik. ALBIN, ondertusschen, beweert,
dat de Gras-Leeurik lang leeft, en doorgaans vyf of zes eitjes broedt: indien dit zo
ware, dan zou deeze soort veel talryker weezen, dan ze in de daad is.
Volgens den Heer GUYS voed de Gras-Leeurik zich met Wormen en Insecten,
welke hy op nieuw bebouwde velden zoekt. Dit wordt door de waarneemingen van
WILLUGHBY bevestigd; en ik heb in de maag, behalven de overblyfzels van Insecten,
'er ook kleine Graankorrels en steentjes in gevonden. Als wy ALBIN gelooven, heeft
onze Gras-Leeurik de gewoonte, om, terwyl hy eet, de staart van de eene na de
andere zyde te schudden. Ik heb 'er een een geheel jaar gehouden, en 'er niets dan
klein Zaad aan tot voedzel gegeeven.
De Gras-Leeurikken nestelen doorgaans in de velden, en zelfs in laage en
moerassige landen: zy maaken het nest op den grond, en verbergen 't zelve
zorgvuldig: terwyl het Wyfje broedt, onthoudt zich het Mannetje meestal op een
nabygelegen boom, van tyd tot tyd opvliegende en klapwiekende.
Zy komen voor, in Italie, in Frankryk, in Duitschland, in Engeland en Zweeden.
ALBIN vermeldt, dat zy, (bui-
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ten twyfel spreekt hy van de Landstreek, waar hy in Engeland woonde,) in 't begin
van April, met den Nagtegaal, verschynen, en omtrent de maand September
vertrekken: zomtyds gaan zy, volgens den Heer LOTTINGER, op 't einde van Augustus,
heen, en schynen eene lange reis te moeten doen: in dit geval zouden zy kunnen
behooren tot de Leeurikken, die, in de maand November, over Maltha trekken,
verondersteld zynde, dat zy, onder den weg, zich ophouden in Landstreeken, welker
lugtsgeaartheid met hunne gesteltenisse strookt. In den Herfst, of den tyd van de
Wynoogst, vervoegen zy zich omtrent de groote wegen. De Heer GUYS merkt op,
dat zy zeer gesteld zyn op het gezelschap van huns gelyken, en, by mangel daar
van, zich vervoegen by de Vinken, welken zy onder den weg ontmoeten.
Wanneer ik, eindelyk, 't geen de Schryvers van de Gras-Leeurik gezegd hebben,
met elkander vergelyk, ontdek ik verschillendheden, welke my doen gelooven, dat
deeze soort aan veele veranderingen onderworpen is, en dat men ze niet zelden
verward heeft met den Boom-Leeurik en den Pieper, van welken wy nu moeten
spreeken.
De Pieper, of Piep-Leeurik, in 't Fransch Pipi, in 't Engelsch Pipit, en in 't
Hoogduitsch Piep-Lerche, genoemd, ongetwyfeld naar 't geluid, 't welk hy slaat:
benaamingen altoos de beste; dewyl ze het benoemde voorwerp zo veel mogelyk
afbeelden: deeze is in Frankryk de kleinste Leeurik. Men vergelykt het geluid deezes
Leeuriks, ten minsten 't geen hy 's winters slaat, met dat eens Springhaans; doch
het is sterker en doordringe der. Deeze Vogel laat het hooren, en wanneer hy vliegt,
en wanneer hy op de hoogste takjes van 't Kreupelhout zit: want hy weet zich op
dunne takjes vast te houden, schoon zyn agterste nagel zeer lang is, (min lang
egter, en meer gekromd, dan die des Gewoonen Leeuriks;) doch hy bedient zich
meesterlyk van de voorste nagelen, om de tedere takjes te omvatten, en 'er op te
blyven zitten; hy houdt zich op den grond en loopt zeer vaardig.
Wanneer de Pieper, in het Voorjaar, op een tak zittende, zingt, geschiedt zulks
met veel beweegings: hy regt zich op, opent den bek, spreidt de vleugels uit, en
alles toont dat het een zang der liefde is: van tyd tot tyd stygt hy in de hoogte, zweeft
eenigen tyd, en komt bykans op dezelfde plaats weêr neder, vaart voort met zingen,
en wel zeer aangenaam te zingen: zyn Wildzang is eenvoudig,
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doch zagt, welluidende en naauwkeurig uitgedrukt. Dit kleine Vogeltje maakt zyn
nest op eenzaame plaatzen, en verbergt het onder eene graszoode; uit dien hoofde
strekken zyne Jongen dikwyls ten prooije aan het Veldgedierte. Vyf eitjes ligt het
Wyfje te eener broed; ze zyn aan het dikste einde met bruine plekken. De Kop van
den Pieper is eer langwerpig dan rond; de Bek zeer scherp en zwartagtig; de randen
van de bovenkaak, na de punt toe, rond uitgehoold; de neusgaten zyn half bedekt
door een hol vlies, van dezelfde kleur als de bek, en voor een gedeelte verborgen
onder kleine vooruitsteekende pluimpjes. Het bovenste des lyfs is groenagtig bruin,
of liever, met zwartagtige vlekken: het benedenste geelagtig wit, op de borst en aan
den hals ongeregeld gevlekt; eindelyk heeft hy een dubbele witagtige streep op de
Vlerken. Deeze dient by LINNEUS, ter kenmerk tekenende onderscheiding.
Deeze Leeurikken vertoonen zich, omtrent het midden van September, in
Engeland, en worden, in eene groote menigte, omstreeks Londen gezien: zy
bezoeken de heiden en vlakten; zy buitelen veel eer dan vliegen, en verheffen zich
niet tot eene aanmerkelyke hoogte. Eenigen blyven, geduurende den Winter, in de
moerassige landen rondom Scarbourg.
Uit de gedaante en dunheid van den Bek, valt ligt op te maaken, dat deeze Leeurik
voornaamlyk leeft van Insecten, kleine zaaden, en zyne kleinheid geeft reden om
te vermoeden, dat hy niet lang leeft. Men vindt hem in Duitschland, in Engeland, en
zelfs in Zweeden, althans LINNEUS zegt het in zyn Systema, schoon hy 'er in zyne
Fauna Suecica, althans in den eersten druk, niet van reppe.
Te veel overeenkomst, om 'er niet teffens van te gewaagen, met den Piep-Leeurik,
heeft de Springhaan-Leeurik, door de Engelschen The Willow Lark geheeten: dewyl
dezelve, alle Jaaren, komt op de Wilgen boomen, in Withefort en Flintshire, en 'er
den geheelen Zomer doorbrengt. Alleen is hy kleinder dan de Pieper, anderzins
verschilt hy 'er niet van, noch ten opzigte van de Klauwen, noch van den Zang, noch
van de houding. Wat de Pluimadie betreft, deeze is, aan den Kop, en boven op 't
Lyf, donker geel, met zwarte vlekken: de Vleugelpennen zyn bruin, geboord met
vuil geel: die van den Staart zeer donkerverwig, de Wenkbrauwen witagtig, het
onderlyf wit, naar 't geele trekkende.
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Naauwkeurig berigt der uitbarstinge van den berg Vesuvius, in de
maand augustus, des jaars MDCCLXXIX. Ontleend uit een Brief
van den Heer William Hamilton, aan Joseph Banks, Esq. President
van de Koninglyke Societeit, geplaatst in The Philosophical
Transact. Vol. LXX. Part I. for 1780.
Meermaals heeft de Heer WILLIAM HAMILTON, buitengewoon Afgezant en
gevolmagtigde Staatsdienaar des Konings van Engeland, aan 't Hof van Napels,
de Koninglyke Societeit, te Londen, van welke hy een waardig Lid is, verpligt, met
eene beschryving der Uitbarstingen van den Berg Vesuvius, verrykt met zyne keurige
Aanmerkingen over dit gedeelte der Natuurkunde; op deeze wyst hy in deezen
Brieve, en geeft daar op een verslag van de laatste, en de grootste, welke zints den
(*)
Jaare MDCCLXVII, voorviel .
Op Donderdag, den vyfden Augustus, MDCCLXXIX, omtrent twee uuren naa den
middag, ontdekte ik van myn Landverblyf te Pausilipo, in de Baaij van Napels, waar
ik een vry gezigt op den Berg Vesuvius heb, (zynde deeze daar tegen over gelegen,
op een afstand van omtrent zes mylen, in een rechte lyn,) dat deeze Vuurbraakende
Berg in eene allerhevigste beweeging was: een witte en zwavelagtige Rook kwam
geduurig, en met geweldigen aandrang, uit den mond, de eene pof volgde op den
ander, en door eene opéénstapeling deezer rookwolken, gelykende naar baalen
van het witste katoen, vormde zich welhaast, boven den top van den Vesuvius, zulk
een klomp, dat dezelve de hoogte en grootte des Bergs, ten minsten viermaalen,
te boven ging. Te midden van deezen witten rook, werd eene verbaazende menigte
steenen, (Scoriae) en Assche, tot eene ontzaglyke hoogte, zeker niet minder dan
twee duizend voeten, opgeworpen. Ik kon, door behulp van RAMSDEN's allerheerlykst
terugkaatzend Telescoop, by wylen, zien, dat eene menigte vloeibaare Lava, die
zeer zwaar scheen,

(*)

Van deeze hebben wy onzen Leezeren verslag gedaan. Zie onze Nieuwe Vaderl. Letteroef.
II. Deel 2. Stuk bl. 226. enz.
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uist hoo g genoeg kwam, om over den kant des monds van den Berg heen te loopen,
en met geweld den weg te neemen langs de steilste zyde van den Vesuvius, tegen
over Somma. Korten tyd daar naa, brak 'er eene Lava uit, aan dezelfde zyde, omtrent
het midden van het kegelagtige gedeelten des Vuurbergs, en hieldt, naa eenige
uuren geweldig geloopen te hebben, schielyk op, juist eer dezelve de bebouwde
gedeelten van den Berg, boven Portici, bereikt hadt, omtrent vier mylen van de
plaats waar zy begon uit te storten.
Geduurende de Uitbarsting van deezen dag, was de Hitte onverdraagelyk in de
Steden Somma en Ottaiano, en werd dezelve zeer merkbaar gevoeld te Palma en
te Lauro, veel verder van den Vesuvius afgeleegen. Fyne Assche, van een roode
kleur, viel, te Somma en Ottaiano, in zulk eene menigte, neder, dat ze de lugt
dermaate verdonkerde, dat men de voorwerpen, op een afstand van tien voeten,
niet kon onderscheiden. Lange draaden van glasagtige stoffe, zeer gelyk aan
gesponnen glas, waren onder deeze Assche vermengd, en vielen 'er mede neder;
en de zwavelagtige Rook was zo sterk, dat verscheide Vogels in de Kooitjes
verstikten, de Boombladeren in de nabuurschap van Somma en Ottaiano werden
met een wit zeer bytend zout overdekt. Ten zelfden tyde werdt 'er een zonderlinge
kloot van rook, van een zeer grooten omtrek, onderscheiden gezien, door veelen
der Inwoonderen van Portici, voortkomende uit de opening van den Berg Vesuvius,
met snelle vaart voortgedreeven tot den Berg Somma, tegen welken dezelve stootte
en in stukken brak, achter zich een streek witten Rook laatende, die aanwees welk
een koers de kloot genomen hadt. Deeze streek Rook heb ik duidelyk ontdekt, dewyl
dezelve eenige minuuten duurde, schoon ik den Rook-kloot niet waarnam.
Een arm Arbeider, die op den Berg Somma Takkebossen maakte, verloor op dien
tyd zyn leeven, en dewyl men zyn Lichaam niet gevonden heeft, veronderstelt men,
dat hy, door den rook gestikt, in de Valei gevallen is van de ruwe rotsen, waar op
hy arbeidde, en overdekt wierd door den Lava-stroom, welke, kort daar op, door
deeze Valei den weg nam. Een Ezel, zyn Meester in die Valei wagtende, nam, zo
ras de Vesuvius hevig begon te woeden, schielyk de vlugt, en baarde, behouden
'thuis komende, regtmaatige ongerustheid by het Gezin diens armen Mans.
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Men heeft in 't algemeen opgemerkt, dat de Uitbarstingen des Vuurbergs, geduurende
deezen dag, gepaard gingen met meer geraas dan op een der volgende, toen
waarschynlyk de mond van den Vesuvius verwyd was, en de stoffe een vryer
doortocht bekomen hadt.
's Vrydags, den zesden Augustus, was de gisting in den Berg min geweldig; doch
op den middag hoorde men een zwaaren slag, en veronderstelde, dat 'er toen een
gedeelte van den kleinen Berg, binnen de opening, instortte. 's Nagts namen de
uitwerpingen zeer toe, en kwamen zigtbaar uit twee monden, die gloeiende Steenen
opwierpen, in onderscheide rigtingen; dit maakte eene allerschoonst, en bykans
onophoudelyk, vuurwerk.
Op Saturdag, den zevenden Augustus, bleef de Vuurberg bykans in den zelfden
staat; doch, omtrent midden nagt, nam de werking zeer toe. Men zou mogen zeggen
dat de Vesuvius toen ten tweeden maale de koorts kreeg. Ik nam deeze beweegingen
waar, op de haven-muur te Napels, waar men een volkomen vry gezigt op den
Vesuvius heeft, en was ooggetuigen van verscheide heerlyke en schilderagtige
verschynzelen, veroorzaakt door de wederkaatzing van het donker rood vuur, 't
geen uit de opening van den Vesuvius opbrandde, en in 't midden van de donkere
wolken opsteeg: wannee eene Zomer-vlaag, hier Tropaei geheeten, schielyk ontstak
en haare zwaar met water bezwangerde wolken vermengde met de zwavelagtige
en onderaardsche wolken, die zich reeds als zo veele andere bergen, boven den
top van den Vuurberg, verheeven hadden. Op dit tydstip sprong een vuurfontein tot
eene ongelooflyke hoogte op; zulk een helder licht verspreidende, dat de kleinste
voorwerpen duidelyk onderscheiden konden worden op plaatzen, die zes en meer
mylen van den Vesuvius waren afgelegen.
Des Zondags, den achtsten Augustus, was de Vesuvius geheel stil, tot 's avonds,
omtrent zes uuren: wanneer zich weder een dikke Rook boven de Opening
vertoonde: omtrent een uur laater, hoorde men, in de nabuurschap des Vuurbergs,
een rammelend onderaardsch geraas: de gewoone opwerpingen van gloeiende
Steenen namen een aanvang, en namen alle oogenblikken toe. Ik bevond my ten
dien tyde, te Pausilipo, in gezelschap van veelen myner Landsgenooten, met goede
Telescoopen, de zonderlinge verschynzels in de opening van den Vesuvius
waarneemende, welke wy, met dit behulp, zo goed konden onderschei-
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den, als of wy daadlyk op den top diens bergs gezeten hadden. De opening scheen
zeer verwyd door het geweld der Uitbarstingen van den jongstleden nagt, en de
kleine berg was niet meer te zien. - Omtrent negen uuren, hoorden wy een zwaaren
slag, die de Huizen te Portici, en daaromstreeks, derwyze schokte, dat de
Inwoonders, ontsteld, zich daar uit, en op straat, begaven: zints heb ik verscheide
vensters gezien die gebrooken, en muuren, welke geborsten waren door de persing
der Lugt by deeze Uitbarsting, schoon te Napels slegts even gehoord. In een
oogenblik ontstondt 'er een fontein van vloeiend vuur, en rees allengskens tot zulk
eene hoogte, dat ieder aanschouwer zulks, met een schriklyke verwondering, aanzag.
Gy zult het bezwaarlyk kunnen gelooven, myn Heer, als ik u verzeker, dat, naar
myn beste gissing, de hoogte van deeze verbaazende Vuurkolom niet minder kan
zyn dan drie maalen de hoogte van den Vesuvius zelve, wier rechtstandige hoogte
bykans 3700 voeten boven het waterpas der zee is.
Wolken van Rook, zo zwart als men zich met moogelykheid kan verbeelden,
volgden elkander onmiddelyk, en vergezelden de gloeiende doorschynende en
vloeibaare Lava; de schitterende helderheid van dezelve, hier en daar, afbreekende
door de donkerste vlekken. Binnen deeze Rookwolken, kon ik, op 't eigen oogenblik,
wanneer zy uit de opening des Bergs opsteegen, een helder, doch bleek Electricaal
vuur ontdekken, zich gezwind als een schitterende blixemstraal beweegende. - De
wind was Zuid West, en, schoon zagt, sterk genoeg om deeze Rookwolken, van
den Vuurkolom afgescheiden, weg te voeren; eene opeenpakking derzelven vormde,
allengkens, een zwart en uitgestrekt gordyn agter denzelven: in andere gedeelten
was de lugt volkomen helder en de starren flikkerden. De Vuurfontein, van zulk een
geweldige grootte, stak, op den gemelden donkeren grond, op 't heerlykst af, en de
gloed daar van kaatste sterk te rug op de oppervlakte der zee, die, toen geheel vlak,
dit keurlyk gezigt niet weinig verfraaijde. De vloeiende Lava, gemengd met steenen,
werdt, naa, zo ik, in de daad, geloof, ten minsten tien duizend voeten hoog opgevoerd
te zyn, door den wind, deels na Ottaiano gedreeven, deels viel dezelve, bykans
rechtstandig, nog gloeiend en vloeiend op den Vesuvius, bedekte den geheelen
top, een gedeelte van den Berg Somma, en de Valei tusschen beiden.
De nedervallende stoffe, omtrent zo helder en brandende
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als die steeds versch uit de opening kwam, vormde met dezelve één geheel ichaam
van vuur, welk niet minder dan tien en een halve myl breed was, en, van de
bovengemelde verbaazende hoogte, eene Hette afkaatste tot op een afstand van
ten minsten zes mylen in 't rond. Het houtgewas op den Berg Somma stondt welhaast
in brand, deeze vlam, van eene andere kleur, dan de donker roode der stoffe, uit
den Vuurberg opvliegende, en dan het zilverkleurig Electrischvuur, vermeerderde
de verscheidenheid van dit wonderbaar tooneel. De zwarte Wolk, grootlyks
toeneemende, hing eens na Napels over, en scheen die schoone Stad, met eene
spoedige verwoesting, te dreigen: want dezelve was opgevuld met Electrische stoffe;
welk 'er geduurig uitschoot met sterke en heldere straalen, juist gelyk aan die
beschreeven worden door PLINIUS den Jongen, in zynen Brieve aan Tacitus, en de
groote Uitbarsting van den Vesuvius, doodlyk voor zynen Oom, vergezelden. Deeze
blixem des Vuurbergs ging, egter, zo als ik waarnam, zeer zelden buiten de wolk,
doch keerde doorgaans te rugge na de groote Vuurkolom, by de opening, van waar
dezelve kwam. Eén, of twee maal zag ik deezen blixem vallen op den top van
Somma, en eenig hooy en stoppels in den brand zetten.
Gelukkig voor ons, voerde de opsteekende Zuidweste Wind, dien rampdreigenden
wolk te rug, juist zo als dezelve de Stad bereikt hadt, en groote ontsteltenis baarde.
Alle openbaare vermaaken hielden terstond op, de Schouwburgen werden geslooten,
en de deuren der Kerken opengezet. Men deedt ontelbaare ommegangen in de
straaten, Vrouwen en Kinderen liepen met loshangende hairen, vervulden de lugt
met hun geschreeuw, sterk aanhoudende, dat de Overblyfzels van den Heiligen
JANUARIUS onmiddelyk zouden aangebragt worden, om de woede des brandenden
Bergs te stuiten: met één woord, het gepeupel van deeze groote Stad vertoonde
het gewoon buitenspoorig mengzel van woestheid en bygeloof, zo dat, indien 'er
geene spoedige en recht te passe komende voorzorge gedraagen was, zou Napels
misschien meer gevaars geloopen hebben van nadeel te lyden, door de
ongeregeldheden van de heffe des Volks, dan door den woedenden Vuurberg.
Naa dat de Vuurkolom, bykans een half uur, in volle kragt geduurd hadt, hieldt
de Uitbarsting eensslags op, en de Vesuvius bleef stil. Naa het verbysterend licht
van de Vuurfontein, scheen alles donker, uitgenomen de top van den Vesuvius,
overdekt met gloeiende assche en steenen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

66
van onder welke, by wylen, hier en daar, kleine stroomen van vloeiende Lava
kwamen, en van de steile zyde des Vuurbergs afliepen. In het gedeelte van Napels,
digt by den Vesuvius, bespeurde men, zo lang de Uitbarsting duurde, een stank,
als die van zwavel, gemengd met de dampen eener Yzergietery; doch digt by den
Berg was deeze stank byna ondraaglyk.
Terwyl wy, in de uiterste veiligheid, een tooneel beschouwden, zo grootsch en
heerlyk, als misschien menschlyke oogen immer in die volmaaktheid gezien hebben,
bevonden zich de ongelukkige Inwoonders van de andere zyde des Bergs Somma,
inzonderheid te Ottaiano en Cacciabella, omgeeven door die donkere en naare
wolk, die zo geschikt een zwarten grond aan onze heerlyke schildery opleverde, en
hadden veel te lyden van de Steenen en uitvloeiende Lava; doch ik zal u, hier naa,
eene byzondere beschryving geeven van hunnen waarlyk jammervollen toestand,
zo als ik die kreeg van veele der arme lyderen zelve, toen ik dat gedeelte des Lands,
weinig dagen naa de Uitbarsting, bezogt.
Op Maandag den negenden Augustus, 's morgens ten negen uuren, begon de
vierde koortzige aanval des Bergs zich te vertoonen door de gewoone kentekenen,
als een onderaardsch geraas, geweldige uitwerpingen van brandende stoffe uit den
mond des Vuurbergs, vergezeld van asch en rook; deeze kentekens namen van
oogenblik tot oogenblik toe. De rook was van tweeêrlei soort, de eene zo wit als
sneeuw, de ander zo zwart als git. Thans hing 'er zulk eene vervaarlyke klomp van
deeze opeengestapelde wolken boven den Vesuvius, dat dezelve Napels, op nieuw,
scheen te dreigen, en de Berg zelve een Molshoop geleek. Op deezen dag waren
de Uitbarstingen gelyk aan die van Donderdag, doch verscheide graaden geweldiger.
Eenige Steenen, bykans zo hoog geworpen als die van den voorgaanden nagt,
vielen op den Berg Somma, en staken het houtgewas op denzelven in brand; maar,
dewyl 'er weinig winds was, en deeze westlyk, rees en viel de Vuurstoffe in een
rechtstandiger rigting, en Ottaiano leedt niet by de uitbarsting van deezen dag; dan
de meeste Inwoonders der plaatzen, op den kant des Bergs Vesuvius, vlooden na
Napels, ontsteld over de vreeslyke wolken, en klaterende uitbarstingen. - Wy merkten
op, dat verscheide groote Steenen, naa eene verbaazende hoogte bereikt te hebben,
een parabola beschreeven, een witte rook,
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die derzelver genomen weg aanduidde, agter zich laatende: eenige borsten in de
lugt, gelyk groote bomben, zommige vielen in de Valei, tusschen den Berg Somma
en Vesuvius, zonder te barsten; andere borsten in duizend stukken zo ras zy uit
den mond des Vuurbergs kwamen; zy mogten zeer eigenaartig Vuurberg-Bomben
genaamd worden.
Over 't geheel was de Uitbarsting van deezen dag zeer akelig; toen de Lava,
omtrent twee uuren, begon uit te vloeien, en drie mylen ver tusschen de twee Bergen
stroomde, waren wy in geduurige vreeze voor eenig allerdeerlykst ongeluk. De Lava
stroomde omtrent drie uuren lang, geduurende welken tyd alle de andere kentekens
van 't woeden des Vuurbergs verminderden, en 's avonds ten zeven uuren was alles
bedaard. De lugt was, 's nagts, eenige uuren naa de Uitbarsting, vol van zodanige
verschynzelen als het Gemeen het verschieten van Staaren noemt, doorgaans
vertoonden zy zich in eene rigting evenwydig met den gezigteinder, een lichtende
streep agterlaatende; doch die welhaast verdween. De nagt was zeer schoon, de
hemel vol starren, zonder eenige wolk. Deeze soort van Electriek vuur scheen
geheel schadeloos, en kwam nooit op den grond neder; terwyl dat, waar mede de
zwarte Vuurbergs-wolk des laatstvoorgaanden nagts bezwangerd was, schade
toebragt, even als de blixem by zwaar Donderweer; zulks zouden wy, buiten twyfel,
ondervonden hebben, hadt de Uitbarsting langer aangehouden, en de Wolk zich
over Napels verspreid.
's Dingsdags, den tienden Angustus, hieldt de Vesuvius zich stil.
Op Woensdag, den elfden Augustus, begon, 's morgens omtrent zes uuren, de
vyfde en laatste koortzige vlaag des Vuurbergs, en nam allengskens toe. Omtrent
(*)
twaalf uuren was dezelve op het sterkste , en, in de daad, zeer geweldig; de
Uitbarstingen gingen met grooter geraas vergezeld dan de voorgaande. In alle
andere opzigten waren de Verschynzels, door den Heer HAMILTON

(*)

De oudste Lieden, in de nabuurschap van den Vesuvius woonende, hebben opgemerkt, dat
de Uitbarstingen van den Vuurberg, omtrent den middag en middernagt op 't hoogst gekomen
zyn, en ik geloof, uit myne eigene waarneemingen, dat deeze gedagte grond heeft.
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waargenomen, dezelfde als op die dagen, wanneer de Uitbarsting minst geweldig
was.
De Vesuvius bleef, Donderdag en Vrydag, den twaalfden en dertienden Augustus,
sterk rooken, van tyd tot tyd hoorde men een geluid als dat van geschut op eenen
grooten afstand: doch zints Woensdag wierp de mond niets meer uit, en 'er vloeide
geen Lava meer van de zyden.
Op Saturdag, den veertienden Augustus, ging ik, vergezeld van den Graaf
LAMBERG, Keizerlyken Staatsdienaar aan dit Hof, om Ottaiano en Caccia-Bella te
bezigtigen, welk gewest allerdeerlykst geleeden hadt, door de zwaare en
verwoestende nederstorting van Vuurstoffen, op Zondag uit den Vesuvius geworpen.
Zo ras wy de Stad Somma voorby getrokken waren, ontdekten wy dat de hette
deezes vuurregens, in derzelver nabuurschap gevallen, de bladeren der Boomen
en der Wynstokken zeer getroffen hadt; en wy vonden ze nog meer verzengd en
gekronkeld naar gelange wy de Stad Ottaiano naderden; deeze ligt omtrent drie
mylen van Somma af. Omtrent ééne myl van Somma begonnen wy onlangs gevallen
vonken van Lava te zien, dun over den weg en de velden verspreid. Elken stap,
dien wy vorderden, vonden wy ze grooter van stuk en veelvuldiger. Anderhalf myl
van Ottaiano was 'er de grond geheel mede bedekt; de Bladeren en Vrugten waren
of geheel van de Boomen geslaagen, of hingen 'er schaars aan, verzengd en
uitgedroogd door de schriklyke hette des Vuurregens.
Het dak van het Jagthuis zyner Sicilische Majesteit te Caccia-Bella hadt veel
geleeden door groote nedergevallen Steenen en zwaare vonken; eenigen deezer
woogen, naa dat ze door den val van het dak verbryzeld waren, nog meer dan dertig
ponden. Deeze Stad boodt ons oog niets dan hoopen zwarte vonken en assche,
verzengde Boomen, verpletterde Huizen, met eenige haarer Inwoonders, die
uitgeweeken, nu wedergekeerd waren, en met naare weezens de verwoestinge
aanschouwden van hunne Huizen en Bezittingen, waar uit zy Zondags te vooren,
ten naauwer noode, het leeven geborgen hadden. Deeze plaats kan, in een rechte
lyn, niet min dan vier mylen van de opening des Vuurbergs asleggen.
Van Caccia-Bella gingen wy na Ottaiano, eene myl nader aan den Vesuvius, men
rekent dat 'er twaalf duizend Zielen woonen. Niets kan akeliger weezen dan het
vertoon 't welk deeze Stad maakte, Huizen zonder da-
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ken, half onder zwarte vonken en assche begraaven; alle de vensters na den Brug
toe stukken gebrooken, eenige Huizen afgebrand: de Straaten met asch opgevuld,
(in eenige naauwe lag dezelve vier voeten dik.) Eenige weinige der Inwoonderen,
zo even te rug gekeerd, waren bezig om ze op te ruimen, en den weg na hunne
vernielde Huizen te baanen. Zommigen stonden by elkander, vraagende na hunne
Vrienden en Buuren, ieder vermeldde den ander zyn leed. Zy kruisten zich, en
sloegen het oog ten Hemel als zy de wonderbaare redding vernamen en vermeldden.
Eenige Monniken, die, geduurende deezen verschriklyke Vuurregen, in hun
Klooster gebleeven waren, verhaalden ons de volgende byzonderheden, met veel
naauwkeurigheids.
De Berg Somma, aan welks voet Ottaiano gelegen is, bedekt den Vesuvius voor
het oog der Inwoonderen, in diervoege, dat de Uitbarsling reeds sterk was eer
dezelve van hun kon gezien worden. Wanneer des Zondagsavonds het geraas
vermeerderde, en het vuur zich boven den Berg Somma vertoonde, liepen veelen
der Stedelingen in de Kerken, anderen maakten zich gereed om de Stad te ruimen,
als zy schielyk een zwaaren slag hoorden, kort daar op vonden zy zich omgeeven
door eene dikke wolk van rook en fyne assche: een verschriklyk gekletter vervulde
de lugt, en hier op viel 'er een vlaag van Steenen en groote brokken Vuurstoffe;
eenige deezer haalden zeven of acht voeten over kruis, en moeten meer dan honderd
ponden gewoogen hebben, eer zy door den val stukken braken: naardemaal eenige
van derzelver brokken, door my van de straat opgeraapt, nog meer dan zestig
ponden zwaar waren. Wanneer deeze groote tot glasgesmoltene klompen tegen
elkander in de lugt stieten, of op den grond nedervielen, braken zy in veele stukken,
en bedekten eene groote ruimte rondsom met gloeiende vuurvonken, die door
derzelver hette alle brandbaare stoffe aanstaken. In één oogenblik was de Stad en
't omgelege Land, op verscheide plaatzen, in vlam. In de Wyngaarden stonden veele
hutten van stroo voor de Bewaakers der Wynstokken, deeze alle brandden af. Eene
groote verzamelplaats van hout in 't hartje van de Stad stondt in lichterlaaije vlam,
en hadt de wind sterk opgestooken, de brand zou zich algemeen verspreid hebben,
en alle de Ingezetenen waren gewis in hunne Huizen omgekomen: want het was
onmogelyk het hoofd buiten te stee-
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ken. Eenigen, die zulks bestonden, met kussens, tafeltjes of stoelen, of dekzels van
wynvaten, enz., tot dekzel op hun hoofd, werden, of nedergeslaagen, of genoodzaakt
lyfberging te zoeken onder boogen of in de kelders hunner huizen. Veelen werden
verwond; doch slegts twee persoonen zyn aan hunne wonden gestorven. - Om de
schriklykheid van dit tooneel te vergrooten, schitterde de Blixem des Vuurbergs uit
de donkere wolk die hun omringde, en de zwavelagtige stank en hette liet hun
naauwlyks toe adem te haalen. In dien bejammerenswaardigen en akeligen toestand,
bleeven zy omtrent vyf- en twintig minuuten; wanneer dit Vuurbergsonweer eenslags
ophieldt, en de verschrikte Inwoonders van Ottaiano, vreezende voor eene nieuwe
uitbarsting des ontstooken Bergs, in alle haast de Stad verlieten, naa dat de Zieken
en Bedlegerigen, volgens hunne eigene begeerte, in de Kerken gebragt waren, Hadt de Uitbarsting een uur langer geduurd, dan zou Ottaiano zich volstrekt in den
staat bevonden hebben van Pompeia, die, nu juist 1700 jaaren geleden, onder de
Assche van den Vesuvius begraaven werd, met meest alle derzelver Inwoonderen,
wier beenderen, tot deezen dag toe, nog dikwyls gevonden worden in de kelders
der huizen van die oude Stad.
Wy ontdekten, dat de streek lands, geheel en al overdekt met eene Bedding
(Stratum) der stoffe des Vuurbergs, boven gemeld, omtrent twee mylen en een
halve breed was, en even zo lang: hier waren de Vrugtboomen en Wyngaarden
geheel van bladeren en vrugten ontbloot, en scheenen geheel verbrand. Maar, tot
myne groote verwondering, deeze zelfde streek op den negen- en twintigsten
September bezoekende, zag ik deeze Boomen, Appel-, Peer-, Perzik- en
Abricoos-Boomen weder in bloei, aan eenige was de vrugt reeds gezet, en zo groot
als Hazelnooten. De Wyngaarden hadden ook nieuwe bladeren gekreegen en
bloeiden. Veele Vossen, Haazen, en ander Wild, waren door dit Vuuronweer,
omstreeks Somma en Ottaiano, omgekomen.
Op den achttienden September, ging ik op den Berg Vesuvius, vergezeld van
Lord HERBERT, en myn gewoonen Gids. Wy konden de Opening met geene
mogelykheid bereiken, dezelve was bedekt met een dikken rook, al te zwavelagtig
en stinkend om verdraagen te kunnen worden: en zou het, schoon dit beletzel zich
niet opgedaan hadt, niet raadzaam geweest zyn, het beklimmen te waagen: dewyl
het uit de harde slagen, welke wy, van tyd tot tyd,
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hoorden, duidelyk bleek dat het in de ingewanden des Vuurbergs nog woedde. Wy
hielden ons, daarom, te vrede, met de uitwerkzels deezer laatste Uitbarstinge, op
den Kegel des Bergs, en in de Valei, tusschen denzelven en den Berg Somma, te
onderzoeken. - Het kegelvormig gedeelte van den Vesuvius is thans bedekt met
stukken van Lava en verglaasde Stoffe, dit maakt het beklimmen veel moeilyker en
lastiger, dan toen hetzelve alleen bedekt was met fyne assche.
Eene byzonderheid der laatste Uitbarsting bestondt hier in, dat de Lava, die,
doorgaans, uit de zyden van den Vuurberg vloeide, Watervallen, Rivieren en Beeken
van vloeiend vuur vormende, thans in de gedaante van een groote vuurfontein uit
de opening voortkwam, deeze, in zekere maate van gesmoltenheid nedervallende,
heeft eenigerwyze het kegelvormig gedeelte van den Vesuvius, bedekt met eene
bedding van harde verglaasde Vuurstofse; aan den kant na den Berg Somma, is
die Bedding zeker meer dan honderd voeten dik, en maakt een hoogen bult.
De Valei tusschen den Vesuvius en Somma, is met zulk eene verbaazende
veelheid van Lava en andere stoffe des Vuurbergs, staande deeze laatste Uitbarsting,
opgevuld, dat dezelve, zo men gist, twee honderd en vyftig voeten, of meer, is
aangehoogd. Drie zulke Uitbarstingen zouden althans de Valei geheel vol maaken,
en, door den Vesuvius met den Berg omma te veréénigen, deeze twee één doen
worden, gelyk ze waarschynlyk geweest zyn, vóór de groote Uitbarsting onder de
Regeering van TITUS. Met één woord, ik vond de geheele gedaante van den Vesuvius
veranderd. De kanaalen, waar in de Lava, laatstleden Maymaand, vloeide, zyn alle
begraaven. De Vuurberg schynt ook in hoogte toegenomen; de mond is ook
veranderd, een groot gedeelte, van den kant na Somma toe, ontbreekt, en na de
Zee toe, is dezelve desgelyks gebrooken. Daar zyn eenige groote spleeten na den
top van het kegelvormig gedeelte des Vuurbergs, die het waarschynlyk maaken,
dat 'er meer stukken van den rand der Openinge zullen instorten. De bult van nieuwe
stoffe des Vuurbergs op den kegel van den Vesuvius na den Berg Somma toe, en
de dikke Bedding in de Valei, zyn desgelyks vol spleeten, waar uit geduurig een
zwavelagtige damp voortkomt, welke dezelve, en de omliggende stoffen, met een
donker geele, en ook met een witte, kleur verwt. Deeze laatstgemelde spleeten,
schoon diep, gaan, zo verre ik kon ontdekken, niet
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door de Bedding, gevormd door de laatste Uitbarsting, en die, van wegen de
verbaazende dikte, bovenal in de Valei, waarschynlyk eene menigte van jaaren
eene groote maate van hette zal behouden, gelyk dit het geval was van eene dikke
Bedding Lava, in den jaare MDCCLXVII, in de fossa grande gevloeid.
Het getal en de grootte der Steenen, of, om eigenlyker te spreeken, van de brokken
der Lava, geduurende de laatste Uitbarsting uitgeworpen, en die dik verspreid liggen
op den kegel van den Vesuvius, en aan den voet diens Bergs, is, in de daad,
ongelooflyk. De grootste, door ons gemeeten, haalde in den omtrek niet minder dan
honderd en acht Engelsche voeten, en was zeventien voeten hoog. 't Is een vaste
klomp, voor 't meerendeel in glas veranderd; op eenige plaatzen zyn geheele stukken
volkomen glas van een donker geele kleur, omtrent gelyk aan 't glas waarvan onze
gemeene Vlessen gemaakt worden; alle de porien scheenen opgevuld met
volkomene verglazingen van dezelfde soort. Deeze klomp heeft, op de plaats, waar
hy nederstortte, een diepen indruk gemaakt aan den voet des Vuurbergs, en dezelve
deedt drie zetten, eer hy lag, dit blykt duidelyk uit de tekens op den grond agter
gelaaten, en de steenen onder deeze verbaazende zwaarte tot stof vergruisd.
Wanneer wy ons de schroomlyke grootte en zwaarte van zulk een vasten klomp
verbeelden, ten minsten een vierde van een myl van den mond des Vuurbergs
afgeworpen, kunnen wy ons niet genoeg verwonderen over de kragt der Natuur,
waar over wy, zo zelden zulke verschynzels onder 't oog krygende, doorgaans
volgens eene te kleine maatstok oordeelen. Een andere vaste brok van andere
Lava, zes- en zestig voeten in den omtrek, en negentien voeten hoog, bykans van
eene klootsche gedaante, was ten zelfden tyde uitgeworpen, en lag naast den
voorgemelden. Deeze steen, die de kentekens draagt, dat dezelve afgerond, ja
byna gepolyst is, door geduurig in water, of aan den zeeoever te rollen, en nogthans
ongetwyfeld uit den Vuurberg gekomen is, kan een voorwerp van keurige
bespiegelingen opleveren. Een andere brok van vaste Lava, veel verder geworpen,
en liggende tusschen den kegel van den Vesuvius en de Hermitagie, is zestien
voeten hoog, en twee- en negentig in den omtrek, schoon het duidelyk blyke, door
de groote stukken daar rondsom liggende, en door den val daar van afgeborsten,
dat dezelve vóór het nederkomen twee maal zo groot geweest is. 'Er zyn duizenden
zeer groote stukken van
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verschillende soorten oude en nieuwe Lava, die, door de laatste Uitbarstingen, op
den kegel van den Vesuvius, en in de Valeien aan den voet, verspreid liggen: doch
de drie gemelde waren de grootste, door ons gemeeten.
Wy vonden desgelyks veele brokken van de Vuurbergbomben, die in de lugt aan
stukken sprongen, waar van ik in het voorgaande deezes Dagverhaals gewaagd
heb: eenige geheel op den grond nedergekomen zonder barsten. De nieuwe
gloeiende heete en vloeibaare Lava met ontelbaare brokken van oude Lava
opgeworpen, hadden de laatstgemelde dikwyls geheel omgeeven: 't is waarschynlyk,
dat, wanneer zulke nieuwe brokken Lava poreus en vol lugtbellen waren, 't geen
niet zelden het geval is, de geweldige Hitte van buiten, de lugt van binnen
verdunnende, derzelver barsting veroorzaakte. Als deeze brokken van een vaster
zelfstandigheid waren, borsten zy niet, doch werden alleen omgeeven door de
versche Lava, en kreegen eene klootsche gedaante door het wentelen in de lugt,
of het nedervallen van de steile zyden des Vuurbergs. Het buitenste bekleedzel der
geborsten Bomben, waar van wy verscheide stukken vonden, bestondt altoos uit
versche Lava, waarin veele brokken van oude, daar in beslooten geweest zynde,
Lava, zich nog vertoonden. - Ik was zeer in myn schik met deeze ontdekking, dewyl
ik my zeer verlegen gevonden had, om eene verklaaring te geeven van deeze
werking des Vuurbergs, welke voor my nieuw was, en dikmaals voorviel by de
Uitbarsting op den negenden van Augustus.
Het verschynzel van het natuurlyk gesponnen Glas, 't welk te Ottaiano op den
vyfden Augustus viel, zag ik hier desgelyks verklaard. Ik heb reeds vermeld, dat de
Lava, door deeze Uitbarsting opgeworpen, in 't algemeen volkomener in Glas
veranderd was dan die eeniger voorgaande Uitbarsting, dit bleek ten klaarsten by
een nauwkeuriger onderzoek der brokken van de versche Lava; de porien daarvan
vinden wy doorgaans vol van zuiver glasgeworden stoffe; en wanneer wy de
gedoofde vonken met een vergrootglas bezagen, vertoonden zy zich als een
verwarde hoop volkomen glas geworden draaden. Als een stuk vaste en nieuwe
Lava in den val geborsten was, zonder geheel van een te splyten, ontdekten wy
altoos hairdraaden van volkomen glas, van den kant tot het binnenste der spleet. Het natuurlyk gesponnen Glas, derhalven, 't welk te Ottaiano, staande deeze
Uitbarsting, viel, zal waarschynlyk,
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door de werking van zulk eene soort van Lava, als ik straks beschreeven heb,
voortgebragt weezen, barstende en van een scheidende in de lugt, ten tyde als zy
uit den mond des Vuurbergs voortkwam: dus, tot glasdraaden gesponnen, door den
wind weggevoerd, zo ras zy zich vertoonden.
De egtste berigten melden van het vallen van kleine Vuurberg-steenen en vonken,
(waarvan eenige twee oneen woogen,) te Benevento, Foggia en Monte Mileto, meer
dan dertig mylen van den Vesuvius gelegen; doch, 't geen vreemder luidt, (dewyl
'er slegts weinig winds was, geduurende de Uitbarsting van den achtsten Augustus,)
viel 'er dien nagt veel fyne assche in de Stad Manfredonia, dat is op een afstand
van honderd mylen van den Vesuvius.
Nog blyft de Vesuvius verbaazend sterk rooken, en wy hadden op gisteren eene
ligte Aardbeeving: weshalven ik niet denk, dat, schoon de laatste Uitbarsting zo
zwaar geweest hebbe, de Vuurberg daar door genoeg ontlastings bekwam om
langen tyd zich stil te houden.

Napels, den 1 October, 1779.

XVII. bericht wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding
van den Heere Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Corn. Z.
Mededirecteur van de Teken-Academie der Stad Amsterdam; van het Zeeuwsche
Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en van de Keurvorstelyke
Schilder-Beeldhouw- en Bouwkunst-Academie te Dusseldorp, - Lid van de Holl:
Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem.
De Smaak, zoo in de Teken- en Schilderkunst, als in de Graveer- en Beitelkunst,
wordt gewoonlyk, in 't algemeen, door twee groote tydperken verdeeld. Naamlyk,
in dat der Oudheid, door het woord Antiek, en in dat der Hedendaagsche, door den
naam van Moderne, onderscheiden.
Egter eigende men veeltyds den naam van Modern toe, aan zulke werken, zoo
van deeze als van de voorgaande
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Eeuwe, welke gezelschappen van Burger- en laager standen verbeelden; weshalven
de kunstenaaren, welke zig op diergelyke Kunststukken toeleggen, door de
Liefhebberen, tot uitzondering van die welke van Boerebyeenkomsten hun werk
maaken, Schilders van Moderne Gezelschappen worden genaamd.
In deeze soort van Studie heeft ons Vaderland, al voor anderhalve Eeuw,
uitmuntende meesters voortgebragt, welke, in de natuurlyke uitdrukking van
Persoonen, Characters en bedryven; in het uitbeelden van allerhande Kleedingen,
en Stoffen van Fluweel, Satyn, Zyde, Lywaat, Laken, enz. niet alleen de Kunstenaars
der Oudheid evenaaren, maar zelf zeer verre te boven gaan; om nu niet te spreeken
van het voeglyk verkiezen en natuurlyk plaatsen van 't licht en donker, waar van de
kunst, in de tyden der Antieken, geen voorbeelden van die volkomenheid, zo verre
ons bekend is, heeft opgeleverd.
Wy hebben zulks, onder anderen, doen zien, in de XIVde Prent van dit Werk,
zynde een Pannekoekbakster, gevolgd naar eene fraaije Tekening, met zwart Kryt,
door Gabriel Metzu, en breeder beschreeven in ons VIIde Bericht.
Het genoegen, daar door by de Kenners en Kunstliefhebberen behaald, was te
vleiende voor den Uitgeever, om ook niet op de goedkeuring der Liefhebberen te
hoopen, by de Uitgaave van deeze zyne 30ste Prenttekening, in dit zo
Kunstbevorderend Prentwerk; zynde nauwkeurig gevolgd en in zyn eigen kleur
gedrukt, naar een alleruitmuntendste tekening van den
Ridder GERARD TER BURCH.
Verbeeldende eene jonge en bevallige Dame, zittende, als vermoeid zynde, op
't midden van den voorgrond, ruglings tegen haar Toilet, en houdende in haar
regterhand een glas, waar uit zy schynt te drinken; nevens haar staat een Heer van
aanzien, welke, met een Pagie, op zyn Spaansch gekleed, in eene eerbiedige
houding, voor haar gezien wordt; en een Schenkbord vast houdt, als gereed om het
aangebooden glas, geledigd zynde, wederom te aanvaarden.
Zy is geestig gekapt, en, op eene schilderagtige wyze, in een Satyne Tabberd,
naar de pragtigste gewoonte van
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dien tyd gekleed: wordende door een sterk licht gedaagd, het geen een kragtige
werking doet, tegen een bruin sluweele Mantel van den Heer, die zydelings agter
haar staat. - De Characters der persoonen, derzelver hartstogten en beweegingen,
in ieders byzonderen stand, zyn verwonderlyk fraaij uitgedrukt. - Ook is het Satyn,
waarin de Ridder G. ter Burch boven zyne tyd- en kunstgenooten uitmunt, en de
verdere stoffe der kleederen, ongemeen natuurlyk verbeeld, niet anders dan of die
stoffen zelve gezien wierden; gelyk ook de verdere toestel en meubelen, waar mede
het vertrek gestoffeerd is.
Deeze Prent-tekening is van gelyke grootte, in dezelfde kleur gedrukt als de
Origineele Tekening, welke, zo zeldzaam als kostbaar, berustende is in de
Kunstverzameling van den Uitgeever; zynde met geelagtige Inkt of Roetkleur, in
den jaare 1666 getekend; het zelfde jaar, toen deeze groote Meester, het uitmuntend
Schilderstuk, verbeeldende de Vredehandelaaren te Munster, gemaakt heeft, 't geen
thans berustende is, te Leyden, in 't Kabinet van den Heere van Leyden, Heere van
Vlaardingen, &c. welk Tafereel algemeen by de Liefhebbers bekend is, door de
fraaije Prent van J. Suyderhoef.

Aanmerkingen over de natuur en den oorsprong van het vermaak.
Oh! happiness, our being's end and aim!
POPE.
Het is eene zeer waaragtige stelling, dat de nuttigste weetenschap voor den mensch
de mensch zelf is. En wat kan gevolglyk nuttiger wezen, dan de natuur te
onderzoeken van het geen waarnaar wy allen haaken; waarom wy wenschen te
zyn; om het welk wy, gelyk zig de beroemde POPE uitdrukt, het aanwezen kunnen
verdraagen. Ik meen het Vermaak.
Wat VERMAAK is gevoelt een iegelyk; en zo 'er nog iemant ware, die 't niet gevoelde,
zou het even zo onmooglyk zyn hem het vermaak te beschryven, als een blind
geboren mensch te doen bezeffen, wat licht en kleuren
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zyn; en eenen, die nimmer hoorde, een denkbeeld van het geluid te geeven.
Maar is het onmooglyk, te zeggen, wat het vermaak zy, het is zo moeilyk niet,
wanneer wy aandagtig ons zelven gade slaan, te ontdekken, waaruit het vermaak
ontstaat; of liever, in welke omstandigheden wy zyn, wat 'er in onze ziel omgaat,
wanneer wy vermaak genieten.
DESCARTES, die met regt beschouwd mag worden als de Vader, of liever de
Hersteller, der waare en nuttige Wysgeerte, was van gedagte, dat het vermaak
geboren wordt uit het gevoel onzer volmaaktheid.
En zeker, de ondervinding schynt deze meening buiten tegenspraak te stellen,
daar zy ons leert, dat alle wyzigingen van onze ziel en van ons lichaam, die tot ons
welzyn verstrekken, eene aandoening van vermaak; en, integendeel, dezulken,
welken ons schadelyk zyn, eene aandoening van smert voortbrengen. Wanneer wy
zo naby aan het vuur komen, dat het ons lichaam zou kunnen schaden, gevoelen
wy pyn, en vlieden van het vuur af. Maar als ons lichaam, aan den anderen kant,
minder van vuurdeelen voorzien zy, dan noodig is tot ons welweezen, als wy eene
smertlyke aandoening van koude gevoelen, dan zoeken wy het vuur; het welk ons
dan koestert en verkwikt, tot zo lang, dat een al te groote overvloed van vuurdeelen
ons weder begint schadelyk te worden. De vermoeidheid is eene soort van pyn, die
ons de rust doet zoeken, om dat een langer voortgezette arbeid ons lichaam
beschadigen zou; en de rust is ons dan eene allerzoetste verkwikking. Maar eene
al te lang gerekte rust zon onze leden doen verstrammen, en den omloop der
kleinzing, en menging der vogten, nadeelig zyn; zy wordt ons dan ten laatsten
ongemaklyk; en wy gevoelen ons gedreven tot het neemen van beweeging; welke
ook, zo lang zy het lichaam voordeelig blyft, aangenaam is. Het licht van den dag,
tot zekeren trap, door het zintuig van het gezigt ontvangen, streelt de ziel; maar
wordt het zo sterk, dat het eene ontsteeking in het oog zoude kunnen verwekken,
door eene al te sterke aandoening der gevoelige vezelen, dan veroorzaakt het pyn,
en 't wordt van verkwiklyk eensklaps onverdraaglyk. Zo is het ook met de
aandoeningen, welken de ziel meer lynregt treffen. Voor zo verre zy strekken om
de volmaaktheid der ziel te bevorderen, zyn zy aangenaam; maar zo dra zy haare
volmaaktheid hinderen, brengen zy smert aan. Het ontvangen van nieuwe
denkbeelden, het ontwikkelen
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van verwarde, en opklaaren van duistere denkbeelden, volmaakt de ziel, en brengt
het zoete der verstandlyke vermaaken voort. Integendeel, wanneer onze ziel in
haare werkingen gestuit wordt, gevoelt zy verdriet. Dit is de oorzaak van het lyden
des heerschzugtigen, die, in de zoete ontwikkeling zyner op grootheid doelende
denkbeelden, gestuit wordt, door eene tyding, die al zyne hoop op verdere
bevordering doet verdwynen. Even zo gaat het met een smoorlyk verliefden Minnaar,
die zig, daar hy zyne verbeelding den lossen teugel viert, in 't ontwikkelen van
streelende denkbeelden, eensklaps gestoord gevoelt, door een blyk van de ontrouw
of onverschilligheid zyner Schoone. De Wysgeer, daarentegen, die denkbeeld op
denkbeeld hoopt, en, uit een enkeld beginsel, geheele schakels van gevolgen trekt,
gevoelt een hemelsch vermaak, terwyl hy de volmaaktheid van zynen geest gewaar
wordt. Het gezigt van onze volmaaktheid vervult ons dan met vreugde, en dryft ons
aan, om onze volmaaktheid steeds te vergrooten en te gevoelen; daar, integendeel,
het gezigt van onze onvolmaaktheid ons smertlyk valt, en ons de onvolmaaktheid
met het gevoel derzelve doet vlieden. Zo verwekt ook het gezigt van een dreigend
gevaar de smertlyke aandoening der vrees, en doet ons dit kwaad schuuwen; terwyl,
aan den anderen kant, het gezigt van een voor ons mooglyk goed de zoete
aandoening der begeerte en de hoop opwekt, en dat goed zoeken doet.
Dit alles steunt op de duidelykste ondervinding, en schynt de gedagte buiten
twyffel te stellen, dat het vermaak voortkomt uit een gevoel van de volmaaktheid
van ons wezen. Niet, dat alle menschen, dat de kleinste kinderen, ja zelfs de dieren,
welken wy zien, dat voor vermaak en smert vatbaar zyn, een duidlyk besef van
hunne volmaaktheid en van hun aanwezen hebben. - Ver van daar! zulk een besef
hebben zelfs de minste volwassenen: maar wy allen, (de ondervinding leert het
ontegenzeglyk,) hebben een verward gevoel, eene verwarde bewustheid van ons
aanzyn, en van de wyze van ons aanzyn. Wie is niet overtuigd dat hy is, en wie
weet niet, tot zekeren trap ten minsten toe, hoe hy is? Ik voel, dat, terwyl ik bezig
ben dit te schryven, ik anders ben dan wanneer ik even te vooren overdagt, wat ik
schryven wilde. Zou 'er nu niet in onze ziel een verward gevoel kunnen zyn van den
welstand van ons aanwezen, om zo te spreeken, van de overeenkomst onzer
wyzigingen met den welstand of de volmaaktheid van
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ons bestaan? Het is op deze gronden, dat men, bedriegen wy ons niet groflyk, veilig,
met DESCARTES, stellen mag, dat het VERMAAK het gevoel is, 't welk de ziel heeft van
de volmaaktheid van haar aanwezen, en de SMERT het gevoel, 't welk de ziel heeft
van de onvolmaaktheid van haar aanwezen.
Mooglyk, evenwel, stelden wy de zaak ook niet kwalyk voor, indien wy zeiden:
Het VERMAAK is het leevendige gevoel van ons aanzyn, en de SMERT is het gevoel
van eene verzwakking van dat leevendige gevoel. Maar dit komt omtrent op het
zelfde uit. Hoe volmaakter ons aanwezen is, des te leevendiger kunnen wy het
gevoelen, en hoe onvolmaakter, des te minder gevoelen wy dat. Een geest, vol van
duidlyke denkbeelden, gevoelt zig leevendiger dan een geest welke niet dan
verwarde denkbeelden heeft. By den leevendigsten wellust gevoelen wy ons aanzyn
in zyne volste uitgebreidheid; by een hevige pyn gevoelen wy eene verwarring,
welke allengskens eene verdooving van ons zelfgevoel voortbrengt.
't Geen deze bespiegeling van de natuur van het vermaak nog nader bevestigt,
is de opmerking, dat even dezelfde gewaarwordingen vermaak of smert
voortbrengen, naar dat zy, ingevolge van den trap haarer leevendigheid, strekken
tot bevordering of verwoesting van ons aanwezen. Wy hebben 't reeds gezien, eene
maatige warmte streelt, eene al te groote pynigt ons. Een gemaatigd licht verheugt
het gemoed; blootgesteld aan de volle straalen der zonne, lyden wy eene
allergeweldigste pyn. Eene te sterke lichaamsbeweeging verwoest ons maaksel,
eene gemaatigde streelt onze leden. Dus ligt het vermaak, om zo te spreeken, in
het midden. Niets te gevoelen is een laag soort van smert, het welk men verdriet,
zelfverveeling, noemt; een al te sterk gevoel is eene geweldige pyn, om dat het ons
lichaam vernielt; een gemaatigd gevoel is een vermaak, om dat het ons ons zelven
doet gevoelen, dat wy zyn, en zekeren trap van volmaaktheid bezitten. De
allerhevigste wellust, het allerzoetste gevoel zynde, behoeft maar weinig sterker te
worden, om in eene geweldige pyn te veraarten.
Uit dit enkelde beginsel kan men alle soorten van vermaaken en smerten afleiden;
doch, dewyl wy vreezen, deze aanmerkingen al te lang te maaken, bespaaren wy
het aanwyzen daar van tot eene nadere gelegenheid.
O.O.
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Proeve over den gelukkigen invloed, welken de verkeering met
vrouwen op de mannen heeft.
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDER's History of Women.)
De Vrouwen hebben, door alle eeuwen heen, Moed en Dapperheid in de Mannen
op den hoogsten prys gesteld, en de Mannen hielden, in alle beschaafde Landen
en tyden, Schoonheid, Kuisheid, en eene zekere onbeschryfbaare Zagtheid en
Kiesheid in Persoon en Gedrag voor de treflykste uitmuntenheden der Vrouwen. Vrouwen, in zichzelven zwak, vreesagtig, en verdeedigloos, hebben den Moed en
Dapperheid der Mannen hoogstnoodig, om haar te beschermen tegen de aanvallen,
die op haar, naar den lichaame of naar den geest, gedaan worden. Minnen, in
tegendeel, stoutmoedig en sterk, behoeven zeer de Vrouwlyke Zagtheid, om hunnen
forsen aart te leenigen, om de ruwheden, welke zy dagelyks aanneemen in hunne
onderlinge verrigtingen met elkander, weg te neemen, en den invreetenden kanker
der zorgen, door den heelenden balzem haarer bekoorlykheden, te stuiten.
Slaan wy het oog te rugge op de vroegste eeuwen der Oudheid, wy vinden weinig
gemeenschaplyke Verkeering tusschen de beide Sexen, als mede, dat zy, in gevolge
daar van min aangenaam zyn in Persoon en Zeden. In dat tydperk was geen der
beiden Sexen beminnelyk of aangenaam. De Mannen vertoonden zich somber,
verraadlyk en wraakzugtig, en de Vrouwen deelden, schoon in eene mindere maate,
in die ongezellige ondeugden. Veele eeuwen verliepen er, eer men de Vrouwen
van genoeg aangelegenheids keurde, om onze Gezellinnen te weezen in een uur
tot gezelligen ommegang geschikt, of aan de Liefde geheiligd.
Beschouwen wy den tegenwoordigen toestand des Menschdoms in 't Oosten,
waar jalousy, die dwingland der ziele, al de vreugd en vertroosting van gemengelde
Verkeering verbannen heeft, wy zullen daar de Mannen niet alleen grimmig van
aart, agterdogtig, bloode en wreed vinden; maar ontbloot van bykans alle de fynder
aandoeningen, die uit Vriendschap en Liefde den oorsprong ontleenen. Daar hebben
ruwheid en barbaarsheid den zetel gevestigd, en zegepraalen over 't menschlyk
hart. Bezwaarlyk valt het daar de toegeevende Egtgenoot, den tederen Vader,
gezellige Deugden, en tedere Gemoedsbeweegingen, aan te treffen. Alle deeze
zyn doorgaans de afstammelingen van gemengde Verkeering. En schoon de
Mannen, door met Mannen om te gaan, het Verstand mogen scherpen, zal het
Gezelschap der Vrouwen alleen de School voor hun Hart weezen.
Wanneer uit deeze ongezellige Oorden, waar het leeven, door
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van de Verkeering met de Vrouwen verstooken te zyn, meer dan de helft van deszelfs
aangenaamheden derft ons in Europa begeeven, ontdekken wy terstond, dat de
Volken, naar gelange zy meer tyds in 't gezelschap der Vrouwen slyten, ook
beschaafder zyn, en, in tegendeel onbeschaafder, naar maate zy deeze kleinagten
of versmaaden. De Russen, Poolen, en zelfs de Duitschers, betoonen eene mindere
maate van agting voor de Vrouwen, dan eenige hunner Nabuurvolken, en steeken,
in gevolge daar van, minder uit door de bevalligheid hunner Persoonen, en de tedere
aandoeningen des Harten. De Spanjaarden staan als voorbeelden van wreedheid
te boek, zo lang zy de voordeelen der Vrouwlyke Verkeering misten: ten deezen
tyde, nu de opsluitingen, enz. by hun buiten gebruik geraakt zyn, en zy met de
Vrouwen, op een gemeenzaamer voet, omgaan, hebben zy, schielyk, de heuschheid
en beleefdheid hunner Nabuuren aangenomen. Zo veel vermogend, met één woord,
is het gezelschap der Schoonen, om geluk en vrolykheid te verspreiden, dat zelfs
de donker gefronste wenkbrauw van den diepdenkenden Engelschman ontfronst
wordt, en zyn gelaad een blyder trek krygt, dewyl hy meer tyds, dan zyn Voorvaders
gewoon waren, aan de opwagting der Vrouwen besteedt.
De voordeelen, ontstaande uit onze Verkeering met de Vrouwlyke Sexe, strekken
hunnen invloed uit over elke Gewoonte en Bedryf des zamenleevinge. 't Is aan den
gezelligen ommegang met Vrouwen, dat de Mannen elke pooging, welke zy
aanwenden om te behaagen en aangenaam te zyn, moeten toeschryven: 't is aan
deeze zugt om te behaagen, dat zy al hunne fraaiheid van manieren, zo wel als de
zindelykheid en cieraad van Kleeding, hebben dank te weeten. De Vrouwen, uit den
aart gesteld op de zagte tooneelen des Vredes, wisten niet zelden, door haare
beweegredenen en tusschenspraake, de rampzalige uitwerkzels des Oorlogs te
voorkomen, en bevreesd voor het verliezen hunner Egtgenooten en Bloedverwanten,
begaven zy zich zomtyds tusschen twee vyandlyke Legers gereed om op elkander
aan te vallen, en veranderden de gedreigde schriklyke tooneelen, van verwoesting
en moord, in die van vrolykheid en vriendschap.
By onze Sexe heeft eene soort van manlyken hoogmoed plaats, welke ons belet,
in 't stuk van kunde of een, het voor elkander op te geeven: doch deezen zetten wy
ter zyde in onze Verkeering met de Vrouwen; eene onderwerping, die een nieuwe
wending geeft aan onze denkbeelden, leert ons gehoorzaamen daar wy gewoon
waren te gebieden, en te redenkavelen daar wy voorheen ons driest aanstelden.
De tederheid, welke wy der Vrouwen toedraagen, leenigt de ruwheid van onzen
aart, en de deugden, welke wy aanneemen, om in haare oogen behaaglyker te
worden, worden ons allengskens hebbelyk eigen.
Het geluk van byzondere Persoonen, en van de Maatschappy,
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wordt door geene zaak kragtdaadiger bevorderd, dan door bestendige poogingen
om te behaagen; en deeze poogingen ontstaan grootendeels alleen uit de Verkeering
met Vrouwen: want Mannen, die onderling zich toegeeven in het overtreeden van
meest alle voorschriften der beschaafdheid, zien geene Vrouw onder hun verschynen
of het tooneel verandert, en zy betoonen, om stryd, hunne goede hoedanigheden.
- Het is door de kunst van behaagen alleen, dat de Vrouwen eenige maat van
aangelegenheid of magt kunnen krygen: het is door behaagen alleen, dat zy
voorwerpen van liefde en genegenheid kunnen worden: en dewyl zy daar op zo
zeer gesteld zyn, zullen zy niet nalaaten alle kunstenaaryen van bekooring aan te
wenden, kunstenaaryen, tot welke de Natuur haar gevormd heeft. Beminnelyk van
gedaante, zagt, en inneemend van zeden, zyn ze door Natuur en Kunst gevormd,
en, door haare betoverende lachjes, bekoorelyke houding en manieren, duizend
onnoembaare aangenaamheden voort te brengen in de Maatschappy, die, buiten
haar, smaakloos, geheel van zagte, streelende en beminnelyke gewaarwordingen,
beroofd is. - Doch, om eenig vermaak volkomen te genieten, moeten wy 't zelve niet
tot zatheid smaaken: overzulks wordt 'er eene meer dan gewoone maate van
voorzigtigheid in eene Vrouwe gevorderd, zal zy veel in gezelschap verkeeren, en
zullen wy dat ontzag, die eerbiedenisse, aan haar betoonen, 't welk wy haar gaarne
willen bewyzen, worden wy zeldzaam in haar byzyn toegelaaten.
Vestigen wy het oog op Landen, waar de Vrouwen als gekerkerd opgesloten
zitten, de Inwoonders draagen barbaarschheid, en woestheid van Zeden ten
kenmerk: beschouwen wy die zelfde Gewesten in tydperken, wanneer de Vrouwen
haare vryheid beginnen te herkr gen, wy ontdekken terstond, dat de Zeden geleenigd
en verbeterd worden. Geen Land verschaft hier van een doorslaander blyk, dan het
reeds met een kort woord gemeld Spaansche Ryk. De Spanjaarden hadden,
voortyds, minder gemeenschaplyke Verkeering met de Schoone Sexe, dan eenig
ander Volk van Europa, en lagen, in gevolge daar van, verre by allen agter in
beschaafdheid en fraaiheid van Zeden: doch, zints hunne Vrouwen minder in
bedwang geleefd hebben, is de vordering ten dien opzigte zo vaardig en schielyk
toegegaan, dat zy, naaulyks, voor één hunner behoeven te wyken. Aan het
gezelschap der Vrouwen, zyn wy de nayver om te behaagen, en anderen gelukkig
te maaken, verschuldigd: en aan deezen nayver desgelyks het grootste gedeelte
der fraaye Kunsten.
Wanneer wy de twee Sexen, waarin het Menschdom onderscheiden is, in
overweeging neemen, blykt het middagklaar, dat de Maaker der Natuure de Magt
aan de Mannen geschonken hebbe, door hun niet alleen een kloeker en rustiger
Lichaamsgesteltenisse, maar ook eene Ziel, te geeven, met meer moeds en
uitgestrekter vatbaarheid voorzien. Maar zyn deeze hoedanighe-
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den geheel zonder tegenwigt? Zyn de Vrouwen geheel verstooken gelaaten van
iets, 't geen deeze meerderheid der Mannen kan opweegen? Hebben zy geene
vermogens, door welker gebruik zy deeze schynbaare meerderheid tot eene grootere
gelykheid kunnen brengen? Bezitten zy dezelve niet, dan mogen zy zich met reden
beklaagen over de eenzydigheid der Natuure, en de hardheid van hun Lot. Dan
laaten wy dit stuk aandagtig nagaan, en wy zullen bevinden, dat de Oorzaak van
ons weezen geenzins zo partydig gehandeld hebbe: wy zullen ontdekken, dat hy
ieder Sexe onderscheide hoedanigheden schonk: en dat deeze, over 't geheel, wel
aangekweekt en behoorelyk gebruikt, Mannen en Vrouwen, bykans in een volmaakt
evenwigt brengen; en onpartydig de vooren nadeelen des leevens onder hun
verdeeld heeft. Om den opgezwollen Trots der Mannen te vernederen, zyn de
Vrouwen met Schoonheid begaafd, en bezitten, nevens die Schoonheid, eene
onuitspreeklyke zagtheid en overreedende kragt in woorden en daaden, welker
wydstrekkenden invloed weinigen der Sexe zelve kennen, en die nog minder onder
de onze wederstaan kunnen. Een vleiend woord, een treffende lonk, een enkele
glimplach, overwon een ALEXANDER, bragt een CESAR te onder, en besliste het Lot
van Keizer- en Koningryken. Dus behoedde de tusschenkomst der Moeder van
CORIOLANDS de Stad Rome van een over 't hoofd hangend verderf, en bragt in één
uur eene gelukkige omwenteling te wege, dien de Raad en het Volk beide zich niet
durfden belooven. Deeze magt der Vrouwen, om de sterker Sexe naar haaren wil
te buigen, wordt ongetwyfeld zeer vermeerderd als zy Jeugd en Schoonheid op
haare zyde hebben; doch met het gemis daar van gaat dezelve niet te eenemaal
verlooren: het laatst bygebragte voorbeeld is hier van een onwraakbaar bewys.
Een treffend blyk van den veelvermogen en invloed der Vrouwen, vinden wy in
de Egtgenoote van PYTHIUS, een Vorst van Lydia, die, bovenmaate wreed en
geldgierig, het grootste gedeelte zyner Onderzaaten geduurig bezig hieldt met in
de Goudmynen te arbeiden, derwyze, dat hun geen tyd tot den Landbouw overschoot,
zo dat zy gevaar liepen van door hongersnood te zullen omkomen. Door deeze
dwinglandy geweldig gedrukt, namen zy, den Vorst niet ten Hove zynde, de
gelegenheid waar, om, in grooten getale, met natbekreeten oogen, hunne klagten
uit te storten by de Koningin, die, met hun deerlyk lot begaan, naa veel overleggens
hoe zy daar aan verligting zou toebrengen, den volgenden vond bedagt. By de
wederkomst des Konings, liet zy hem een zeer heerlyk gastmaal toebereiden; doch,
by het ontdekken der schotelen, ontdekte hy, dat geen derzelve iets anders dan
Goud bevatte. Hy bemerkte terstond zyn misslag, en, getroffen door de
eigenaartigheid der wyze waar door zyne Egtgenoote, hem de oogen geopend,
zyne dwaasheid getoond, en ten vollen overtuigd hadt, dat Goud zyn Honger niet
kon stillen, of zyne Onderdaanen voor Hongersnood bewaaren, liet hy terstond
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een bevel uitgaan, dat, in 't vervolg, niet meer dan een vyfde gedeelte in de
Goud-mynen zou werken, en de overige vier gedeelten zich op den Landbouw, en
andere nutte Kunsten, zouden toeleggen.
Gereed en gemaklyk zou het vallen eene menigte van voorbeelden, zo uit de
Oude als uit de Hedendaagsche Geschiedenis, op te haalen van het vermeesterend
vermogen, 't geen Vrouwen op de aandoenlyke harten der Mannen gehad hebben.
De Keizerin LIVIA mag hier vry de eerste in aanmerking komen: zo veel vermogt zy
op AUGUSTUS, dat hy haar nauwlyks eenig ding kon weigeren. Veele Vrouwen in
Rome wilden gaarne weeten, welke middelen zy bezigde om dit te bewerken; eene
deezer waagde het te vraagen, en kreeg ten antwoord: Door alle zyne Bevelen te
gehoorzaamen; door zyne geheimen niet na te vorschen; en myne kennis aan zyne
minnehandelingen te ontveinzen. - HENDRIK DE IV, Koning van Frankryk, een der
grootste en beminnelykste Vorsten, levert een optekenenswaardig voorbeeld op
van de magt, die Vrouwen, door zagtheid, op de Mannen kunnen bekomen. Teder
en medelydend van aart, kon hy bezwaarlyk iets weigeren, aan zagtheid, aan
smeeken, aan traanen; doch tevens jalours op zyn eer en magt, bewilligde hy noode
in iets hem op eenige andere wyze afgeperst. Hier door werd hy steeds van zyne
Matressen geregeerd, en hadt geschil met zyne Vrouwen. De Salische Wet sluit de
Vrouwen uit van de Throonopvolging in Frankryk; doch de Fransche Vrouwen hebben
zich over dien hoon dubbel gewrooken; door het zo te beschikken dat zy bykans
elken Monarch beheerschen, hebben zy bestendig dat Ryk geregeerd, van welks
bestuur de Wet haar zo sterk geweerd heeft.

De boetvaardige en tot inkeer gekomen zondaar.
MYN HEEREN!

‘Ik neeme de vryheid UEdl. eenige omstandigheden mynes Levens mede te deelen.
- Het geschiedt met een goed, met een Christelyk, oogmerk; om, was het mooglyk,
een Godvrugtig Mensch te leeren op zyne hoede te zyn, tegens de verleidingen,
en een Zondaar, in wien het geweeten niet geheel is toegeschroeid, tot nadenken
te brengen. - Kan het een plaats in uw nuttig Mengelwerk hebben, het zal my ten
uitersten aangenaam zyn.’
Ik blyve, met agting,
UEdl. gehoorzaame Dienaar
D.W.
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Die staat, zie toe dat hy niet valle! - Een kort verhaal van myn Leven strekke, om
den Leezer te doen opmerken, dat men nooit genoeg op zyne hoede kan zyn tegen
de verleidingen des Zatans, de bedorve Waereld, en van ons eigen Vleesch. - Men
leere hier uit, dat wy gestadig op ons zelven behooren te letten, en onophoudelyk
in den gebede werksaam te zyn, om staande te blyven, en in de strikken der zonden
niet verward te geraaken. Een Mensch toch, door de zonde eens overwonnen, en
gevallen zynde, kan zig niet, dan met de alleruiterste moeite, weder oprigten; zig
van zyne geliefkoosde zonde losrukken, en die voor altoos vaarwel zeggen.
Ik ben, in een der voornaamste Steden van Holland, uit eene destige Familie
geboren; myne Ouders, die den Heere vreesden in opregtheid hunner harten, lieten
niets na, om my eene opvoeding te geeven, die my voor tyd en eeuwigheid zou
kunnen gelukkig maaken. - Op Meesters alleen lieten zy het niet aankomen, vooral
niet wat het welzyn myner onsterfelyke Ziel betrof. - Van myne vroege jeugd af wierd
my aangetoond de grootheid en afschuwlykheid van ieder zonde, benevens de
bittere gevolgen, die dezelven, niet alleen voor my, maar ook voor myn Medemensch,
konden opleveren, indien ik my aan eenigen van die schuldig maakte. - Daarentegen
wierd my de beminlykheid der Deugd en der Godsvrugt onder 't oog gebragt, met
aanwyzing van derzelver heilsaame uitwerkzelen. - Myne Ouders beantwoordden
ook met hunnen Wandel volkomen aan hunne leer en vermaaning; beiden waren
ze voorbeelden van Deugd en Godsvrugt. - Geen wonder dan, dat ik, van myne
vroegste jeugd af aan, niets anders gehoord noch gezien hebbende, dan het geene
ter Eere van mynen God konde strekken, door Gods genadige hulp en bystand,
volkomen aan de verlangens van myne geliefde Ouders beantwoordde, en een
Godvrugtig en Christelyk leeven leidde. - Intusschen vorderde ik in Jaaren, en wierd
na een onzer Hooge Schoolen gezonden, om aldaar in de Medicynen te studeeren.
- De gronden van Deugd, die by my van kindsbeen af gelegd waren, kwamen my,
in dit gevaarlyk tydperk des Levens, zeer wel te pas; daar ik gestadig op myne hoede
moest zyn, waaken en bidden, wilde ik niet door de eene of andere zonde worden
weggesleept. - Hier door, en het gestadig vermyden van kwaade gezelschappen,
had ik het geluk staande te blyven, myne onschuld te behouden, en in geen
overheerschende zonde te vervallen.
Ik promoveerde op zyn tyd; zettende wy elders ter neder; en, na aldaar een
ordentelyke practyk, om te kunnen bestaan, gekreegen te hebben, dagt ik om een
Huwelyk aan te gaan. Ik raadpleegde myne Ouders daar over; en wy bepaalden
ons tot een Meisje, dat in Christelyke Deugden was opgevoed, zeer
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stilletjes leefde, ons was voorgekomen verstandig en goedaartig te zyn, en voor 't
welke myn hart zig had verklaard. - Ik had het geluk in myn aanzoek te slaagen; wy
hebben zes Jaar in de allervolmaaktste eensgezindheid geleefd, en twee Kinderen
overgewonnen; wanneer zy my door den alvernielenden dood wierd ontrukt. - De
droefheid, die ik over den dood van myne waardige en Godvrugtige Vriendin
gevoelde, is niet te beschryven; en kan alleen door die geenen regt begreepen
worden, die met my zodanig een smertlyk verlies ondergaan, en alles in hunne
Vrouwen verlooren hebben. Na dat de droefheid van den Mensch plaats had gemaakt
voor de aandoening van den Wysgeer, besteedde ik al den tyd, dien ik konde
uitkoopen, aan de opvoeding myner Kinderen, zogt dezelven, van der jeugd af, het
pad der Deugd te doen betreeden, en smaak in den vertroostenden Godsdienst te
doen krygen; weetende, dat de eerste goede zaaden, die men in hunne tedere
harten stort, zelden missen gezegende vrugten voort te brengen; schoon ze al eens,
voor een tyd, door het onkruid deezer bedorve Waereld, onderdrukt mogen worden.
- Ik zag myne moeiten en geringe vermogens, door Gods genadigen Zegen, naar
wensch beloond, en had alle reden om over hun gedrag te vrede te zyn.
Wie zou niet gedagt hebben, dat ik staande gebleeven, en tot myn einde toe in
het goede zoude volhard hebben? daar myne levenszon reeds aan het daalen, en
ik het drie en vyftigste Jaar mynes ouderdoms al had mogen vieren; daar ik, (zonder
ydelen roem gesproken,) by alle weldenkende Christenen, om myn tot hier toe altoos
voorbeeldig leven, geagt, en in aanzien was. - Maar, helaas! Groote God, wat is de
Mensch! Ik ben gevallen, en heb my aan eene der grootste zonden, die men begaan
kan, schuldig gemaakt. - Het herdenken daar aan valt myne Ziele bitter; - het verhaal
daar van kost my veel, ja zeer veel; maar ik oordeel dit, tot nut van het Menschdom,
verpligt te zyn; op dat een ieder zig aan my spiegele, gestadig over zig zelven waake,
en God bidde, om tot zyn uiteinde toe staande te kunnen blyven.
Ik had, in die dagen, eene volstrekt onschuldige verkeering aan zeker Huis, ter
zaake van myn beroep; en ziet, in het zelve woonde de Vrouw, welke de Eva was
die my verleide! Ik zegge dit niet om my te verschoonen; want de zonde is daarom
niet minder; maar zy heeft my verleid, (God vergeeve het haar!) en de gruwelyke
zonde van overspel doen begaan. Zy was gantsch niet schoon, maar zeer levendig,
en vol dartele snaakeryen. - Haar omgang behaagde my; en dit was de oorzaak,
dat ik, dikwils, om my wat te verlevendigen, ten haaren Huize langer bleef, dan ik
'er noodig had; zonder egter eenig het allerminste zondig voorneemen te hebben.
- Doch een Vrouw bemerkt gauw dat zy behaagt: dit deed haar een aanslag op my,
of liever op myn geld, maaken. Het is immers in geenen deele waarschynlyk, dat
eene Vrouw van zes en twintig Jaaren, die een gezond en sterk Man
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heeft, zin zal hebben in iemand van drie en vyftig Jaar, die daar by niet van de
gezondste is; en naderhand ben ik 'er ook ten volle in bevestigd geworden. - Zy
begon, met zig van langzaamer hand by my am Huis in te dringen, haalde my
vervolgens aan; vond my fris en jeugdig voor myne Jaaren, en, zeer vrypostig zynde,
wierd zy van tyd tot tyd hoe langer hoe gemeenzaamer; - om kort te gaan, ik was
niet op myne hoede, en zondigde byna zonder het te weeten. - Alleen zynde, kwam
myne concientie boven; de wroeging verscheurde my; en ik zag myn deerlyk gevallen
staat met schrik en afgryzen aan. - Maar, helaas! het was te laat; de zonde, de
gruwelyke zonde van overspel, was begaan! - Groote God, was ik te dier tyd, met
zak en assche bekleed, u in de roede gevallen; had ik my in allen ernst tot uw in
den gebede gewend, mooglyk zond gy my verhoord, en my kragten gegeeven
hebben, om voortaan die schriklyke zonde na te laaten. - Maar, myn Gebed was
niet opregt; dit blykt; want ik had de kragten niet om het voorwerp myner zonden,
onder het een of ander voorgeeven, van my te verwyderen. - Myn val wierd des te
grooter, en het kwaad te afschuwelyker: want daar ik te vooren door overyling had
gezondigd, misdeed ik nu met eene opgeheven hand.
Deeze onbetaamelyke gemeenschap duurde agt jaaren! Ik nam wel dikwils voor
om dezelve af te breeken, vooral als my de Ziel, door het hooren eener stigtelyke
Predicatie, of het leezen van een Godvrugtig Vertoog, ontroerd was; - maar, helaas!
myne kragten waren altoos te zwak, en het gezigt van het voorwerp myner drift
verbande deeze heilzaame voorneemens wel dra weder uit myne Ziel. En had het
den Almagtigen behaagd, my, door een schielyken dood, uit deeze Waereld te
rukken, of my een sterfbedde, met beroovinge van 't gebruik van myn verstandlyk
vermogen, te geeven, mooglyk zou de dood my in die jammerlyke omstaadigheden
hebben verrast, en myne onsterselyke Ziel, voor altoos, voor eeuwig, zyn verlooren
geweest. - ô Ysselyke gedagte! die my als nog het klamme zweet kan doen
uitbreeken. - Maar de Heere heeft zig myner ontfermd; Hy heeft my wel op een
Ziekbedde geworpen, waar uit ik, naar het oordeel der Doctoren, waarschynlyk niet
weder zou opstaan; doch het geschiedde tot myn best, om my de oogen te openen
voor het gevaar waar in myne Ziele was; en om dezelve, zoo ik hoope, ja vertrouwe,
voor haar eeuwig verderf te behoeden.
Wilde ik onderneemen, Beminde Leezer, u de angsten te beschryven, die my
folterden, de wroeging, die my verscheurde, het zou my volstrekt onmooglyk zyn,
dit in zyne volle kragt en nadruk te kunnen doen. - De gruuwlykheid der Zonde van
overspel, waar aan ik my had schuldig gemaakt, met de gevolgen van dien, zag ik
nu in het helderste licht. - De onmin, de tweespalt, het altoosduurend ongenoegen
in het vreedzaame huishouden, waarvan ik de schuldige oorzaak zoude geweest
zyn, in-
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dien haar Man onzen zondigen omgang ontdekt had, zag ik nu ten allerklaarste; en
ik begreep nu eerst regt, dat men een Man, die werk van zyne Vrouw maakt, gelyk
deeze deed, geen smertlyker, geen gevoeliger slag, dan van die zyde, kan
toebrengen. - De gedagten aan de droefheid, en de kwelling, waar in ik myn lieven
Zoon en waarde Dogter had gestort, (want ik had klaar bemerkt, dat zy de zaak
ontdekt hadden, niettegenstaande zy uit eerbied voor my zweegen,) doorboorden
my het hart; en ik gevoelde nu eerst, met nadruk, dat Kinderen, die hunne Ouders
teder beminnen, gelyk de mynen my deeden, geen zieltreffender droefheid kunnen
hebben, dan te moeten zien, dat deeze hunne geliefde Ouders zig moedwillig in
hun eeuwig verderf storten. - Het kwaade voorbeeld, 't welk ik aan de Waereld en
aan myne lieve Kinderen had gegeven; en het verliezen, ten minste de vermindering
van myne eer en goeden naam, ontroerde my; want ik zag nu klaar, dat, hoe
zorgvuldig men ook zodanig eene zaak voor het oog der Waereld gelooft te
bedekken, 'er toch altoos, door he een of ander middel, iets van komt uit te lekken;
veele omstandigheden, die ik te vooren niet had in agt genomen, en die my nu
leevendig te binnen kwamen, bevestigden my thans ook hierin volkomen - Boven
dit alles gevoelde ik inzonderheid de allergrootste, de alleronuitspreekelykste
wroeging, over het ontheiligen van des Heeren Hoogeerwaardig Avondmaal,
geduurende dien tyd. Ik had my naamlyk, uit vreeze dat men my, wegens het begaan
eener moedwillige zonde, zoude verdenken, van des Heeren Tafel niet durven
afhouden. Ik gevoelde telkens wel een stillen beschuldiger in my; het hart klopte my
wel van angst en aandoening; en ik ben verzekerd dat de schuld op myn gezigt,
voor een opmerkend oog, te leezen was zo menigwerf, als ik deze Heilige
Bondtekenen en Zegelen van des Zaligmaakers dierbaar Lichaam en Bloed
gebruikte, of liever schandelyk misbruikte, doch ik was in des duivels strikken
verward; ik gevoelde myne schuld, dan hier by bleef het, zonder verdere uitwerking
ten goede. - Maar thans, nu ik op myn Ziekbedde gebonden lei, nu de poorten der
Eeuwigheid reeds voor my geopend scheenen, nu ik als met den eenen voet reeds
in het graf stond, ondervond ik eerst regt, hoe ik God, ook door dit schriklyk misbruik,
vertoornd had. - Dit woog my als een Molensteen op het Hart. - Dag en Nagt
beschreide ik, met heete traanen van een opregt berouw, myne gruweien, en bad
den Alm gtigen zig over my te willen ontsermen, my dezelven genadig, om Jesus
Christus wille, te vergeeven, en myner onsterfelyke Ziele genadig te zyn. Ik nam te
gelyk een allerernstigst voornemen, om, zoo het Gode behaagen mogte my van
deze ziekte te doen herstellen, my met geweld uit de armen van deze verleidster
te rukken, en my geheel en al in Christus liefdearmen te werpen, in hoope van door
hem niet versmaad te zullen worden. - Dit is ook myn eerste werk geweest, na dat
God my als van den dood in dit Land

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

89
der Levendigen had te rug geroepen; door de droevige ondervinding nu geleerd
zynde, dat een Mensch zig voor de eerste aanleiding, en voor de gelegenheid om
te zondigen, zorgvuldig moet wagten, zoo verwyderde ik my verre van dit voorwerp,
en benam haar zorgvuldig alle aanleiding om my te naderen, en my op nieuw in
haare Goddelooze strikken te verwarren. - Gelooft zyt gy, ô Barmhartige God! voor
de my toegezondene ziekte; geprezen zy uwen naam in alle Eeuwigheid; want daar
door, ja daar door alleen, is myne Ziele van het verderf gered, die anders gewis een
prooy voor de helle zoude geweest zyn.
Spiegelt u aan deezen mynen Val, gy, die vast in het geloove meent te staan. Myn voorbeeld kan u op nieuw leeren, en moet u ten volle overtuigen, hoe weinig
men op zyne kragten behoort te steunen; en hoe nauwkeurig men alle de
gelegentheden om te zondigen moet vermyden en vlieden. - De Mensch is gaauw
verrast, en dikwils verleid, eer hy voor zig eenig kwaad vermoedt. - En gy, die reeds
het ongeluk gehad hebt van te vallen; blyft, bidde ik u, toch niet moedwillig in uwe
Zonden liggen; het behaagt Gode niet altoos, de Zondaar door eene ziekte te
waarschouwen, en hun tyd tot bekeering te geeven. - Haast u dan, eer het te laat
is; smeekt God om hulpe, neemt een kloek en volstrekt besluit, en stelt het
daadvaardig in 't werk. - De eerste schrede kost het meeste; die eens gedaan zynde,
helt de overwinning reeds naar uwe zyde; en, geheel overwonnen hebbende, zult
gy hier op Aarde een vergenoeging en gerustheid in uw geweeten ondervinden, die
gy in langen tyd niet zult hebben mogen smaaken; en hier Naamaals zult gy met
eene onverwelkbaare Kroone beschonken worden, en genieten verzadiging van
vreugde voor Gods aangezigte, en lieflykheden aan zyn Regterhand, eeuwig en
altoos. - Mogt het verhaal mynes levens hier toe van nut zyn! - Dit is myn hartlyke
wensch; dit is myn vuurig en opregt gebed.

De vrygeest verbeterd.
‘Help! help! ach.... help!....’ riepen twee Kinderen, die gevaar liepen van zo
oogenbliklyk in het water te smooren. - Een Vrygeest, die gevallig voorby wandelde,
boorde den noodschreeuw; en de dobberende hoofden der Kinderen, benevens
twee Vischgaarden aan den kant van het water, deeden hem kennis krygen van het
ongeluk. - Hy schoot toe, en redde de Drenkelingen. - De jongens vielen aan zyne
voeten, en kusten ze; zo levendig was hunne dankbaarheid. - Hier op sloegen zy
het oog ten Hemel, en zeiden, met betraande wangen, ‘ô God! u zy eere! - zegen
deezen man, ja, zegen onzen weldoener!’ De vrygeest vertrok; want de aandoening
vervoerde hem. ‘Indien 'er een God is, die reine gebeden verhoort, zeide hy by zig
zelven, indien 'er eene Voorzienigheid is, dan
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zal het nu blyken; ik zal 'er bewyzen van zien.’ - Het bleek ook. - Van dien tyd af
ontmoette hem niets dan voorspoed en geluk, - onverwagte ervenissen, aanzienelyke
bedieningen, algemeene achting, een voorspoedige echt, eene duurzaame
gezondheid, alles werkte mede ter uitbreidinge van den kring zyner tydelyke
genoegens. - De Vrygeest dagt aan de jongens, en wierdt een voorbeeldig Kristen.
O......

De mode.
Een goelyk, deugdsaam Meisje wierd door haaren Vader genooddwangd, in eens
alles, wat zedig was, af te leggen, en haar Godsvrugt te begraaven onder de dartele
tooi van een kind der Mode. - De Man hoopte zig, langs dien weg, an een jong Heer
van goeden huize te verzwageren. - Eens, dat hy t'huis kwam, gaf hy zyne Dochter
een flesje met reukwater over, en zeide, zy moest zig daarvan in de Kerk, en in
Gezelschappen, bedienen. - Zy rook 'er aan; - ‘maar Vader, indien ik die lugt niet
verdraagen kan? - waarlyk, zy verveelt my, - ik word mislyk!’ - ‘Hoe, zeide hy, zulk
een kostbaar parfum? - malle kleuter! - ik wil en gebiede u, dat gy het by alle
gelegenheden gebruikt, - het is uw fatsoen, - elke Dame doet zo.’ - Hy liep
gramstoorig ter kamer uit. - Toen sprak zy, met een opgeheven oog, waaruit een
traan slipte; - ‘Hemel! goede Hemel! - bewaar tog den Godsdienst voor de Mode!....’
Het meisje zuchtte nog, toen Vader weder binnen trad.
O......

De oorsprong van onbeschaamdheid en zedigheid.
Eene Allegorie.
JUPITER voegde, in den beginne, Deugd, Wysheid, en Vertrouwen te zamen; als
ook Ondeugd, Dwaasheid en Wantrouwen, en zondt ze dus op de wereld. Maar,
schoon hy dagt, ze met oordeel byeengevoegd te hebben, en dat Vertrouwen de
eigenaartige gezellinne was der Deugd, en dat Ondeugd met Wantrouwen behoorde
gepaard te gaan, bevonden zy zich nauw op weg, of 'er ontstondt verschil tusschen
haar. Wysheid, de Geleidster van het eene paar, was altoos gewoon, eer zy eenen
weg opsloeg, om dien, hoe betreden dezelve ook mogt weezen, zorgvuldig te
onderzoeken; om te ontdekken werwaards hy heen liep, welke gevaaren,
zwaarigheden, en hinderpaalen haar konden, of waarschynlyk zouden, ontmoeten.
In deeze overleggingen besteedde zy doorgaans eenigen tyd; dit marren mishaagde
ten uitersten aan het Vertrouwen, altyd geneegen, om, zonder veel bedenkens of
overlegs, toe te treeden. In 't eerst waren Wysheid en Deugd onafscheidelyk,
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maar het Vertrouwen was, op zekeren dag, de aandrift haarer voortvaarende natuure
volgende, een groot stuk wegs vooruit gegaan, en haar gezelschap niet behoevende,
zogt zy 'er niet meer nal, noch ontmoette het ooit.
De andere drie, hoewel door JUPITER zamengevoegd, kreegen verschil, en
scheidden van een. De weinig vooraitziende Dwaasheid bekreunde zich niet omtrent
de goedheid der wegen, welke zy opsloeg, en stelde den eenen niet boven den
anderen: dit gebrek van besluit werd vergroot door Wantrouwen, die, met haare
twyfelingen en zwaarigheden, altoos de reis vertraagde. Dit strekte tot een grooten
last voor de Ondeugd, die van geene zwaarigheden of uitstel wilde hooren, en alleen
genoegen vondt in het onbedwongen opvolgen haarer zinlykheden; zy wist, dat de
Dwaasheid, die zomtyds het oor leende aan Wantrouwen, zou zich gereedlyk
schikken als zy alleen was: en verdreef daarom Wantrouwen, die dikmaals het genot
verhinderde, begaf zich met de Dwaasheid, van haar onafscheidelyk, op weg.
Vertrouwen en Wantrouwen, op deeze wyze, beide van haar gezelschap
verwyderd, zwierven eenigen tyd om, tot eindelyk zeker toeval haar in een gehugt
bragt. Vertrouwen ging terstond na een groot huis van Rykdom, den Heer der plaatze;
en drong, zonder zich aan de poort op te houden, door, tot de binnenste vertrekken,
waar zy bevondt dat Ondeugd en Dwaasheid, vóór haare aankomst, reeds wel
ontvangen waren. Zy vernoegde zich daar by, drong schielyk in de gunst van den
Huisheer, en kreeg zulk eene gemeenzaamheid met de Ondeugd, dat ze met de
Dwaasheid haare Gezellinne wierd. Zy bleeven bestendig de gasten des Rykdoms,
en, zints dien tyd, onafscheidelyk by elkander.
Wantrouwen, ondertusschen, dat groote Huis niet durvende naderen, nam de
uitnoodiging aan van Armoede, een der Landhoevenaaren: ter schamele hutte
intreedende, vondt zy daar Wysheid en Deugd, die, door den Landheer verdreeven,
derwaards den wyk genomen hadden. - De Deugd kreeg medelyden met haar, en
de Wysheid, bevindende dat ze leerzaam van aart was, namen zy haar tot eene
Gezellinne aan: door den ommegang verander de zy eenigzins van zeden, en
bevalliger wordende, kreeg zy den naam van ZEDIGHEID.
Naardemaal kwaad gezelschap ruim zo veel invloeds heeft op het Verderf der
zeden, als goed gezelschap op derzelver Verbetering, ontaartte Vertrouwen, door
slegten raad en snood voorbeeld, in de verkeering met Dwaasheid en Ondeugd,
dermaate, dat zy den naam van ONBESCHAAMDHEID verdiende en verwierf.
Het Menschdom, tot wiens Maatschappye JUPITER deeze twee wydverschillende
tritzen gezonden hadt, niets weetende van deeze wederzydsche verlaatingen, wordt
daar door tot droeve misvattingen vervoerd, en denkt Wysheid en Deugd te zullen
vinden, waar zy ONBESCHAAMDHEID aantreft; en waar het ZEDIGHEID ziet, verwagt
het Ondeugd en Dwaasheid tot gezellinnen.
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Aan myne vaderlanderen.
Dat nu der Vad'ren moed in Neêrlands Volk ontgloei';
't Aloude Heldenbloed door kronklende aders vloei'!
Men dreigt den vryen Leeuw, baldaadig aan te randen.
Men dreigt, dit doe alleen, uw dapperheid ontbranden.
't Bezef van uwen moed, welëer zoo hoog gedugt,
Doe u grootmoedig zyn in 't klaat'rend Krygsgerugt.
Vliegt, Vaderlanders, vliegt, bemant uwe Oorlogsvlooten!
Vereenigt uwe magt met die der Bondgenooten!
Denkt aan die Braaven, die welëer, aan 't Britsche Strand,
Den Standaard zwaaiden van ons dierbaar Vaderland.
Denkt aan.... doch 't is genoeg; ik zie u oogen blaaken
Van edel Heldenvuur, ik zie den forschen Zeeuw
't Aldreigende geweld, als een' verwoede Leeuw,
Bestryden, op den rug der schommelende baaren.
Hoe groeit, hoe klimt zyn moed, by 't groeien der gevaaren!
Men strydt, men zegepraalt. - Triomf! de Vyand vlugt!
Triomf! myn Vaderland!.... weêrgalmt door al de lugt.
ô Dierbaar Vaderland! hoe kunt gy my bekooren!
Hoe zoet is 't my den klank van uwen naam te hooren!
Gy brengt myn ziel in vuur! ja, deze zelfde hand
Zy aan uw' dienst gewyd, myn dierbaar Vaderland!
Nog eens, myn Helden, vliegt! bemant uwe Oorlogscheppen!
Gy ziet de Koopmanschap, van schrik, in 't hart gegrepen;
Zy smeekt uw' bystand, vliegt! dat uw gevreesde kling
Den dollen overmoed van Albion bedwing!
Zoo waarlyk wille God, de Vorst der Legerbenden,
Zyn hulp en bystand ons, van boven, nederzenden!
Zyn sterke Heirkragt tog heeft menigwerf voorheen,
Aan 't spits van Neêrlands heir, des vyands trots bestreên.
Bataven! hoe moet dit uw' moed en yver wekken!
't Herdenken van die hulp moet u ten spoorslag strekken.
Het treft u? - ja, ik zie 't, - uw Vlooten zyn bemant! Gy roept eenpaarig uit; voor God en 't Vaderland!
J. BELLAMI.

.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
De onbestendigheid van het ondermaansche.
‘Iedelheid der iedelheden, 't is alles iedelheid.’ - Dus oordeelde weleer een Vorst
over de dingen dezer weereld; een Vorst, die in Wysheid ver boven alle Vorsten
van zynen tyd uitschitterde; ja niet slegts boven zyne tydgenoten uitblonk; maar die
de verwondering van alle menschen zal blyven, zo lang de wereld duurt. - Dus sprak
een Vorst, die, niet minder in Schatten boven alle Vorsten van het schatryk Oosten
uitblinkende, den scepter zwaaide in Jeruzalem, alwaar, onder zyne regering, alle
de schatten van het Oosten, als in een middelpunt, te zamen vloeiden: - in een tyd,
toen geen krygsgeschrei, noch eenig oorlogsrumoer, in den Lande gehoord wierd;
maar de stille en zagte Vrede zyn Ryk in vollen luister deed bloeien. Welk eene taal
in den mond van eenen Vorst, die van alles volop heeft, en aan wiens Hof, daar
men zich in de wellusten der Wereld baad, de uitgezogtste vermaken plaats hebben!
Eene taal, die men gewislyk veeleer verwagten zou van menschen, welke aan
tydelyke goederen gebrek hebben, en de gelegenheid derven, om de vermaken,
de wellusten der Weereld na te jagen. - Dan neen. Deze taal komt uit den mond
van een geheel ander mensch. - Welk eene zeldzaamheid! - Hoe hooglyk heeft men
zich hier over te verwonderen! - Maar neen... Wie kan van deze waarheid levendiger
doordrongen zyn, dan een, aan wien noch wysheid ontbreekt, om de zaken in haren
regten aart te beschouwen; noch overvloed, om derzelver onbestendigheid ieder
oogenblik gewaar te worden. Wie kan 'er beter van overtuigd zyn, dan Hy, die, terwyl
alle de vermaken van de Wereld aan zyn Hof ten hoogsten top gestegen waren, in
de ruimste mate alles kon genieten, wat de Wereld kon verlenen. Een Vorst, omringd
van Hovelingen, van wier handen hy, op zyn wenken, gediend wierd, daar ze hem
allerwege naar de oogen zagen. Een Vorst, die van iedereen
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niet slegts gevreesd, geëerbiedigd, maar ook gemind werd. - Een Vorst, die, naar
de wyze der Oosterlingen, in zyn Vrouwen-timmer de schoonste Vrouwen van het
Oosten had. - Een Vorst, die de pragtigste gestigten, waar op de aloudheid immer
heeft kunnen bogen, gebouwd had: gestigten, pragtiger, dan het late nageslagt
denkelyk immer zal kunnen voortbrengen. - Een Vorst, die zyn Ryk met
voorzigtigheid, naar de billykste Wetten, bestierde; zyne Onderdanen met de hoogste
menschelyke wysheid regeerde; die met één woord alles bezat, 't geen van een
sterveling op aarde bezeten kan worden. - Zulk een Man, door de dagelyksche
ondervinding, van jaren herwaards, geleerd, was de regte Man, om 'er over te
oordeelen: daar hy het onbestendige van alle zyne heerlykheid en overvloed,
geduurig, onder het oog had, kon hy ongelyk beter, dan iemand anders, getuigen,
‘dat alles iedelheid is.’
Deze zyne ondervinding ging daarenboven gepaard, met de uitstekendste
Wysheid, die hem nog des te bekwamer maakte, om hier van getuigenis te geven.
Met een opmerkzaam oog den algemenen loop der Wereldsche zaken gade slaande,
was hem de ydelheid van al het ondermaansche ten hoogste blykbaar. Zeker had
hy al voor lange bezeft, dat de hoogste Koninglyke luister maar luttel tyds op zyn
heerlykste schittert, en dat één enkel oogenblik in staat is, om al dien luister te
verdooven. 'Er komt tog, hoe bestendig gelukkig een Vorst zy, alle de dagen zynes
levens, ten laatste een tydstip, dat aan dit alles een einde maakt. Zyn Rol is
uitgespeeld: het Gordyn valt; in een oogenblik, in één enkel oogenblik, is de gantsche
vertooning verdwenen! Pragt... Heerlykheid... Koninglyke luister... Schatten...
Ongemeten Rykdommen... Wysheid... Wetenschappen.... Niets van dat alles is den
Vorst meer eigen: de dood maakt eensklaps alles tot iedelheid.... De Vorst,... de
groote Vorst,... de magtige Monarch, - ô verbazende verandering!... is een Lyk,...
een roerloos Lyk. - Het aanzienlyk Opperhoofd des Ryks, nog kortlings in de hoogste
Majesteit op den Koninglyken troon gezeten; - nog kortlings het voorwerp, waar op
aller oogen gevestigd waren, en op wiens wenken alles zich bewoog, is nu een
onbeweegelyk, een gevoelloos Lyk; al ras de prooi van Maden, - het aas van
veragtelyke Wormen! - En al ware dit niet voorgevallen, wat stond dien Vorst te
gebeuren, wanneer hy, tot den hoog-
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sten ouderdom, den troon bekleedde? Zou dan nog wel al dat genoegen, al dat
vermaak, dat hy voorhenen genoot, hem bestendig bygebleven zyn? - Wat vermaak
tog schept de trillende, de waggelende ouderdom, in de wellusten dezes levens?
Wat vermaken kunnen de schatten een afgeleefd, een van alles walgend oud mensch
aanbrengen? - Wat wezenlyk genoegen kunnen pragt en heerlykheid zulken Vorst
geven? - De alles sloopende ouderdom treft immers den gehelen mensch; de
vermogens en werkzaamheden van zyn stoffelyk gestel nemen af, en die der Ziele
verzwakken, ja worden zomwylen ten eenemale vernietigd. - Geen sterveling behoud,
by eenen afgeleefden ouderdom, die kragten van Lichaam en Geest, welken hy in
den bloei van zyn leven bezeten heeft. - Van dit alles kon de wyze Salomo, zo door
zyne opmerkzaamheid als ondervinding, niet anders dan ten sterkste overtuigd zyn:
en niemand sterker dan hy; nadien geen mensch ooit alle aardsche voorregten in
eene ruimere mate bezat, en dezelven met een verstandig oog opmerkzamer
beschouwde.
Op onwrikbare gronden mogt derhalve de wyste aller menschen in zyne dagen
zeggen: ‘Iedelheid der iedelheden, 't is alles iedelheid.’ - Dan zou die Spreuk immer
ophouden eene gevestigde waarheid te blyven? Zou 'er de tyd immermeer eenige
verandering in te wege kunnen brengen? - Immers neen. Ook in onzen leeftyd is
die Spreuk waaragtig, ‘alles is loutere iedelheid?’ Elke stond overtuigt ons hier van
op de onweersprekelykste wyze: men heeft slegts de bevinding raad te plegen, om
te zien, dat alle ondermaansche dingen, door alle tyden heen, der iedelheid
onderworpen zyn. - Men wende zyn gezigt werwaards men wil; ieder voorwerp, dat
ons ontmoet, roept als met luider stemme: ‘alles is iedelheid.’ - Hoe vaak waggelt
de Kroon op het Koninglyke hoofd, of dreigt de Scepter uit de Vorstelyke hand te
vallen? - Hoe menigmalen zaten trotsche Monarchen van angst te zidderen op
hunnen troon? - Hoe dikwerf is 't gebeurd, dat zy, 'er van afgestooten, als ballingen
herom zwervende, ieder oogenblik, gedreigd, vervolgd, van al hun luister beroofd,
gevaar liepen van hun leven te verliezen; en dat lot wezenlyk, nog met verfmading,
moesten ondergaan. De aloudheid levert 'er ons voorbeelden van; en de latere
dagen leren ons nog, dat zulks wel eens Vorsten te beurt viel, die een beter lot
schenen verdiend te hebben.
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Men dingt naar Glorie, naar Eer, naar Aanzien in de Wereld. - Dan wat staat is 'er
op dit alles te maken? 'Er is, zeker, geen gevarelyker stand, dan die ver boven het
Gemeen verheven is. - Gelyk de steilste, de hoogstverheven plaatzen de
gevaarlykste zyn te beklimmen; en men op derzelver toppen het wankelbaarste
staat; zo zyn ook die standen onder de menschen, welken ons in heerlykheid boven
anderen doen uitsteken, de wisselvalligste; men heeft 'er de smertlykste onheilen
in te dugten. En zo men 'er zich al in gevestigd hebbe; wat is 't? De dood treft den
bezitter, die zich na veel moeite nu veilig waant, op een oogenblik; en met dit zeker
treffen verliest de Sterveling dat alles. - Alle uitschitterende waardigheden, voorwaar,
zyn niet meer dan iedelheid.
Den Vorst en zynen Hovelingen, is met den geringsten Slaaf een zelfde lot
beschoren. De Dood ontziet even min den Koninglyken Scepter, als den Stok des
Bedelaars; en durft den stoutmoedigsten krygsheld even zo wel aanranden, als den
lafhartigsten Bloodaard. De Regent moet éénmaal, met zynen Onderdaan, in het
zelfde lot deelen: en de onverbiddelyke Dood valt zelfs aan op den braafsten Regent;
om wiens behoud de Maatschappy vrugtloos zugtte, en wiens sterslot het Volk te
vergeefs beweent. - Dit hebben myne oogen meer dan eens gezien. Meer dan eens
heb ik de treurige Lykbaar gevolgd van zulk eenen, die de toevlugt was der Onschuld,
de raad der Verlegenen, de handhaver van Regt en Geregtigheid, de beschermer
der Wetten en der Vryheid, de Beminnaar van den Godsdienst, een voorbeeld van
Deugd en Godsvrugt, de liefde van al het Volk. Menigmaal heb ik den purperen
Mantel zien verwisselen voor een zwart Doodkleed; en den Wensch van al het Volk
zien nederdalen in den donkeren Grafkelder, in de groeve der verteringe; tot bittere
droefheid van Vrouw en Kinderen, van Magen en Bloedverwanten, ja van alle de
Inwoonders der Stad. - De Dood is een Tiran, die nimmer ooren leent aan kermen
of klagen, en wiens geweld geen sterveling kan tegengaan, of stuiten. Noch gebeden
van Vrienden, noch gejammer van Vrouw en Kinderen, noch verzugtingen van een
geheel Volk, kunnen den Dood tegenhouden, of hem bewegen, om eene enkele
schrede rugwaards te gaan. - Dit heeft de bevinding onweersprekelyk gemaakt, en
zy bevestigt het nog dagelyks. - Zagen myne ogen het niet menigmalen? - Zagen
zy het niet, terwyl myne ingewanden ontroerden,
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myn hart klopte, myn boezem van droefheid geprangd wierd? - En 't geen my
overkwam gevoelde al het Volk, dat met my in tranen smolt. Dan tranen baten niet!
de Dood is en blyft onverbiddelyk; leent niemand gehoor; maar leert het menschdom,
hoe alle aardsche luister en heerlykheid verga, zo dra de Dood komt; hoe 'er gene
bestendigheid op de wereld zy; hoe één zelfde lot beide den goeden en den kwaden
treffe; en hoe alles loutere iedelheid zy. - ‘Iedelheid der iedelheden, alles is iedelheid!’
Ja, alles is in deze beneden-gewesten der onbestendigheid onderworpen. - Zelfs
de duurzaamste stoffen, de hardste Metalen en Stenen, zyn der veranderinge
onderhevig; en 'er word, in de drie Ryken der Natuur niet één wezen gevonden,
waar op de tyd vergeefsch zyne kragten spilt. Hoeveel te meer dan heeft dit plaats
by den broozen Sterveling! - En slaat ge 't oog op aardsch geluk; ô! hoe kortstondig
is het zelve! het volgt ons zeldzaam, zeer zeldzaam, alle onze Levensdagen. Een
onverwagt geval verbreekt schielyk de geluksketen, en wy worden ongelukkig. Onze
voorspoed is dikwils als eene dunne waterbel, die, op de minste beweging, op de
geringste aanraking, breekt. - Men houd het, zo al niet voor het hoogste, ten minste
voor een groot en zonderling geluk op aarde, Bloedverwanten en Magen te hebben,
of Vrienden te bezitten, met welken men eensgezind en in opregte minzaamheid
leeft; die aan ons, en aan wien wy, ten naauwste verknogt zyn. Maar bezit dat geluk
eens. - Hebt Magen en Bloedverwanten, met welken gy vriendelyk omgaat; hebt
Boezemvrienden, welken in uwe vooren tegenspoed hartlyk delen; geniet al het
geluk, al het vermaak, dat daar uit kan voortspruiten: wat is 't? Als uwe vergenoeging
den hoogsten top bereikt, komt de Dood al uw vermaak, al uw geluk, storen; hy
stopt de bronwellen van uw vermaak; en werpt de steunzels van uw geluk om verre;
daar hy uwe Magen en Bloedverwanten, met uwe beste Vrienden, waar mede gy
de wenschelykste verkering hield, ten grave sleept.
Ook dit hebben myne oogen aanschouwd. - Zulke treffende ontmoetingen heeft
myn gevoelig hart moeten ondervinden; en van zommigen is de wonde nog zo
bloedig, dat ze my onder het schryven de tranen uit de ogen perst. - Ik heb opregte
Boezemvrienden verloren. - Ik heb beminde Bloedverwanten naar het graf zien
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brengen. - Ik heb, meer dan eens, de treurige Lykbaar gevolgd van zulken, met
welken ik gewoon was het zoete en het nuttige ondereen vermengd te genieten;
met welken ik op eene leerzame, en tevens vermakelyke, wyze verkeerde, en
onschuldige vermaken genoot, die ons, in eene onderlinge gezellige verkering,
gelukkig schenen te maken. - Hoe velen myner beste Vrienden zyn 'er, helaas! niet
meer! Hoe velen hunner zyn reeds het aas van Maden en Wormen geworden! - hoe
velen in de groeve der verteringe tot stof vergaan! - Ook dezen waren my
toonbeelden der onbestendigheid van dit aardsche geluk: ‘Iedelheid der iedelheden,
't is alles iedelheid.’
Is 'er dus geen bestendigheid te vinden in de bezitting van Aanzien, Rykdom en
Overvloed; ontbreekt ze in de tedere verbindtenissen met Bloedverwanten en
Vrienden; waar zal men ze dan vinden? Waar tog zal men op Aarde eene duurzame
bestendigheid aantreffen? - Te vergeefsch, ô Sterveling! zoekt gy dezelve in deze
beneden-gewesten, waar alles verandert, daar alles zich t'elken stonde op eene
andere wyze vertoont. - De jaren, de eeuwen rollen voort, de tyd is altoos rusteloos.
De jaarsaisoenen veranderen, en met deze verandering ziet men eene gehele
omkering van zaken: eene verbazende verandering voorwaar! dog door de gewoonte
beschouwt men ze veelal met onverschillige oogen.
Nauwlyks heeft men de gansche Natuur vernieuwd, en als geheel verlevendigd
gezien, of dat aanlachende toneel verandert: alles slaat wel dra aan 't kwynen. Het
Gebloemte verwelkt, het Kruid verdort, het Loof valt af, en al de Luister, al het sieraad
van Bosch en Velden verdwynt. - Al het Schepzel treurt; daar men kort te voren de
Velden en Bosschen van vrolykzingende stemmen hoorde schateren, blazen nu de
huilende Stormwinden met een gonzend geluid, door de bladerlooze Bosschen, en
stuiten op de verdorde stoppelen. - In plaats van de wyde vlakten met wollig vee
overdekt te aanschouwen, en 't zelve op de malze weiden gretig te zien grazen;
ondekt thans ons oog niets anders, dan een wit kleed van koude sneeuw, waaronder't
Aardryk geheel bedolven ligt. - Welk eene verbazende omkering van zaken. Ze
komt, 't is waar, van langzamerhand; dog men ziet ze echter van tyd tot tyd naderen.
Een opmerkzaam oog merkt ze op, slaat ze gade en staat verwonderd. - Eene
omwenteling veler jaren,
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eene omwenteling van eeuwen brengt ongetwyfeld geweldige veranderingen voort;
velen van die veranderingen worden niet eens opgemerkt; of men heeft ze, naauw
opgemerkt zynde, wel dra weder vergeten. - Dan ieder afstand brengt zyne
verandering mede; ieder oogenblik verleent in de daad eene verandering van zaken.
- De onbestendigheid is vlugger dan de wind; zy heeft de snelheid van de opvolging
onzer gedagten, die de veranderlykheid, de onbestendigheid, zelve is. - De
verandering gaat, even als de opvolging van 's menschen gedagten, ongevoelig
haren gang; en zo 'er gene verbazende gebeurtenissen voorvielen, men zou ze,
voor het grootste gedeelte, onopgemerkt voorby zien. - Wy zouden ze voorby zien,
zonder aandoening, zonder eenig gevoel. - Hoe velen tog zyn 'er, die nooit regt
opmerken, die nooit met eenig gevoel van aandoening, van verwondering, gadeslaan,
hoe wys de schikkingen, hoe onnagaanbaar, hoe onnaspeurelyk de wegen der
Opperste Wysheid in dat alles zyn? Alles wat ons oog in al het geschapene aantreft,
verleent ons toonbeelden van de oneindige Magt en Wysheid des Scheppers; en
is tevens geschikt, om elk verstandig wezen de Onbestendigheid, de
Onstandvastigheid, de iedelheid aller dingen te doen opmerken.
Vermaakt de verscheidenheid van zaken, leeft de mensch by dezelve, vind hy
daar ik zyn grootst vermaak, en zou de eenzelvigheid hem ras omtrent alles
onverschillig, ten eenemaal ongevoelig, maken: - wel hoe goed, en groot is dan de
Godlyke Wysheid niet, die den mensch alomme, en wel byzonder, (om ons tot een
enkel onderwerp wat nader te bepalen,) in 't groeibare Ryk, eene gestadige
verscheidenheid voor oogen stelt! hier tog schitteren, in eene verbazende
verscheidenheid van het kleinste, en voor ons oog veragtste plantje af, tot op den
hoogsten Ceder op Libanon, Orde en Schoonheid zo luisterryk door, dat men,
dezelven opmerkende, moete uitroepen: ‘Hoe groot zyn uwe werken, ô God! Gy
hebt ze alle met wysheid gemaakt; de gansche aarde is vol van uwe Heerlykheid.’
- En niet min treffend, word men, wanneer men 't groeibaar Ryk behoorlyk gadeslaat,
in 't zelve de vergankelykheid aller dingen, gewaar. Ja, nergens ontdekt men de
voetstappen der veranderlykheid, der iedelheid, zigtbaarder, dan in de Kruiden en
Planten: hier loopt zy, zelfs den alleronopmerkzaamsten in 't oog; en met hoe meer
oplettendheid men 't alles beschouwe, des te meer wonderen zal men 'er in
ontdekken. In de kern
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van ieder zaadje ligt het Kruid of de Plant, die uit hetzelve moet voortkomen, met
alle derzelver delen, op eene verwonderenswaardige wyze, omwonden. De
hoogstammige Eiken liggen in de kern der Akels, met hunne wortelen, stammen,
takken en bladeren zo wel opgewonden, als het teerste Moschkruidje, dat aan den
Wand of Boomen wast, in zyn voor ons oog bykans onzigtbaar zaadje beslooten
zit. Elk zaadje, in zyne bloem op de wonderdadigste wyze bevrugt, en in de aarde
geworpen, brengt wederom het zelfde Kruid voort, als dat waar van het geteeld is
geworden; en iedere kern de zelfde zoort van boom, als die waar van zy gedragen
wierd. - Het zaad, door de kundige hand der menschen, of door de onzigtbare wyze
Hand der Almagt, in eene geschikte aarde gestrooid, word in dezelve, door zagte
en malsche regendruppelen, geweekt, en door vrugtbaarmakende zonnestralen
gekoesterd, indiervoege bewerkt, dat deszelfs innerlyke deeltjes zich langzamerhand
beginnen te ontwikkelen. Eerlang schieten 'er geformeerde Worteltjes, als kleine
vezeltjes en fyne draadjes uit voort; die zich naar beneden in den grond vast hegten.
Gelyktydig verheft zich een tedere stengel opwaards; die bykans op eene
ongevoelige, en onmerkbare wyze door de aarde naar boven boort; tot hy zich
eindelyk, de korst van den grond doorboord hebbende, boven de oppervlakte der
aarde vertoont. - Als dan beginnen zich de voor ons oog reeds zigtbare delen nog
meer te ontwikkelen; tot dat eindelyk het gehele Gewas te zien zy, in die zelfde
gedaante als dat Gewas, 't welk te voren dit zaad of die kern voortgebragt heeft. Een weinig tyds nu vertoonen zich deze Kruiden, Planten of Boomen in vollen luister;
de Kruiden en Planten, min of meer, met de schoonste en verrukkendste bloemen,
en de Boomen met groene bladeren. - Dan 't is slegts voor een weinig tyds; eerlang
verdort het blad; de bloem valt af; en die gantsche luister is wel dra verdwenen. De
Lelien des Velds, by welken de heerlykheid, de pragt van Salomo niet halen kan,
zyn ras vergaan; zy laten schielyk hare verdorde bladeren, die met zulk eene
levendige schoonheid pronkten, op de aarde nedervallen; om weer tot stof te keren,
waar uit ze genomen waren. - De duurzaamste Eiken, de eeuwen tartende Cederen,
zyn niet slegts aan onophoudelyke veranderingen onderhevig; maar ze moeten ook
eindelyk vergaan. Dit hebben zy gemeen met al het geschapene; waaronder zelfs
de hardste steenen, en de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

101
duurzaamste metalen, ten laatste voor den tyd moeten zwigten. - Te vergeefsch, ja
volstrekt te vergeefsch, zoekt men in deze benedengewesten naar de bestendigheid;
en naar de onveranderlykheid tastende, omvat men eene iedele schaduwe. ‘Iedelheid
der iedelheden, alles is loutere iedelheid.’
Ziet, zo waarachtig is de Spreuk van den wyssten aller Vorsten; - zoo waarachtig
was zy van den aanvang der wording aller dingen; zo waarachtig was zy in den
leeftyd van Salomo; zo waarachtig is zy in onze dagen; en zo waarachtig zal ze
blyven, tot dat eindelyk de tyd zich in de Eeuwigheid zal verliezen!
Dat wy dan nimmer als dwazen handelen die zich zelven bedriegen, daar wy
dagelyks door de bevinding geleerd worden. Laat ons nimmer den schyn verkiezen
voor het Wezen der zake: noch naar de schaduwe tasten, terwyl het beeld zelve
ons ontvliegt. - Laten wy ons geluk niet bouwen op een grond, die zo wankelbaar
is; die instort, terwyl wy wanen bezig te zyn, om de grondvesten van het gebouw
onzes geluks te leggen. - Dat wy veel eer, niet slechts als redelyke wezens, maar
als Christenen, die met eene meer verlichte kennis beschonken zyn, ons gezigt
wenden naar de Gewesten der bestendigheid; alwaar een duurzaam geluk te
verkrygen is, voor allen, die niet als dwazen, maar als wyzen, handelen.
C.V.D.G.

Verhaal wegens een geval van een rheumatismus, door het
Elixirium Guajaci Volatile geneezen. Medegedeeld in een Brief aan
Dr. Duncan, door Dr. Thomas Fowler, Geneesheer te Stafford.
(Medical Commentaries, P.I. for the jear 1780. pag. 94.)

Joseph Stephenson, oud 36 Jaren, wierd den 6 Augustus 1779, in het Hospitaal te
Stafford gebragt. - Hy was een Stal-Knegt, van een sterke en gezonde constitutie:
klaagde over een bestendige diepe pyn in de Lenden, die zig na het Os Sacrum,
vervolgens na beide de Heupen, en na beneden, langs de Dyen, uitstrekte, en wel
voornaamenlyk aan de regter zyde.
De pyn in zyne Lenden was zo hevig, dat hy zig niet

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

102
regt konde oprigten, nog iets verder voorwaard buigen, dan hy reeds uit hoofde van
de pyn was. Hy verhaalde, de meeste pyn te lyden, wanneer hy zat, of wanneer hy
wilde opstaan; ook vermeerderde de pyn, na dat hy een half uur of een uur in 't bed
was geweest; en hy zweette niet het minste, aan de pynlyke plaatzen.
De Pols was natuurlyk, en redelyk sterk, de Eetlust was zeer wel: de slaap was,
uit hoofde van de pyn, afgebrooken, en hy had geen ontlastinge, ten zy zulks door
Geneesmiddelen gemaakt werd.
Het Ongemak had zig den 12 July, met Koortsagtige Toevallen, openbaard; die
eerst na verloop van een week ophielden, als wanneer de eetlust zig weder herstelde.
Men had hem eens doen aderlaaten, vervolgens Spaansche Vliegen gelegd, en
buikzuiverende middelen gegeeven. De Lyder schreef de pyn toe aan eene
verkoudheid. Ik liet hem alle nagten een half once Elixir. Guajac. Volatil, met twee
oncen water neemen, voor 't overige alle gistende dranken vermyden, en
voornamentlyk groentens eeten.
Den 9 Augustus. Het voorgeschreeven medicament, en het herhaalde drinken
van warm water, had den Lyder ieder nacht, geduurende 6 à 7 uuren, sterk doen
zweeten. Hy verhaalde my vervolgens, dat hy, zedert het gebruik van genoemde
middelen, twee maal in de vier-en-twintig uuren, ontlasting had gehad, die hem veel
verligting gegeeven, en dat ook de pyn in de Lenden, Heupen en Dyen veel beter
was. Ik liet zo als vooren het Elixir-Guajacinum Volat. voort gebruiken, en nog
daarenboven den Lyder, tegens dat hy na bed ging, met de Voeten in warm water
gaan zitten.
Den 14 Augustus. De Lyder had ieder nagt op het gebruik van genoemde middelen
sterk gezweet, en drie à vier zagte stoelgangen in de vie-en-twintig uuren gehad.
De pyn in de Heupen was byna weg; en die in de Dyen veel verminderd: de pyn in
de Lenden was zo verzagt, dat hy, zonder moeite, halfweg, tot aan den grond, zyn
Lichaam konde buigen. Hy behield goeden eetlust, en sliep zeer wel. Ik liet op
dezelfde wyze het Geneesmiddel voort gebruiken, behalven de Voetbaden.
Den 18 Augustus. Het Geneesmiddel had by aanhoudendheid, zo als vooren,
zweetingen en ontlastingen gemaakt, en de Lyder was ongemeen veel beter; hy
klaagde over niets meer, dan over eene ligte pyn, die in zyn regter Dye was
gebleeven; hy konde zig nu, zonder de minste
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pyn, aan den grond buigen, en was den voorgaanden dag byna 9 uuren, zonder
den minsten hinder, in beweeging geweest: zo dat hy zig in staat oordeelde wederom
aan zyn werk te kunnen gaan.
Ik liet hem geen Medicynen verder gebruiken, en gaf hem vryheid het Hospitaal
te mogen verlaaten.
NB. Den 26 Augustus. Ik vond den geweezen Lyder aan zyn dagwerk: de te rug
gebleeven pyn in de regter Dye was twee dagen, na dat hy het Hospitaal had
verlaaten, verdweenen, en hy zeide my, dat hy zedert volkoomen wel was gebleeven.

Natuurlyke historie van den grooten en kleinen gekuifden leeurik.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver des Heeren DE BUFFON.)
De Groote Gekuifde Leeurik, in 't Grieksch Κορυδαλὸς λὅφσο ἕχ σα, in 't Latyn
Alauda Cristata, in 't Hoogduitsch Kobel-koth-wegeheubellerche, in 't Engelsch
Crested Lark, in 't Poolsch Dzierlatka, in 't Deensch Top Laerke, in 't Fransch Alouetté
hupee, en ook Cocheris geheeten; dewyl men het boschje pluimen, waar mede de
Kop voorzien is, als eene soort van Kam aanmerkt, en gevolglyk als een trek van
overeenkomst met den Haan. Deeze Kam, of liever Kuif, bestaat, volgens BELON,
uit vier, volgens OLINA, uit vier of zes, en, volgens anderen, uit een grooter aantal
van langer veeren, dan de overige op den Kop. Wegens de gestalte en beweeging
dier Kopveertjes stemt men zo min overeen als ten opzigte van het getal. Volgens
eenigen staan zy altoos overeinde, volgens anderen kan de Vogel dezelve overeind
zetten of nederlaaten, naar welgevallen; 't zy dit verschil, gelyk TURNER te kennen
geeft, afhangt van de Lugtgesteltenisse, het Jaarsaisoen of de Sexe, of van eenige
andere oorzaak. Dit strekt onder duizend andere ten blyke, hoe bezwaarlyk het valle
zich een volkomen denkbeeld van eene soort te vormen, naa dat men een klein
getal Vogelen, tot dezelve behoorende, onderzogt, naauwkeurig onderzogt heeft.
BELON zegt, dat de Groote Gekuifde Leeurik niet wild is, gaarne Menschen ziet,
en op derzelver aankomst zingt. Deeze Vogel onthoudt zich in de Velden en
Weidlanden,
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by de kanten der greppen en de hoogten der vooren: dikwyls ontdekt men hem aan
den waterkant en op de groote wegen, waar hy voedzel zoekt in Paardendrek,
bovenal in den Wintertyd. FRISCH vermeldt, dat men hem ook voor aan in de
bosschen vind, op een boomtak zittende; dan dit is zeldzaam, en nog zeldzaamer,
dat hy zich in 't digtst van een bosch begeeve; zomtyds zit hy op de daken en
muuren.
Deeze Leeurik, schoon zo veelvuldig niet voorkomende als de Gewoone, is
nogthans vry algemeen door Europa verspreid, uitgenomen in het Noorden. Men
treft hem aan in Italie, volgens OLINA; in Frankryk, volgens BELON; in Duitschland,
volgens WILLUGHBY; in Poolen, volgens RZACZYNSKI; in Sch tland, volgens SIBBALD;
dan ik twyfel of hy wel in Zweeden voorkomt; dewyl de Ridder LINNAEUS in zyne
Fauna Suecica 'er niets van gewaagt.
In den Winter verandert de Groote Gekuifde Leeurik niet van verblyfplaats; maar
BELON behoefde daarom geen misslag by ARISTOTELES te vinden: deeze Schryver
zegt niet dat die Leeurik 's Winters het Land verlaat; maar alleen dat hy zich 's
Winters verbergt; en 't is waarheid, dat men hem in dit Saysoen veel minder ziet
dan in den Zomer.
Het Gezang van het Mannetje is zeer helder, doch tevens zo aangenaam en zagt,
dat een zieke het in zyn kamer zou kunnen verdraagen; om 't zelve, ten allen tyde,
te kunnen genieten, houdt men ze in Kouwtjes; doorgaans gaat hun Gezang met
een schudding der Vlerken gepaard, Zy zyn 's jaarlyks de eerste, om de wederkomst
der Lente, en dagelyks het aanbreeken van den Dageraad, aan te kondigen, bovenal
wanneer de lugt helder is; zelfs laaten zy dan hun wildzang wel eens in den nagt
hooren. Schoon weêr is de ziel van hunnen zang, en het beginzel van hunne
vrolykheid; regenagtige en donkere dagen, integendeel, maaken hun droevig en
stilzwygend. Zy zingen doorgaans tot het einde van September. Doch, dewyl deeze
Vogels zeer bezwaarlyk aan den gevangen staat gewennen, en in denzelven korten
tyd leeven, is het best, ze alle jaaren op het einde van Juny te laaten vliegen;
wanneer het beste van den Zangtyd voorby is, en in 't volgende Voorjaar weder
andere zoeken te bekomen; ook kan men den Zang behouden, schoon men den
Vogel misse; hier toe is alleen noodig een jonge Gewoone Leeurik, of een jonge
Kanarie-Vogel, daar by te hangen; die welhaast den zang overneemt.
Behalven het voorregt van beter te zingen, 't welk het
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Mannetje van het Wyfje onderscheidt, is het daar van verschillend door een sterker
Bek, een grooter Kop, en een zwarter Borst te bezitten. Zyne wyze om een Wyfje
te zoeken, en daar mede te paaren, is dezelfde met die van den Gewoonen Leeurik,
uitgenomen dat hy in zyn omvliegen een veel grooter kring beschryft; dewyl deeze
soort veel min talryk is.
Het Wyfje maakt het nest, even als de Gewoone Leeurik; doch dikwyls niet verre
van de gemeene wegen. Het legt vier of vyf eitjes, welke het onagtzaam genoeg
broedt, en men wil dat 'er zeer weinig warmte, by die der Zonne gevoegd, noodig
is om ze te doen uitkomen. Dewyl deeze nesten op den grond zyn, kan het zeer
gemaklyk weezen dat onkundigen en ligtgeloovigen eene Padde daarby of 'er op
gezien hebben, van waar het vertelzeltje, dat de Groote Gekuifde Leeurik, en eenige
andere Vogelen van deeze soort, de eijeren door Padden laaten uitbroeden. Wanneer
de Jongen gekipt zyn, roepen zy door een herhaald geschreeuw om de Moederlyke
hulpe, en 't is dan dat deeze Leeurik zich waarlyk eene Moeder betoont, door alle
zorge der opvoedinge te draagen tot zy in staat zyn om te vliegen.
FRISCH zegt, dat de Groote Gekuifde Leeurikken tweemaal 's jaars broeden, en,
by voorkeuze, het nest vervaardigen onder Geneverboomen; doch dit moet, met
bepaaling tot het Land, waar deeze waarneemingen gedaan zyn, verstaan worden.
Het eerste opvoeden der Jongen gaat gemaklyk genoeg toe, doch het wordt van
tyd tot tyd bezwaarlyker, zelden kan men ze een jaar lang houden, schoon men ze
het beste voedzel geeft, 't welk bestaat in Mieren eijeren, klein gehakte Ossen- of
Schaapenharten, gekneusd Hennipzaad en Gerst; bovenal hebbe men zorg te
draagen om onder het voeden den tong niet te verdraaijen, dit zou ze veelligt den
dood doen.
De Herfst is de tyd om deeze Vogels te vangen, wanneer men ze aan den ingang
der bosschen in menigte vindt. FRISCH merkt op, dat zy het geluid van een Vogelaars
fluitje kennen, 't welk de Gewoone Leeurikken niet doen. Ziet hier nog andere
verschillendheden. De Groote Gekuifde Leeurik vliegt niet by benden; zyne Pluimadie
heeft min kleurverscheidenheids en meer wits; de Bek is langer, de Staart en de
Vleugels zyn veel korter. Zy vliegen zo hoog niet, zyn meer een speelbal van den
wind, en hou-
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den zich minder tyd, zonder te rusten, in de hoogte. Voor 't overige zyn deeze twee
soorten elkander gelyk, zelfs in den duur des Leevens, ik spreek van hun wild en
vry leeven.
Uit het geen ik van de geaartheden des Grooten Gekuifden Leeuriks gezegd heb,
zou het schynen als of hy een onafhanglyker en van den huislyken staat verder
verwyderde natuur bezat dan de andere Leeurikken; dewyl hy, ondanks zyne
voorgewende genegenheid tot de Menschen, niets weet dat de Vryheid evenaart,
en maar korten tyd leeft in de zagtste en gemaklykste gevangenis. Men zou zelfs
zeggen, dat hy alleen eenzaam leeft om zich niet te onderwerpen aan de
onvermydelyke inschiklykheden, welke de Zamenleeving afvordert; ondertusschen
gaat het zeker, dat hy eene byzondere bekwaamheid bezitte, om een Deuntje, hem
voorgehouden, te leeren. Misschien is 'er geen Vogel, behalven deeze, die het in
ééne maand doet, en zelfs het geleerde Deuntje, in den slaap, met den kop onder
den Vlerk, op eene zeer zagte wyze herhaalt. Hy kan verscheide Deuntjes leeren,
dezelve, zonder verwarren, herhaalen, ook zonder zyn Wildzang daar onder te
mengen, deezen schynt hy geheel te vergeeten.
Deeze soort van Vogelen heeft verscheide andere vyanden, buiten den Mensch;
de kleinste Roofvogels maaken 'er jagt op; het gezigt van eenen Roofvogel jaagt
hun zulk een schrik aan, dat ze na den Vogelvanger toevliegen, deezen schynen
zy minder te schroomen, of in eene voore blyven zitten, zo dat men ze, met de hand,
opvatte.
De KLEINE GEKUIFDE LEEURIK, in 't Grieksch Κορυδων αγέλατος ἀνώνυμος, in 't
Latyn Alauda Cristata minor, in 't Italiaansch Lodola campagnola, in 't Hoogduitsch
Coper, in 't Engelsch Wood-lerck, en naar 't geluid, 't welk hy slaat, in 't Fransch
Lulu, verschilt van den Grooten Gekuifden Leeurik, in gestalte, die veel kleinder is,
in kleur van Pluimadie, die min somber is, en in die der Pooten welke roodagtig zyn;
in zyn Zang, of liever zyn onaangenaam geschreeuw, 't geen hy nooit dan vliegende
laat hooren, volgens de waarneeming van ALDROVANDUS; in de gewoonte die hy
heeft, om, op eene belachlyke wyze, andere Vogels na te bootzen; desgelyks
verschilt hy daarvan in geaartheid; want hy gaat in benden door 't land, terwyl de
Groote Gekuisde Leeurik de eenzaamheid zoekt; en eindelyk in den grootsten trek
van overeenkomst, welken hy
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met denzelven heeft; want de Veertjes, die zyn Kuif uitmaaken, zyn, naar
evenredigheid, veel langer.
Men vindt deezen Kleinen Gekuifden Leeurik, in Italie, Oostenryk, Poolen en
Silesie, en zelfs in de Noordlykste Landschappen van Engeland als York; doch hy
komt niet voor op de Naamlysten der Zweedsche Vogelen.
Doorgaans onthoudt hy zich in lommerryke plaatzen, in Kreupelhout, en ook in
de bosschen, van hier heeft hy in 't Hoogduitsch ook den naam van Wald-Lerche:
aldaar maakt hy zyn nest, en bykans nimmer in 't veld.
Wanneer de koude knelt, en bovenal wanneer de grond met Sneeuw bedekt is,
neemt hy zyn toevlugt tot Mestvaalten, en nadert de Koornschuuren om voedzel te
zoeken: ook vertoont hy zich dan, buiten twyfel om dezelfde reden, aan de groote
wegen.
Volgens LONGOLIUS is hy een Trekvogel, die den geheelen Winter in Duitschland
overblyft, en omstreeks de Nagtevening van daar vertrekt.

Verslag van de schaaphoederyen in Spanje. Ontleend uit de Travels
throug Spain; with a View to illustrate the Natural History and
Physical Geography, of that Kingdom. Door John Talbot Dillon,
deezer dagen uitgegeeven.
De Spaansche Wolle maakt eenen aanzienlyken tak des Handels tusschen Engeland
en Spanje uit. Men wil dat derzelver fynheid oorspronglyk moet toegeschreven
worden aan eenige weinige Engelsche Schaapen, door Koning HENDRIK DEN II, of,
gelyk anderen willen, door EDUARD DEN IV, in den Jaare 1465, ten geschenke, na
Spanje gezonden; doch, zonder my in te laaten in vrugtlooze naspeuringen van
eene zo lang voorledene gebeurtenis, zal ik my bepaalen om een verslag te geeven
van de Schaapen, in Spanje bekend onder den naam van de Merino Kudde, en
eene beschryving opmaaken van de bestendige gewoonte om deeze talryke Kudde
van de Noordlyke na de Zuidlyke Landschappen te verweiden, aan welk bedryf de
byzonder fyne hoedanigheid der Spaansche Wolle, door geheel Europa zo beroemd,
wordt toegeschreeven.
'Er zyn twee soorten van Schaapen in Spanje: de eene draagt ruwe en groove
Wolle; deeze komen nooit uit het
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Landschap waar in zy gevallen zyn; de andere wordt, naa den Zomer op het gebergte
in het Noorden doorgebragt te hebben, des Winters in de milder Lugtstreeken van
Estremadura en Andulasie gebragt, en in onderscheide gewesten gehoed. Dit is de
(*)
Merino Kunde, die in Spanje op tusschen de vier en vyf millioen begroot wordt .
Het woord Merino betekent een Bestuurder van een Landschap. De Merino Mayor,
of Opperbestuurder, is altoos een Man van rang, door den Koning aangesteld. Zy
hebben een onderscheiden regtsgebied over de Kudden in Estremadura, Mesta
geheeten, en daar is de Koning in persoon de Merino Mayor.
Elke Kudde bestaat doorgaans uit tien du zend Schaapen; over dezelve is een
Opper-Schaaphoeder aangesteld, die een wêêr- en weidkundig Man moet weezen,
wakker in alles, en in de ziekten der Schaapen welbedreeven. Deeze heeft onder
zich vyftig mindere Schaapherders, en even zo veel Honden, vyf voor elke kaveling
of smaldeel. Deeze heeft, tot jaarlyksche bezolding, omtrent vyf- en zeventig Ponden
St. en één Paard; die op hem volgt één Pond en dertien Schellingen; de derde één
Pond en twee Schellingen, de vierde dertien, en de vyfde negen Schellingen, 's
jaarlyks. Daarenboven krygen zy ieder twee Pond Brood daaglyks, en even veel
gewigts, doch van een slegter bakzel, voor hunne Honden. Het staat hun ook vry
eenige Geiten en Schaapen onder de Kudde te houden, wier Vleesch en Jongen
hun in eigendom behooren; doch de Wolle blyft voor hunnen Meester. Met de Melk
mogen zy naar welgevallen handelen; doch zy maaken 'er weinig gebruiks van. In
de Maanden April en October, geeft de Opper-Schaaphoeder elk hunner ruim twee
Schellingen, tot een drinkpenning onderweg.

(*)

Schaapen.
De Hertog van Infantado's Kudde
omtrent

40,000.

De Gravin Campo de Alense
Negretti

30,000.

De Conventen van Paular en
Escurial 30,000 ieder,

60,000.

't Convent van Guadalupe

30,000.

De Marquis Perales

30,000.

De Hertog van Bejar

30,000.

Verscheide Kudden, elk van omtrent
20000

200,000.

Alle de andere Kudden in het
Koningryk te zamen, omtrent

3,800,000.
_____
4,220,000.
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Schoon deeze Schaap-Kudden zich door verscheide Landschappen van Spanje
verspreiden, zal het noodloos weezen te verhaalen wat in elk derzelven omgaat,
de handelwyze is in alle eenpaarig en gelykvormig. De plaatzen waar men ze in de
grootste menigte ziet, zyn Montana en Molina de Aragon, des Zomers, en in
Estremadura, des Winters. Molina ligt Oostwaards van Estremadura, en Montana
ten Noorden, dit maakt het hoogste gedeelte van Spanje uit. Estremadura is vol van
geurige Kruiden, die in Montana geheel niet gevonden worden, zynde deeze streek
daarvan geheel ontbloot.
De eerste zorg van den Herder is, om, als hy ter plaatze komt waar zyne Kudde
den Zomer zal doorbrengen, zo veel Zouts te geeven als zy willen eeten; ten dien
einde is elke Kudde van duizend Schaapen vyf- en twintig Quintaalen Zouts
toegelegd, welke zy binnen vyf maanden nuttigen; want onder den weg, of in de
Winterweiding, krygen zy geen Zout in 't geheel. Het toedeelen van dit Zout gaat
op de volgende wyze toe. De Herder plaatst vystig of zestig platte steenen, op den
afstand van omtrent vyf voetstappen van elkander; op elk deezer strooit hy Zout,
en leidt zeer langzaam zyne Schaapen door dezelve heenen, elk naar genoegen
eeten laatende. Dit wordt dikwyls herhaald; doch als dan laat hy ze niet weiden op
kalkagtige gronden. Wanneer zy Zout geëeten hebben, worden ze op kleiagtige
velden gebragt, waar de prikkeling van het Zout, den honger scherpende, te wege
brengt dat zy alles afscheeren, en met verdubbelde drift zich weder na de steenen
vervoegen om Zout te nuttigen.
In 't einde van July brengt ieder Herder de Rammen onder de Ooijen; vyf of zes
Rammen zyn genoeg voor honderd Ooijen. Zy worden uit afzonderlyke Kudden
genomen, en, als zy een genoegzaamen tyd onder de Ooijen geweest zyn, 'er weder
afgescheiden.
De Rammen geeven meerder Wols dan de Ooijen, schoon zo fyn niet, vyf vagten
van de laatste zyn noodig om de zwaarte van drie der eerste uit te maaken. De
Rammen behouden hunne tanden tot het achtste jaar, daar de Ooijen, zwakker van
gestel zynde, of uit andere oorzaaken, ze reeds op 't vyfde jaar verliezen, en dus
niet langer geschikt zyn om te weiden.
Omtrent het midden van September beginnen de Herders hunne Schaapen te
merken, of rood te maaken met Okerverf; deeze, in water ontbonden, wordt op de
vagten ge-
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smeerd. Zommigen willen dat deeze aarde zich met het vet der Wolle vermengt, en
de vagt der Schaapen daar door een Vernis krygt, voor regen en koude
ondoordringbaar; eenigen beweeren, dat de zwaarte van dit Okersmeerzel de Wol
nederdrukt en kort en fyn houdt; anderen zyn van oordeel, dat de Oker de kragt
heeft van eene opsluipende aarde en de overmaat van uitwaassemingen, die
anderzins de Wolle vuil en ruw zou maaken, na zich trekt.
Wanneer de maand September ten einde spoedt, vangen deeze Kudden de reis
aan na de warmer Lugtstreeken; den weg, dien zy zullen neemen, is, door wetten
en gewoonten, van eene onheuglyke oudheid, bepaald. Zy hebben den vryen
overtocht over alle onbebouwde en gemeene velden; doch daar zy ook zulke
bebouwde streeken, als hun op den weg voorkomen, moeten doortrekken, zyn de
Eigenaars gehouden in dezelve eene opening van negentig schreeden te laaten,
waar door de Kudden schielyk heen gaan, zomtyds zeven of acht mylen op éénen
dag afliggende, om opene en onbebouwde Velden te bereiken, waar zy mogen
weiden en uitrusten. Hier gekomen, gaan zy zelden meer dan twee mylen op één
dag, en volgen den Herder, die de onder den weg graazende Kudde geleidt. De
geheele reis van Montana tot de binnenste gedeelten van Estremadura is omtrent
honderd en vyftig mylen wegs; en hier toe besteedt de Kudde bykans veertig dagen.
's Opperherders voornaamste zorg bestaat hier in, dat hy elke Kaveling of Smaldeel
brengt op dezelfde plaats waar zy den voorgaanden winter zich onthielden, en de
Schaapen geworpen werden; dit valt hun niet moeilyk; want indien zy niet derwaards
geleid wierden, zouden zy door de scherpheid der reuke die plek ontdekken, en zou
het den Schaapherder vry veel werks kosten de Kudde verder of elders heen te
voeren. Hier op spannen zy scheeringen van touwen aan staaken vastgemaakt,
binnen welke zy beslooten worden, om niet af te dwaalen of ten prooy der Wolven
te strekken. De Honden houden daar buiten wagt. De Herdersknaapen regten de
Hutten voor zichzelven op, van staaken en takken, om welke, als mede om
brandhout, te krygen, het hun vrystaat van elken boom een tak te hakken; deeze
vergunning brengt te wege, dat de Boomen, ter plaatze waar zich de Kudden
onthouden, 'er deerlyk gehavend en rottig uitzien.
Tegen den tyd dat de Ooijen haare Lammeren moeten
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werpen, de zorglykste tyd der Herdersknaapen, worden de bevrugte van de
onbevrugte afgezonderd, de laatste in de slegtste, de eerste in de beste, weiden
gedreeven; ook maaken zy nog deeze onderscheiding, dat, die 't laatst geworpen
hebben, het overvloedigste en beste voedzel vinden, ten einde de Lammeren te
schielyker mogen groeijen, en genoegzaame sterkte krygen, om met de
eerstgeworpenen te gelyk den tocht na de Zomerverblyfplaatzen aan te vangen.
In Maart verrigten de Herders vier bewerkingen aan alle de Lammeren in den
Winter geworpen. - Eerst snyden zy, zindelykheidshalven, de Staarten af tot op vyf
duimen beneden den stuit. - Ten tweeden merken zy hun op de neus met een
gloeiend yzer. - Ten derden zaagen zy het puntig gedeelte der hoornen af, ten einde
zy elkander daar mede niet beschadigen. - Ten vierden ontmannen zy de Rammen,
uitgekoozen om tot Belhamels te dienen, en de kavelingen der Kudden voor te gaan;
dit doen zy niet met snyden; maar enkel met het zakje om te draaijen, waarna de
gestrengelde zaadvaten opdroogen en het zakje afvalt.
Met April is de tyd gekomen om na Montana te vertrekken. De Kudde zelve duidt
het aan, door eene ongeduurigheid te betoonen, welke een sterk verlangen na dien
optocht te kennen geeft. Te deezer oorzaake moeten de Hoeders zorgvuldig op de
wagt weezen, anders zouden de Schaapen hun veelligt ontsnappen; geheele Kudden
zyn zomtyds, twee of drie mylen, voortgetoogen, den slaapenden Herder ontloopen
zynde; doch 't valt gemaklyk ze weder te vinden, dewyl zy doorgaans den eigensten
weg gaan, die zy gekomen zyn.
Wanneer het weêr het eenigzins toelaat, vangen zy, op den eersten van May,
met scheeren aan; want, dewyl de vagten op elkander gelegd worden, zouden zy,
niet geheel droog zynde, aan 't broeijen en rotten geraaken; hier om zyn ook de
Scheerhuizen zeer ruim, ja zo groot, dat 'er twintig duizend Schaapen tessens in
gehuisvest kunnen worden; dit is te meer noodig, dewyl de Ooijen, naa de scheering
terstond aan de koude nagtlugt blootgesteld, zeker het leeven daar by zouden
inschieten.
Honderd vyftig Scheerders worden 'er gebruikt om ieder duizend Schaapen te
scheeren, ieder Persoon rekent men dat acht Ooijen daags van vagt ontbloot; doch
hy vindt genoeg te doen aan vyf Rammen de Wol in dien tyd af te haalen,
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niet alleen om dat deeze grooter zyn en meerder Wols draagen; maar om dat ze
zich zo ongemaklyk laaten behandelen en noode stilhouden; binden is niet raadzaam,
dewyl ze zich dan door fier wederstreeven, onder het scheeren, zouden dood
worstelen; veiliger is het zagte middelen te gebruiken, de korzelen te streelen, en,
door Ooijen digt by hun te houden, tot stilstaan te brengen, en dus van de Wolvlokken
te ontdoen.
Tegen den dag dat de Schaapen zullen geschooren worden, dryft men ze in een
groote langwerpige vierkante Schuur, en van daar in een lange nauwe hut, welke
men de zweetplaats noemt, hier blyven ze den nagt opgeslooten zo digt opéén
gepakt als mogelyk is, om dus te beter te zweeten, 't welk de Wol zagter en
gemaklyker te scheeren maakt. Dit is bovenal noodig omtrent de Rammen, die
steviger Wol dan de Ooijen hebben. De vagt wordt in drie soorten onderscheiden,
de rug en de buik geeven de fynste Wolle, van den nek en de zyden komt de fyne,
van de borst, schouders en dyen de groove Wolle.
Naa het scheeren worden de Schaapen op eene andere plaats gebragt, en
gemerkt; die de tanden niet meer verwisselen zondert men af voor het slachtmes;
de andere laat men graazen, indien het zagt weêr is, anders houdt men ze eene
wyl binnen, en gewend ze allengskens aan de lugt. Wanneer men de Schaapen
ongestoord laat graazen, zoeken zy, by voorkeuze, het fynste Gras uit, en zetten
nooit den mond aan geurige Planten, schoon zy dezelve in ruimen overvloed
aantreffen; indien het gebeurt dat Wilde Thym door het Gras is heen gegroeid,
zonderen zy denzelven met veel zorgvuldigheids af, vermyden het zo veel zy kunnen,
plaatzen zoekende waar het hun niet voorkomt.
Wanneer de Schaapherder denkt, dat 'er uit een zwaar opkomende lugt een
geweldige regenvlaag zal vallen, geeft hy de Honden een teken om de Schaapen
byéén te verzamelen, en leidt ze in eene schuilplaats; by deeze gelegenheden,
byten de Schaapen, geen tyd hebbende, om keuze van voedzel te doen, alles af
wat hun voorkomt. Gelukkig is het, ondertusschen, dat zy niet gesteld zyn op geurige
Planten, dit zou tot groot nadeel strekken der Byenhouderen, en de inzameling van
Honig en Wasch zeer verminderen.
Nimmer laaten de Herders hun Vee uit de Staketzels, voor dat de nagtdauw door
de Zonnestraalen is opgetrok-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

113
ken; zy staan hetzelve niet toe te drinken uit beeken of plassen, wanneer 'er korts
eene hagelbui gevallen is, de ondervinding heeft hun geleeraard, dat zulks zeer
gevaarlyk is, ja doodlyk.
De Wol van Andalusie is grof, dewyl de Schaapen niet van lugtstreek veranderen,
gelyk de Merino Kudde, wier Wol eveneens zou ontaarten als men ze t'huis hieldt,
en die der Andalusische Schaapen zou fynder worden, indien zy op dezelfde wyze
omgeleid wierden.
Tusschen de vyftig en zestig Baalen gewaschte Wol worden 'er 's jaarlyks uit
Spanje gevoerd. Een Baal weegt doorgaans honderd vier- en negentig Ponden.
Omtrent twintig duizend Baalen van deeze Wol komt 's jaarlyks te Londen en te
Bristol, en elk derzelve is dertig of vyf- en dertig Ponden Sterling waardig, zo dat zy
een derde van het voortbrengsel der beste soort krygen. De Wol van Paular, die de
langste, schoon de beste niet, is, wordt voor de Reederyen des Konings van Spanje
bewaard. De dagelyksche dragt der Koninglyke Familie in Spanje, en der geenen
die daartoe behooren, is van Segovisch Laken, van waar onze Engelsche Adel, ten
tyde van Koning HENDRIK DEN VII, het fynste Laken kreeg. De Kroon van Spanje
ontvangt, 's jaarlyks, van alle lasten op de uitgevoerde Wol gelegd, 675,000 Ponden
Sterling.

Concept van verbetering van het ezelshooft, op 's lands
oorlogschepen.
Men maakt het Ezelshooft zo dik als de top van den mast; de breedte 2 maal de
dikte, en de lengte 3½ maal de dikte. Om 't zelve legt men een yzeren bandt, A,
met een schrenier, F, om 't Kalf te kunnen draaijen. Deeze bandt is dik ½ duim,
breedt 6 duim, van den bovenkant afleggende 1½ duim; doch zoo veel minder in
lengte en breedte als dezelve dik is, op dat men 'er over heen zoude kunnen leggen
drie andere yzeren banden, B, aan de hoeken met oogen, L, voor de steng en
wintreeps, en om 'er groote Cardeelblokken aan te hangen. Nu gaat een bout, C,
door beide de banden heen, om dus 't Ezelshooft, over zyne breedte te kunnen
sluiten of klinken. Daarenboven gaan 'er nog drie andere bouten, D, door die tot
meerder vastigheid en sterkte dienen. Om nu den voorigen yzeren
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bandt, wegens 't sluiten van 't Kalf, N, dat door een schrenier werkt, te hulp te
koomen, zoo maakt men, aan beide de zyden van 't Ezelshooft, yzeren plaaten, H,
breedt 6 duim, die agter de bandt, B, kunnen heen geschooven, en dan door de
twee bouten, K, geslooten worden; om, zoo doende, 't Ezelshooft zonder gevaar te
kunnen gebruiken, tot het sluiten en 't ontsluiten. E, verbeeldt den top van den Mast,
en S, de Steng.
Kan dit eenig nut aan de Zeevaart toebrengen, en heb ik hier me e aan Zommigen
voldaan, dan heb ik myn doel bereikt.
C.D.G.

's Hage, den 1 February, 1781.

Aanmerkingen over de natuur en de oorsprong van het vermaak.
Oh! happiness, our being's end and aim!
POPE.
Onlangs opperden wy de gedagte, dat het Vermaak bestaat in het gevoel van onze
volmaaktheid, en de smert in dat van onze onvolmaaktheid; en toonden toen, uit
(*)
de ondervinding, de gegrondheid dezer meening aan . Thans zullen wy, ons
onderwerp vervolgende, naar onze gedaane beloften, nog kortlyk doen zien, hoe
men, uit dit enkelde beginsel, alle soorten van vermaaken en smerten kan afleiden.
Wat de Onmiddelyke vermaaken en smerten aangaat, dat is te zeggen, de zulken
die wy onmiddelyk gevoelen, alleen in gevolge van de gesteldheid van ons wezen,
zonder eenige voorgaande ondervinding, overweeging, drift of gewoonte; in onze
voorgaande verhandeling hebben wy reeds genoegzaam hier aan voldaan. De
bewyzen tog, op welken wy daar deze stelling bouwden, uit de ondervinding ontleend,
waren allen van onmiddelyke vermaaken genomen. 'Er blyft dus alleen over, dat
wy, door eenige voorbeelden van middellyke vermaaken en smerten, toonen, hoe
die allen uit het opgegeevene beginsel kunnen afgeleid en verklaard worden.
Ik noem middellyke vermaaken en smerten, die eene voor-

(*)

Zie boven, bl. 76, enz.
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gaande overweeging, ondervinding, drift of gewoonte, in één woord, eene
voorgaande wyziging der Ziel onderstellen. Zo dra nu de Ziel een voorafgaand
onmiddellyk vermaak ondervonden heeft, wordt zy, door haare ingeschapene kragt,
tot zulk een vermaak geneigd, of, zo als men 't noemen wil, daar voor bepaald,
daartoe gedreeven. En wanneer de Ziel, integendeel, eens onmiddellyk smert
gevoeld heeft, dan ontstaat in haar een afkeer van de smert. Dit brengt de willing
voort, dat is te zeggen, de verkiezing van den eenen staat boven den anderen, de
staat van vermaak boven dien van smert. Door het vergelyken van veelerleie
wyzigingen der Ziel, aangenaamen en onaangenaamen, krygt zy een begrip van
geluk en ongeluk; en met dat begrip verbindt zig, onmiddellyk, eene neiging tot het
geluk, en een afkeer van het ongeluk. Hier mede begint de Ziel zigzelve te
beschouwen als een onderwerp, waar in geluk en ongeluk kan plaats hebben. Door
te letten op het geen haar vermaak, en op het geen haar smert aanbrengt, leert zy
allengskens ook het goede van het kwaade te onderscheiden; het goede te begeeren
en te zoeken, en het kwaade met afkeer aan te zien en te vlieden. Hier uit ontstaan
die aandoeningen, welken men liefde en haat noemt. Zo dra nu liefde en haat
geboren is; zo dra de Ziel zommige dingen als goed en anderen als kwaad heeft
leeren beschouwen, begeeren, of met afkeer aanzien, wordt zy vatbaar voor de
middellyke vermaaken en smerten. Men vooronderstelle, by voorbeeld, dat de liefde
tot eene begeerte, tot eene drift, wordt, dat is te zeggen, dat de afwezigheid van
het beminde voorwerp, aan het welk de Ziel met vermaak denkt, met ongenoegen
gepaard begint te gaan, het welk geschiedt, wanneer de Ziel de aangenaame
wyziging, waar in zy is, op den tyd dat de tegenwoordigheid van dat voorwerp haar
een gevoel geeft van de volmaaktheid van haar aanwezen, vergelykt, met de
onaangenaame wyziging, waar in zy werklyk is, nu zy, uit hoofde van de afwezigheid
van dat voorwerp, de volmaaktheid van haar aanwezen niet gevoelt. In dat geval
gevoelt zy de Ziel gedreven tot haar beminde voorwerp. Indien zy zig dan begint te
vleien met de waarschynlykheid, dat dit voorwerp haar tegenwoordig worden zal,
of dat het haar werklyk tegenwoordig is, zo gevoelt zy blydschap; ziet zy zig,
integendeel, beroofd van dat voorwerp, zy gevoelt droefheid. Het vooruitgezigt van
dat voorwerp te verwerven maakt de hoop; het vooruitgezigt van het niet te verwer-
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ven, of het al verworven zynde te verliezen, maakt de vrees. Blydschap nu, en
droefheid, hoop en vrees, zyn middellyke wyzigingen, en de vermaaken of smerten,
aan dezelven verbonden, worden middellyke vermaaken of smerten genoemd, om
dat zy zekere voorgaande wyzigingen, als middelen om gevoeld te worden,
veronderstellen; en die voorgaande wyzigingen loopen ten laatsten op onmiddellyke
wyzigingen van vermaak of smert uit. Het onmiddellyke gevoel kan niet bedriegen;
wat der Ziele vermaak aanbrengt, brengt haar wezenlyk vermaak aan. Hier kan
geen bedrog by plaats hebben. Maar het is zeer mooglyk, dat zig de Ziel bedriege,
ten opzigte van het voorwerp, dat haar vermaak of smert aanbrengt, en het vermaak,
dat zy gevoelt, of de smert, toeschryve aan een ander voorwerp, dan het welk
wezenlyk het vermaak of de smert veroorzaakt. Wanneer dit gebeurt, bemint of haat
zy een voorwerp, dat zy niet beminnen of haaten zou, was haar oordeel niet verkeerd.
Dit is de oorzaak van zo veel schadelyke begeerten en verkeerde poogingen; welker
gevolg is, dat zy, geslaagd zynde, en eenigen tyd een middellyk vermaak gegeeven
hebbende, ten laatsten eene onmiddellyke smert aanbrengen; gelyk men ook
ongenoegens vindt, welken, na eenigen tyd onaangenaam geweest te zyn, in waare
en veel grootere vermaaken eindigen.
Onze eerste aandoeningen van vermaak of smert zyn altyd onmiddellyke
aandoeningen. De middellyke vermaaken of smerten zyn niets anders, dan het
gevoel, 't welk de Ziel heeft van de overeenkomst of strydigheid haarer wyzigingen,
met die wyzigingen, tot welken zy, in gevolge van voorafgaande onmiddelyke
aangenaame of onaangenaame wyzigingen, bepaald is, naamlyk haare begeerten;
of, ten minsten, zy ontstaan uit de verknogting van zekere denkbeelden met
voorgaande onmiddelyke aandoeningen van vermaak of smert. De kinderen zyn
niet, dan na eenige gedaane ondervindingen, voor onmiddellyke vermaaken of
smerten vatbaar: al wat zy in de eerste maanden van hun leeven ondervinden, zyn
onmiddellyke vermaaken of smerten.
De Ziel heeft, volgens ons begrip, een verward gevoel van de volmaaktheid of
onvolmaaktheid van haar aanwezen, en eene neiging tot dat gevoel. Doch dit
verwarde gevoel, en de daar mede verknogte neiging, moet niet verward worden,
met een meer duidlyk gevoel, of besef van volmaaktheid, en eene meer duidlyke
neiging tot dezelve. Dit besef en deze neiging worden voortgebragt, door het gevoel
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van veelerlei onmiddellyke vermaaken; waaruit zy allengskens een begrip leeren
vormen van de volmaaktheid van ons wezen. Wy gevoelen, by voorbeeld, het
vermaak gehegt aan het ontzwagtelen onzer denkbeelden, en dit brengt ons daartoe,
dat wy de gemaklyke ontzwagteling onzer denkbeelden, (en hier in stelt de Heer
(*)
SULZER , niet ten onregte, den grond onzer vermaaken,) leeren beschouwen als
uitmaakende de volmaaktheid van ons verstand. Wy beschouwen dan die
volmaaktheid als een goed, wy beminnen en begeeren ze. Zo leeren wy ook de
schoonheid en sterkte des Lichaams, de rykdommen, de eer, het aanzien, als
goederen te beschouwen, en te beminnen. Alle die goederen brengen wy tot onze
volmaaktheid, meer of min, naar maate wy ze meer of min leevendig begeeren.
De met regt beroemde WOLFF stelde den grond van het vermaak in het gezigt, of
de gewaarwording der volmaaktheid in 't algemeen; zo wel buiten als binnen ons.
Een volmaakt konststuk, van wat aart ook, verschaft ons vermaak. De ondervinding
leert dit onbetwistbaar. Doch dit strydt niet met ons gevoelen; integendeel, het
bevestigt het. In alle volmaaktheid is eene zamenvoeging van verscheidene dingen,
welken allen tot een en het zelfde einde t'zamen loopen, en overeenstemmen; de
overeenkomst in het menigvuldige is, volgens WOLFF, de volmaaktheid. Nu, in alle
overeenkomst van veele dingen, ziet de Ziel eene menigte van dingen; zy ziet die
als in één ding t'zamen, dus gemaklyk: en in dat gezigt oeffent de Ziel haare kragten;
zy gevoelt dus haare volmaaktheid, en dat zo wel, wanneer zy de volmaaktheid
buiten haar als in haar waarneemt; schoon in het laatste geval het vermaak grooter
zy dan in het eerste; het welk ons voorkomt een nieuw bewys op te leveren voor
ons gevoelen. Want, was alle volmaaktheid, naar haaren trap van grootte, even
voldoende om vermaak voorttebrengen, dan moest eene grootere volmaaktheid,
buiten ons, ons een grooter vermaak aanbrengen, dan eene kleinere in ons, en de
ondervinding leert veeleer het tegendeel; een klaar bewys, dunkt ons, dat het
vermaak oorspronglyk gelegen is in het gevoel onzer eigene volmaaktheid.
De Heer SULZER stelt, gelyk wy reeds in 't voorbygaan aanmerkten, het vermaak,
in de gemaklyke ontzwagteling onzer denkbeelden: en dit strookt volmaaktlyk met
ons beginsel. By eene gemaklyke ontzwagteling onzer

(*)

In zyne Theorie des Plaisirs, een aller uitmuntendst Werkje.
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denkbeelden, gevoelt de Ziel haare volmaaktheid: integendeel, wanneer de Ziel
haare denkbeelden niet kan ontwikkelen, gevoelt zy haare zwakheid, haare
onvolmaaktheid.
Men beproeve nu, volgens deze beginselen, alle aandoeningen van vermaak te
verklaaren. Waarom is het gezigt over eene uitgebreide, met veele voorwerpen
vervulde vlakte, schoon? Om dat de Ziel veele voorwerpen beschouwt en dus haare
kragt van gewaarwording gevoelt. Waarom is het gezigt van eenen helderen met
flonkerende Sterren vervulden Hemel aangenaam? Juist om dezelfde rede. Waarom
is dat gezigt oneindig streelender voor den Starrenkundigen? Juist daarom, omdat
de Starrenkundige meer daar in ziet dan een ander, en dus meer de volmaaktheid
van zynen geest gevoelt. Waarom behaagt een schoon Schilderstuk, wanneer zelfs
het voorwerp in zig niet behaaglyk is? Omdat de konst van den Schilder een bewys
is van de volmaaktheid der menschlyke natuur in 't algemeen; en dat wy gewoon
zyn op ons overtebrengen, het geen wy in 't algemeen als volmaakt in den mensch
beschouwen. Waarom vorderen wy in een gebouw de overeenstemming der deelen?
Omdat ons die helpt, in het maaken van een denkbeeld van het geheel, en wy dus
te gemaklyker onze denkbeelden ontzwagtelen. Waarin bestaat het aangenaame
der Zangkonst? In het gevoel onzer volmaaktheid, wanneer onze Ziel eene opvolging
van klanken gewaar wordt, welken alle t'zamenstemmen. En zo zouden wy van alle
zoorten van vermaaken, uit ons voorgestelde beginsel, reden geeven kunnen, indien
ons bestek zulks toeliet; alleen moeten wy nog een woord zeggen van de zeedlyke
vermaaken.
Het zeedlyke vermaak is het genoegen dat wy gevoelen, wanneer wy zelven eene
zeedlyk goede daad begaan, of anderen die zien bedryven; en de zeedlyke smert
is het ongenoegen, voortgebragt door het gezigt eener zeedlyk kwaade daad, door
ons of anderen begaan. Dit soort behoort tot de middellyke vermaaken. Het
veronderstelt twee dingen; vooreerst, dat wy vermaak en smert kennen, en weeten
wat daaden die voortbrengen; en, ten tweeden, dat wy, ten minsten, een verward
begrip hebben van zeedlykheid. Zien wy nu een daad bedryven, of bedryven wy
zelven eene daad, die wy by ondervinding weeten geschikt te zyn, om vermaak of
smert voort te brengen, het denkbeeld dier daad wekt in onze Ziel

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

119
het denkbeeld van het vermaak of van de smert op, 't welk met het denkbeeld van
die daad verknogt is. Wy gevoelen dan door de verknogting der denkbeelden
vermaak of smert. Dit heeft zelfs plaats by louter natuurlyke daaden. Zien wy iemand
eenen zwaaren val doen; wy schrikken, en stellen ons den schrik en de pyn voor,
die men gevoelen moet. Maar zien wy hem onbeschadigd opstaan; wy gevoelen
vreugde, door ons de blydschap voortestellen, welke wy in zulk een geval gevoelen
zouden, wanneer wy 'er onbeschadigd afkwamen. Doch het zeedlyke vermaak is
sterker en vordert meer; het vordert het begrip, dat die goede daad, welke het
vermaak voortbrengt, uit een beginsel van zeedlykheid in den daader voortkome.
Nu het beginsel van zeedlykheid in den daader veronderstelt in hem gezellige en
dus beminlyke eigenschappen, en eene geschiktheid om het geluk van anderen te
bevorderen: liefde tot den naasten, naamlyk, liefde tot de deugd en heerschappy
der reden boven de driften. Alle deze denkbeelden zyn aangenaame denkbeelden,
daar zy verknogt zyn met die van de bevordering der algemeene volmaaktheid, en
dus ook der onze. By goede daaden, die wy zelven bedryven, geeft ons het begrip
van zeedlykheid in ons zelven vermaak; dewyl wy ons dan voorstellen, dat wy,
onzen pligt hebbende opgevolgd, ook de belooning van onze deugd te wagten
hebben; want het is onmooglyk, zig eenige verpligting voor te stellen, zonder zig
tevens eenig beloofd goed of bedreigd kwaad voortestellen, dat ons eenen
beweeggrond verschaft welke ons bepaalt. Eene zeedlyk goede daad dan, door
ons bedreeven, doet ons het beloosde goed hoopen, of ten minsten het bedreeven
kwaad als ontweken beschouwen. En dit besef, dat met ieder zeedlyke daad,
behalven het natuurlyke goed door de daad zelve voortgebragt, nog een bykomend
natuurlyk goed gepaard gaat, kan ons, zelfs by anderen, het zeedlyke goed met
vermaak doen beschouwen. Eindelyk, wy kunnen geen bezef van zeedlyk goed en
kwaad, van deugd of ondeugd, van verpligting, hebben, of wy moeten de deugd als
eene volmaaktheid beschouwen. Het bezef dan van deugdzaam gehandeld te
hebben, moet ons een gevoel geeven van onze volmaaktheid; en ons de kragt van
onze Ziel doen gevoelen; als welke dan sterk genoeg is, om alle andere
beweeggronden, hoe schynbaar, hoe verloklyk anders ook, te doen wyken voor den
eenigen waa-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

120
ren beweeggrond, dien, naamlyk, van onzen pligt. En uit dien hoofde is het zeedlyke
vermaak, dat met een deugdzaam bedtyf gepaard gaat, te grooter, naar maate dat
het moeilyker viel, die deugdzaame daad te bedryven.
O.O.

Proeve over de vrouwlyke opvoeding.
(Overgenomen uit Dr. ALEXANDER's History of Women.)
Geen stuk is 'er, waar van wy, in de Oude Geschiedenissen, minder gewags vinden,
dan van de Opvoeding, en, in 't byzonder, de Vrouwlyke Opvoeding. In de vroegste
Tydperken en onder onbeschaafde Volken, schynt de Sexe van te weinig aanbelangs
gerekend te zyn, om de aandagt des Gemeens te trekken, of de pen des
Geschiedschryvers bezigheid te verschaffen. Eenige weinige trekken van het plan
der Opvoedinge door SOLON, den beroemden Atheenschen Wysgeer, ontworpen,
zyn de oudste die onze tyden bereikt hebben; en zy dienen, om ons te versterken
in het denkbeeld, dat de Opvoeding der Ouden meer strekte om het Lichaam te
versterken dan om de Ziel te beschaaven. SOLON wilde, in 't algemeen, dat de Jeugd
zou leeren zwemmen, en de beginzels der Letterkunde zich eigen maaken; dat de
armen by de Kunsten, Handwerken en den Landbouw zouden worden opgebragt;
doch dat de zodanigen, die zich in ruimer omstandigheden bevonden, het speelen
op Muzykinstrumenten, het paardryden, het jaagen, en dergelyke oefeningen zouden
leeren, en by dat alles de Wysbegeerte voegen. Dit was zyn Stelzel van de
Opvoeding der Mannen; een stelzel, meer geschikt om het Lichaam kragt en sterkte,
dan om aan de Ziel beschaafdheid te geeven. - 't Geen wy weeten van zyn Stelzel,
volgens 't welke hy de Vrouwlyke Opvoeding wilde ingerigt hebben, is nog
zeldzaamer. Jonge Dogters hadden zich te oefenen in 't loopen, 't worstelen, het
werpen van pylen en schigten, en andere mannelyke verrigtingen: deeze moeten
zeer gestrekt hebben om alle zaaden van kieschheid, door de Natuur in het
Vrouwlyke hart ingelegd, te verstikken; en deeden, naar alle waarschynlykheid, die
stoutheid en onbeschaamdheid, in welke de Atheensche Vrouwen eindelyk zo zeer
uitstaken, gebooren worden.
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In Rome, nogthans, zien wy de Vrouwen niet alleen uit de slaaverny opstaan, maar
eensslags van weezenlyke aangelegenheid worden. In de eerste tyden van dit groot
Gemeenebest hadden de Romeinen slegts weinig Wetten en geen gemeenschap
dan met Nabuuren zo ruw en onbeschaafd als zy zelve. Van hier was de Opvoeding
der Mannen alleen geschikt om hun Krygslieden, Huisverzorgers, en standvastige
Liefhebbers van 't Vaderland te maaken; deugden, hoogst noodzaaklyk in de eerste
opkomst van bykans elken Staat. De Opvoeding der Vrouwen bestondt in het
aanleeren van de Pligten en Bezigheden des Huislyken Leevens; als kooken,
spinnen, weeven, naaijen; hier in kreegen zy onderwys van haare Moeders of
Bloedverwanten. In deeze dagen werden de Kinderen niet gezoogd in de huizen
van gehuurde Minnen; doch van de kuische Moeder, die haar onder 't harte droeg;
haare opvoeding, geduurende derzelver kindsheid, was in de hand der Moederen;
en deeze droegen zorg om haar alle beginzels van Deugd in te boezemen; in
derzelver tegenwoordigheid werd elk onbetaamelyk woord, elke onzedige houding,
streng verbooden. Zy hadden niet alleen het opzigt over de gewigtiger bezigheden
der Dogteren; maar ook over haare Uitspanningen, die altoos door betaamelykheid
en gemaatigdheid geregeld werden.
Maar, wanneer de Romeinen ryk werden door het plunderen hunner Nabuuren,
en de smaak in Kunsten en Weetenschappen de overhand kreeg, schoeide men
de Opvoeding der Vrouwen op een grooter leest; by de Huislyke Pligten, waar in zy
door haare Moeders onderweezen waren, voegde men zulke deelen eener
beschaafde Opvoedinge, als men noodig oordeelde om haare Zielen te beschaaven;
deeze Opvoeding ontvingen zy in openbaare Schoolen; waar Letteren en
Weetenschappen, niet langer tot de strenge Wysgeeren alleen bepaald, een zagter
gedaante begonnen aan te neemen, om zich naar de Vrouwlyke bekwaam- en
geaartheden te schikken.
Voor lang hebben de Mannen beweerd, dat de geleerde Vrouwen, over 't
algemeen, Pedantsch zyn; in hoe verre dit gevoelen op waarheid gegrond is, zal ik
niet onderneemen te bepaalen; doch, indien het zo ware, kunnen wy 'er zeer
natuurlyk rede van geeven. De kundigheid der Vrouwen is, over 't algemeen, min
uitgebreid dan die der Mannen; wanneer, derhalven, eene der Sexe ontdekt dat zy
eene groote maate van kundigheid bezit, oordeelt
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zy zich zo verre verheeven boven de rest haarer Sexe, dat zy elke gelegenheid
waarneemt om die meerderheid te toonen.
Veel moeite gaven zich de Romeinen om hunne Jongelingen te onderwyzen. Zy,
die het vergelden konden, hielden doorgaans, in hunne eige Huizen, Leermeesters,
om hun te onderwyzen; een minder rang zondt ze na de openbaare Schoolen, waar
zy doorgaans de Lessen van Grieksche Meesters hoorden; behalven deeze
onderrigtingen, gaven zulke Vaders, als zich daar toe in staat bevonden, hunnen
eigenen Kinderen onderwys, niet alleen in de Letterkunde dier dagen, maar ook in
de Zedekunde en de Pligten, den Vaderlande verschuldigd. CATO onderwees zyn
Zoon in zulk eene menigte van Kunsten en Oefeningen, dat het bykans onbegrypelyk
schynt; en AUGUSTUS, schoon Opperheerscher der Wereld, leerde zyne kleine
kinderen schryven. - Wanneer de zodanigen Onderwyzers waren, wanneer de liefde
tot Geleerdheid zo groot was, mogen wy ons verzekerd houden, dat de Vrouwen,
die thans zeer in aanzien waren, niet verwaarloosd wierden; en het is waarschynlyk,
uit die grootheid van Ziel, welke veele haarer, by verscheide gelegenheden,
betoonden, dat haare Opvoeding alzins strekte om haar niet alleen met gevoelens
van Zedelykheid te vervullen; maar ook met die onwankelbaare standvastigheid
van geest; zo hoogst noodzaaklyk in een staat, wier beweegenissen en schokken
zo veelvuldig waren, dat elk Lid de hoogste maate van kloekmoedigheid noodig
hadt om dezelve te verduuren.
Geduurende den langen en gelukkigen invloed der Ridderschappe in Europa,
toen de Vrouwen de bestendige voorwerpen waren van Romaneske Heldenmoed,
en uitbundige aanbidding, mogen wy natuurlyk besluiten, dat derzelver Opvoeding
voornaamlyk strekte, om zich in diervoege te vertoonen, dat het de Helden opwekte
om voor haar te stryden, en de Minnaars om haar te aanbidden. Zelfs tot het begin
der Veertiende Eeuwe, vond men naauwlyks eenige Geleerdheid onder de Mannen.
Het Grieksch was zo te eenemaal verwaarloosd, dat de beroemde PETRARCHA, in
Frankryk, noch Italien, iemand kon vinden, bekwaam om hem daar in te onderwyzen:
het Latyn was alleen eenige weinigen, en dit nog op eene ruwe en onvolkomene
wyze, bekend: nauwlyks was 'er eene Vrouw te vinden, die de Taal haars eigen
Lands kon leezen, en trof men hier
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of daar zulk een aan, zy werd voor een Wonder gehouden.
Wanneer de Mannen, die voorheen hunnen tyd besteed hadden, in Steekspelen
en Wapen-feesten, hunne gedagten wendden tot de Kunsten des Vredes, vonden
zich de Vrouwen, in gevolge hier van, genoodzaakt haare wyze van Opvoeding te
veranderen: zy ontdekten dat dezelfde konstenaaryen, die kragtdaadig den Ridder
in wapenrusting geklonken en door onkunde omgeeven, vergeefsch gespild wierden
op den Letterkundigen en Wysgeer. Dan, begeerig om den invloed, welken zy reeds
verkreegen hadden, te behouden, en bewust, dat de wyze, om de Mannen te
behaagen, bestondt in smaak te scheppen in 't geen hun behaagde, en af te keuren
't geen zy wraakten, bevlytigden zy zich op de Fraaije Letteren en de Wysbegeerte;
hoopende door haare begaafdheden in het bezit te blyven van 't geen zy door haare
bekoorlykheden gewonnen hadden.
Schoon deeze maatregels niet geschikt waren om Liefde in te boezemen en het
hart te trekken, en dus de uitwerkzels niet voortbragten, welke de Dames beoogden,
deeden zy hun, in dat tydperk, tot een hoogte van Geleerdheid, in vroegere
tydkringen onbekend, opklimmen. Zy leeraarden in 't openbaar, hielden
Geschilvoeringen, verdeedigden Stellingen, bekleedden de Leerstoelen, in de
Wysbegeerte en de Regten, redenvoerden by de Paussen in 't Latyn, schreeven
Grieksch en lazen Hebreeuwsch; de Nonnen werden Digteressen, Vrouwen van
aanzien Godgeleerden, en jonge Dogters maanden, met de zagtvoerigheid van
welspreekende Geestdrift, de Christen Vorsten aan, de wapens op te vatten tot
herkryging van het Heilig Lond. De Geleerde Taalen werden nu aangemerkt als van
eene onontbeerlyke noodzaaklykheid. Mannen niet alleen, maar ook Vrouwen, van
allerlei rang en staat, leerden dezelve; die, met het Latyn niet te vrede, het Oude
Testament in 't Hebreeuwsch en het Nieuwe Testament in 't Grieksch lazen. Deezerwyze werd het Vrouwlyk Vernuft in een verkeerd kanaal geleid; zy lieten de
pligten des Huislyke Leevens vaaren; en werden stuursch door Letteroefening, of
trots door geleerdheid; en, terwyl zy ydele woorden, en eene valsche Wysbegeerte,
aanleerden, verlooren zy veel van haare eigenaartige Leevendigheid, en verlooren
in Liefde, 't geen zy in Bewondering wonnen.
Geweldige te werkstellingen, zo van Ziels- als Lichaamsvermogens, laaten steeds
eene kwyning agter, geëvenre-
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digd aan de gedaane poogingen. Dit was, op eene zeer merkbaare wyze, het geval
met de Letteroefeningen der Vrouwen. Elk Zielsvermogen was, voor een' langen
tyd, te sterk ingespannen geweest, en hier van de grootste verslapping het
onmiddelyk gevolg. De Vrouwen begonnen, in 't einde, te bemerken, dat zy, door
haare kunde, in 't Hebreeuwsch, Grieksch en Latyn; door haare bedreevenheid in
de ydele geschilstukken der Wysbegeerte van ARISTOTELES, en der Schoolsche
Godgeleerdheid, enkel een niets beduidenden roem verwierven, en dat zy, naar
gelange zy wonnen in de hoogagting van het Hoofd, zy minder de voorwerpen
wierden van het Hart. Op deeze ontdekking was het voor haar noodig van plan te
veranderen; zy begonnen daarom allengskens de Geleerdheid vaarwel te zeggen,
en zich weder toe te leggen op Vrouwlyke Kunsten, geschikter om Liefde tot haar
te ontsteeken, dan om roem en toejuiching te behaalen.
Wanneer deeze verandering in de Zeden der Vrouwen stand greep, vertoonde
het grootste gedeelte van Europa een toneel van eene schynbaare
onbestaanbaarheid. Geestdryvery en Galantery, Godsdienstigheid en
Ongebondenheid, vond men in dezelfde Persoonen, en scheenen volkomen met
elkander verzoend. De Geleerdheid, nogthans, nam zo schielyk af, dat de Vrouwen,
binnen korten tyd, zo berugt wierden van wegen haare onkunde in haare eigene
Taal, als zy voorheen vermaard geweest waren, door haare kennis van vreemde
Taalen; in zo verre, dat voor een groot gedeelte van de Zestiende en Zeventiende
Eeuw, in de beschaafdste Landen van Europa, nauwlyks eene Vrouw gevonden
wierd, die een draaglyken Brief kon schryven, of met eenige naauwkeurigheid van
taal schryven. Het eenigst, 't geen zy toen lazen, waren Keukenboeken, en die met
Voorschriften van Geneesmiddelen waren opgevuld; als mede eenige
onverstaanbaare Godgeleerde Schriften van dien tyd; hier mede vertroostten zy
zich, misschien, in de veelvuldige eenzaame oogenblikken, welke zy moesten slyten,
waarin zy zich van bezigheden en van de wereld als uitgeslooten vonden. Maar
zelfs deeze geliefde Boekoefeningen, en elk ander gedeelte van vrouwlyke bezigheid
en uitspanning, niet genoegzaam zynde om alle haare ledige uuren op te vullen,
zetten zy zich nu tot allerlei soort van Naaldenwerk; en veele Vrouwen van den
eersten rang, in de Borduurkunst ervaaren, onderweezen daarin haare
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Dogters; hier van maakten zy zo veel werks, dat veel opschiks in de huishouding
haar eigen handen werk was.
Naa de ontdekking en vermeestering van America, werden van daar onmeetelyke
schatten in Europa gevoerd. Uit den handel op het Oosten en Westen, als mede op
Africa, gedreeven, vloeide, misschien, nog meer rykdoms dit Werelddeel toe. Deeze
begon, in 't einde, te werken, en wendde de gemoederen van 't grootste gedeelte
af van dat sober en huishoudelyk leevensplan: waar aan haare armoede, en
onvolkomen kennis van den Handel, 't zelve bepaald hadt, en voerde, in plaats van
't zelve, vrolykheid, kostbaarheid en pragt in. Veelen, die, misschien, de nauwste
paden van Regtvaardigheid niet bewandelende, in het Oosten groote schatten
overgegaard hadden, kwamen in Europa te rug, met zich brengende al den trots,
verwyfdheid en praalzugt, den Oosterlingen eigen. Deeze, en verscheide andere
oorzaaken zich vereenigende, veranderde ten eenemaal de Zeden van Europa, en
bragt, in stede van te raade houdende spaarzaamheid en andere huislyke Deugden
der Vrouwen, weelde en verkwisting voort; benevens een smaak voor al den
schitterenden optooy, van niets beduidende, en veel kostende, beuzelingen.
De Franschen, die altoos in leevendigheid van aart en zwier uitstaken, gingen
voor in deeze leevenswyze, op een nieuwe leest geschoeid, en deeden dezelve
welhaast door geheel Europa stand grypen: 't welk, ten minsten geduurende de
twee jongst verstreeke eeuwen, verkeerd genoeg zeker, elke ligtvaardige Mode van
dat veranderlyk Volk gevolgd heeft, met een uitslag, weinig beter dan een Beer de
Hornpyp danst, of een Aap de ernsthaftigheid van een Raadsheer aanneemt.
In Frankryk werden de Vrouwen eerst ten Hove gebragt: haare Opvoeding, welke,
vóór die inleiding ten Hove, bestondt in 't leezen van Boeken, in de Landtaale
geschreeven, in Naalden-werk en Huislyk bedryf, veranderde toen, by trappen, in
zingen en speelen, in tekenen en danssen, en zich naar den eersten zwier te kleeden:
waar by wy mogen voegen, de kunst, om haare Mannen in te neemen en te
bestuuren. Dit slegte voorbeeld volgden alle andere Volken, en eenige trekken van
verbetering voegde men, van tyd tot tyd, by het uit Frankryk ontleende, tot dat, in 't
einde, bykans alles wat nuttigheid hadt, geheel uit het plan der Vrouwlyke Opvoeding
verbannen was; en de Vrouwen in deeze tegenwoordige Eeuwe beroofden zich
daar
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door van meer dan de helft haarer aangeboorene uitmuntenheid, en zy werden
Voorwerpen, meer gezogt om een droefgeestig uur te verdryven, of een ongebonden
wellust te voldoen, dan om de gezellige Deelgenooten te zyn van een Leeven, naar
de voorschriften van Rede en Godsdienst ingerigt. - Nogthans moeten wy, om elk
en der waarheid regt te doen, bekennen, dat alle de Fransche Dames niet zo zeer
aan de Mode en het Vermaak verslaafd zyn, dat zy al het overige verwaarloozen.
Frankryk heeft verscheide Vrouwen voortgebragt, in Oordeel en Geleerdheid
uitschitterende, en zelfs, in deeze beuzelende Eeuw, waar in de Vrouwen meest al
enkel tot vermaak en spel by elkander komen, zyn 'er te Parys gezelschappen van
Dames, die, op gezette tyden, byeen vergaderen, om de verdiensten van elk nieuw
uitkomend Werk van vernuft te bepaalen: gelukkig de Schryver, die haare
goedkeuring wegdraagt. De Franschen zyn te beschaafd en te welleevend, om een
ander oordeel te stryken, dan hunne Dames, 't zy het hun goed dan kwaad dunke.
Dewyl myne onvolmaakte pooging om de Geschiedenis der Sexe te schryven,
het tegenwoordige Geslacht kan overleeven, en in een volgend geleezen worden;
wanneer deeze beuzelende Mode van Vrouwlyke Opvoeding zal plaats gemaakt
hebben voor eene betere, en op dat myne Leezers als dan eenig denkbeeld mogen
vormen, hoe het daar mede gesteld was by het afloopen der Achttiende Eeuwe, zal
ik eenige trekken opgeeven van de Opvoeding, hoedanig dezelve thans in de
beschaafdste Landen van Europa gesteld is.
Onder de eerste lessen, welke eene Moeder aan haare Dogter geeft, is eene der
voornaamste, het hoofd recht over einde te zetten, en eene goede houding aan te
neemen: deeze wordt met het derde, of ten laatsten met het vierde, Jaar reeds
ingeboezemd, en eenige volgende jaaren ingedrukt. Wanneer de Jonge Juffrouw
gebreklyk haare Moedertaal heeft leeren leezen, en zomtyds eerder, wordt zy op
eene Kostschool besteld, waar men haar onderwyst in het moeilykst en nutloost
naalden-werk, terwyl zy van het noodigste, 't welk in de Huishouding kan te passe
komen, te eenemaal onkundig blyft. Geduurende haar verblyf op de Kostschool,
besteedt zy een gedeelte van haar tyd, in het leeren leezen van haar eigene
Moederspraake, of de Taalen van eenige nabuurige Koningryken: maar al te dikwyls
geleerd, zon-
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der behoorlyk agt te geeven op de Spraak en Letterkunst; 't schryven en rekenen
neemt ook een gedeelte van den tyd; dan deeze, inzonderheid 't laatste, worden
alleen aangemerkt als bykomende volmaakingen, die in 't leeven weinig te pas
komen, en gevolglyk maar weinig aandagts verdienen. De meeste moeite wordt
aangewend, om de Jonge Dogter dat geen te leeren, wat haar als eene Vrouw niet
te stade komt, als tekenen, muzyk en danssen: deeze kunsten neemen, dewyl zy
aangenaam zyn voor de leevendige jeugdige verbeelding, de Jonge Juffrouw zo
zeer in, dat zy alle andere dingen verwaarloost of vergeet. Hier by voegt men het
kleeden naar de Mode, de gezetheden in een gezelschap waar te neemen, en, het
sinert ons dit 'er by te moeten voegen, dat men in zommige Schoolen Meesters
ingevoerd heeft, om in het Kaartspel te onderwyzen: eene tyd en geldkwisting, zo
geen ondeugd, die reeds maar al te veel voets onder lieden van beide de Sexen
gekreegen heeft, en mogelyk, door deeze vroegtydige inwyding, nog meer velds
zal winnen.
Zodanig is, over 't algemeen, de Opvoeding in de Kostschoolen der Jonge
Juffrouwen: op zommige mogen eenige andere dingen, dan de reeds gemelde,
onderweezen worden; doch wat men 'er ook leere, en hoe ze ook aangelegd zyn,
het is maar al te waar, dat de Jonge Juffrouw by haare Ouders t'huis komt, als eene
volkomene hedendaagsche wel opgevoede Juffrouw, met het hoofd vol Fransche
grillen, naamen van groote Persoonadien, aanhaalingen uit Romans en
Tooneelstukken: en vervuld met een sterken tegenzin van de verouderde Deugden,
Spaarzaamheid, Orde en Huishoudlykheid.
Wy kunnen het oog niet slaan op het thans geschetste tafereel, zonder heimlyk
te wenschen dat het min waarheids bevatte: en wy zullen 'er het gordyn niet
voorschuiven, zonder, met genoegen te vermelden, dat eenige Ouders een beter
plan omhelzen; en dat eenige Jonge Juffrouwen, schoon dus opgevoed, verstands
genoeg gehad hebben, om het grootste gedeelte der bovengemelde grillen te
verwerpen, en zulk eene kennis en zodanige deugden aan te kweeken, als de
Maatschappy vercieren, en nuttig zyn voor haar zelve.
Van deezen aart, met een weinig niet veel beduidende veranderingen, is het
algemeen beloop der Europische Opvoeding; eene inrigting, welke bykans geheel
en al geschikt schynt om Persoonlyke bevalligheden aan te kweeken, ter-
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wyl men voor 't Verstand en Hart geen of weinig zorg draagt, en, maar al te dikwyls
de weezenlyke Pligten des Huislyken' Leevens in een bespotlyk licht voorstelt, als
de ouderwetse bezigheden dier dwaaze Vrouwen, welke voor eene eeuw of twee
leefden, en niet wisten wat de Mode of Vermaak was. Vrouwen, deezerwyze
opgevoed, mogen gezogt worden om 'er een ledig uur vermaaklyk mede te slyten;
doch welk een veelvermogenden indruk haare persoonlyke bevalligheden ook op
de driften mogen maaken, moeten zy, als de beuzelende Leeftyd voorby, en het
geweld der hartstogten bedaard is, zeker vergeeten, zo niet met veragting aangezien
worden. By den Ligtmis, en den Jonker naar de Mode, Schepzels nog veragtlyker
dan zy zelve, mogen zy misschien een beter lot verwagten; doch laaten zy bedenken,
hoe weinig vermaaks zy doorgaans scheppen in het gezelschap van, en de
verkeering met, haare eigene Sexe, en dat Ligtmissen en Jonkertjes niet veel meer
zyn dan Vrouwen in Manskleederen. Laaten ook de zodanigen, die nimmer eenige
andere denkbeelden in hunnen geest koesterden, dan om Aanbidders te krygen,
en vermeesteringen door haare schoonheid te maaken, bedenken, dat, wanneer
Jeugd en Schoonheid niet meer zyn zullen, wanneer de zwerm van Aanbidders en
Verwonderaars niet langer rondsom haar zweeft, 'er iets noodig zal weezen om dat
vak te vullen, om de te onvredenheid en wanlust, daar uit gebooren, voor te komen;
dat de natuurlyke bron van dat iets Vriendschap is, en dat Vriendschap niet bestaan
kan, of zy moet rusten op den grondslag van Rede en Verstand.
Wanneer wy te rug zien op deeze Schets der Vrouwlyke Opvoeding, kunnen wy
niet nalaaten, ons te verwonderen, dat eene Sexe, die deelgenoot is onzer natuure,
en geschikt om onze Leevensgezellinnen te zyn, dus, bestendig, schandelyk
verwaarloosd, of bedorven is, door 't geen men voor haar onderwys wilde doen
scheep komen. - In Europa schynt haare Opvoeding alleen ingerigt, om haar te
vervullen met eene zugt om verwondering te verwekken, om te beuzelen en zich te
vermaaken. - Op meest alle andere plaatzen des Aardkloots gaat men nog een stap
verder; en de Opvoeding dient om allen zedelyk gevoel te ontwortelen, de Ondeugd,
in het gewaad van lustig vermaak vermomd, in te voeren. Nauwelyks vertoonde
zich, in eenig tydperk, of onder eenig Volk, een Wetgeever, die dit stuk ten voorwerpe
zyner ernstige bespiegeling stelde: en de
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Mannen, in 't algemeen, die 'er het grootste belang by hebben, dat de Vrouwen
verstandig zyn en deugdzaam, schynen, door hun gedrag ten opzigte van de Sexe,
eene zamenspanning aangegaan te hebben, om haar het tegenovergestelde te
maaken.
Daar dit het harde lot der Vrouwen is, behoeft het ons niet te bevreemden, dat
mangel aan Letterkunde, door alle eeuwen heen, het Vrouwlyk Character
merktekende; nogthans zyn 'er in alle Eeuwen, en by alle Volken, eenige Vrouwen
geweest, die of door meer geests te bezitten, of door denzelven anders aan te
wenden, geen gering deel verkreegen van de Geleerdheid der tyden, waar in zy
leefden. Dus vondt men, onder de Grieksche Vrouwen, die in 't algemeen zeer
onkundig waren, eenige uitzonderingen op dien regel. ARETE, de Dogter van
ARISTIPPUS, onderwees haaren Zoon in de Weetenschappen en de Wysbegeerte,
die te deezer oorzaake den naam droeg van Metrodidactos of
Moedersonderwyzeling. CORINNA, eene Thebaansche Dichteresse, streek vyf keeren
den zegepalm van PINDARUS; en ASPASIA onderwees den beroemden Wysgeer
PERICLES. Van eenige geleerde Romeinsche Vrouwen hebben wy reeds gesprooken.
In Italie, waar de Dichters, weinig eeuwen geleeden, als Godheden geëerd werden,
hebben verscheide Vrouwen eene vry groote hoogte in die Kunst bereikt: in onze
dagen is 'er nog eene Dichteresse te Rome staatlyk met de Lauwerkroon
beschonken. Frankryk, Engeland, en andere Gewesten, deelen ook in het geluk,
van zich op geletterde Vrouwen en Dichteressen te mogen beroemen.
Deeze byzondere voorbeelden hebben, egter, geen invloed op de Vrouwen in 't
algemeen. Een eerst vernuft, van welk eene Sexe ook, zal onvermydelyk boven het
gemeen zweeven: doch het gros des Menschdoms, 't welk dezelfde aandrift niet
voelt, noch het zelfde vuur, zal blyven kruipen op het oud betreeden pad. Wy
wenschen van harte, dat de Vrouwlyke Opvoeding het ernstiger voorwerp mogt
worden der Wetgeevende magt, dat Ouders en Voogden beter plans maakten. Wy
willen dit niet verstaan hebben, als of het ons oogmerk was, dat de Vrouwen haare
schoone oogen zouden verduisteren, door blokken en nagtbraaken. De Natuur
schynt haar niet gevormd te hebben voor ingespannene en sterke Boekoefeningen:
daarenboven, gingen zy zo verre, dat zy ons in Geleerdheid na de kroon staken, of
evenaarden, dan zouden wy haar de Lauwrie-
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ren betwisten: en het behaalen derzelve zou haar berooven van veele dier
bekoorelykheden, welke voor haar te dierbaarder zyn, om dat ze van ons meest
geagt worden.
Wy vermeeten het ons niet een plan der Vrouwlyke Opvoeding te beraamen;
alleen durven wy verzekeren, dat men, daarin, zo veel mogelyk, aan den eenen
kant, Onkunde, en aan den anderen kant, Pedantery, moet vermyden. Onkunde
maakt eene Vrouwlyke Medgezelle veragtlyk, Pedantery haar belachlyk; en 't valt
zwaar te beslissen, welk van deeze beide het mishaaglykst is.

De herkgestoelten.
MYNE HEEREN!

Onlangs den Algemeenen Zendbrief van JACOBUS lezende, troffen my de woorden
van het I. Hoofdstuk vs. 1. en volg. Myne Broeders, hebt niet het geloof van onzen
Heere Jezus Christus, des Heeren der Heerlykheid, met aanneeming des Persoons.
Want zo in uwe vergadering kwam een man met een' gouden Ring aan den Vinger,
in eene zierlyke Rleeding, en daar kwam ook een arm Man in eene slegter Kleeding,
en gy zoud aanzien den Man, die eene zierlyke Kleeding draagt, en tot hem zeggen,
zit gy hier op eene eerlyke plaatse, en zoudt zeggen tot den armen, sta gy daar, of
zit hier onder myn' Voetbank, hebt gy dan niet in u zelven een onderscheid gemaakt,
en zyt regters geworden van kwaade overleggingen? Hoe! dagt ik, veroordeelen
deze woorden niet alle voorzittingen en onderscheiden' plaatsen in de Kerken? Ik
begon aan myn geheugen verscheiden' plaatsen van de Heilige Schrift, waarin het
begeeren van de voorzittingen in de Synagoge, als eene Parizeeuwsche ondeugd,
wordt afgemaald, en diergelyken terug te roepen. Kan men, dagt ik, onze
onderscheiden' Gestoeltens, onze plaatsen van eer en aanzien in de Kerken, met
die voorschriften overeen brengen? Heeft het misbruik deze gulden lessen niet agter
de bank doen werpen? Voor zeker, by ons heeft het wel degelyk plaats, dat de
Ryken en Aanzienlyken uitsteekende Zitplaatsen in de Godsdienstige byeenkomsten
hebben. Wat al onderscheiden' zoorten van Gestoelten vindt men in onze Kerken?
Byna voor allerlei zoorten van Amtenaars, naar hunnen rang. En daarbenevens
andere Banken, die maar zyn voor minder zoorten van Ryken en in eene zierlyke
Kleeding uitgedoschte Persoonen. Voor de Armen, die geen geld hebben, om den
Koster voor eene plaats in eene geslotene Bank te betaalen, zyn ook wel plaatsen,
maar agter af; en kunnen zy daar niet te regt komen, zo moeten zy
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blyven staan. Is dit niet tot hun stilzwygende te zeggen: staat gy daar, of zit hier
onder myn Voetbank? Onder de Vrouwen is het niet beter. Op veele plaatsen hebben
zy ook onderscheidene Banken, daar niemant, buiten de Eigenaaressen van
dezelven, mag inkomen; en die geene Banken hebben, hebben vaste Stoelen, die
door gunst gemeenlyk van Kerkmeesteren verkregen worden. De overigen mogen
zien, waar zy belanden. My dunkt, dat deze gewoonte strydt tegen de Christlyke
nederigheid, en de gelykheid die 'er is tusschen alle de leden der Kerk. Dat 'er
onderscheiden Zitplaatsen waren voor de Hooge Regeering, gaat nog aan, om
daardoor het gemeen, altyd, en by alle gelegenheden, des te grooteren indruk te
geven van den eerbied, dien zy derzelve schuldig zyn. Maar minder behaagen my
alle die partikuliere Banken, voor Kerkmeesteren, Gasthuismeesteren,
Burger-Krygsraad, enz; en bovenal die menigvuldige Banken, welken de een of de
ander, hier of daar, met goedvinden van Kerkmeesteren, ten zynen gebruike, en
voor zyne Familie, heeft doen stellen, en waarin niemant dan de eigenaar zitten
mag; zo dat zy eerder leeg blyven zullen dan dat een ander, die de eer niet heeft
van zulk een ampt te bekleeden, of het geluk niet heeft van die gedistingueerde
Familie te zyn, nergens byna plaats kan vinden, dan op de gemeene mans Banken;
waar zig een nederig Christen wel mede zou kunnen behelpen; indien een Man van
eenig aanzien en vermogen zig daardoor de bespotting van zyne Medeburgers niet
op den hals haalde. Dit is eene oorzaak, dat zeer veele ordentelyke en fatsoenlyke
Lieden gedwongen worden uit de Kerk te blyven, die 'er anders veel meer in komen
zouden. Dus ver raakt het inzonderheid de Mannen: dan nog ruim zo erg is het
onder de Vrouwen. Deezen zitten, 't is waar, nog al gemeenlyk in 't ruim onder
elkander; de Mevrouw naast haare Meid. Maar hoe onaangenaam is het Kerkgaan
niet voor zulken, die geene eigene Stoelen hebben kunnen verkrygen. Gaat zulk
eene Vrouw of Vryster ter Kerk, en vraagt zy om een' Stoel aan den Stoelenzetter;
hy wyst haar 'er wel een aan, daar zy op zitten kan, mits het Volk niet komt. Maar
naauwlyks is het Mensch gaan zitten, of zy krygt een duw op den Schouder met
den Waijer; het is, Vrouwtje, of heeft zy een zyden Japon of een Sak aan, Juffrouw,
je moet op; 't is myn plaats. Daar valt dan niet tegen te protesteeren; zy moet, om
eene andere plaats te vinden, door de geheele Kerk rond zwieren, en dikwyls nog
ongetroost naar Huis of eene andere Kerk gaan. Ondertusschen krygt het arme
Mensch kleur op kleur; ten deele van verlegenheid, dat zy niet te regt komen zal;
en ten deele van spyt, om dat zy dus tot een spot van de triumfeerende Dame, of,
het geen ook niet zelden gebeurt, van de onbescheiden Dienstmeid, verstrekt; die,
met een wezen vol van vergenoegen, om dat zy zo veel vooruit heeft van eene
eigene plaats te hebben, en om dat zy den zegen over 't bezitten van den Stoel
behaald heeft, gaat zitten. Voor my, ik
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vind in dit gebruik iets zo haatlyks, dat my dunkt, het behoorde uit de nederige,
eensgezinde, tot stigting en vreedzaame gemeenschap der Heiligen geschikte
vergaderingen der Christenen, geweerd te worden.
Hoe veel beter, hoe veel stigtlyker, hoe veel meer met den geest van het
Christendom overeenkomende, zou het wezen, indien in onze Kerken twee Ruimen
afgescheiden waren, het een voor de Mans, en het ander voor de Vrouwen, geschikt?
Het is tog, om dit in 't voorbygaan aan te merken, het is tog niet betaamlyk dat de
Mans en de Vrouwen in de Kerken digt by elkander, en nog minder, dat zy door
elkander, zitten, het geen aanleiding geeft tot veelerhande onaandagtigheden,
aftrekkingen en andere dingen die niet betaamen. Zou het niet best weezen, dat
beide die Ruimen vervuld waren met agter elkander om hoog opgaande Banken,
waar ieder, die het eerst kwam, eene plaats naar zynen zin zou kunnen uitkiezen,
zonder eenig onderscheid van rang of rykdom, en zonder het betaalen van eenen
duit voor de plaats? Dan dunkt my, dat men de Les van den Apostel JACOBUS in agt
neemen zou.
Men zal misschien hier tegen inbrengen, dat dit aan veele ongemakken zou
onderhevig wezen. Vooreerst zouden dan veele Menschen uit de Kerk blyven, uit
vrees van naast een havenloos en morsig Mensch te komen zitten. Maar zou men
niet met meer gronds verwagten kunnen, dat dit zulke geringe Menschen, die 'er
zomtyds wat morsig en havenloos uitzien, beweegen zou, om, wanneer zy ter Kerke
gingen, zig wat beter te havenen en te reinigen; niet weetende naast wien zy
misschien zullen komen te zitten? of, zo zy hiertoe het vermogen niet hebben, van
zig met voordagt agter af te houden? Het tweede ongemak, daar men voor vreezen
zou kunnen, zou zyn, dat men dan schrikkelyk vroeg in de Kerk zou moeten wezen,
om eene goede plaats te krygen. Maar dit ongemak zou wel te voorkomen zyn, met
de Kerkdeuren, niet dan een half uur voor dat de Godsdienst begint, te openen.
Men zal zeggen, dan zouden de Menschen reeds van te vooren voor de Kerkdeur
vergaderen, en dringen om 'er het eerst in te wezen. Doch ik denk niet, dat, als deze
gewoonte eens ingevoerd was, men daar voor veel te vreezen hebben zou, dewyl
het niemant ligt lusten zou eenigen tyd voor de Kerk in weer en wind te staan
schilderen.
Zie daar, Myne Heeren, eenige gedagten, die ik aan uw oordeel overlaat, of zy
het publiek verdienen medegedeeld te worden. Ik ben met alle agting,
MYNE HEEREN!

UEd. Dienstwillige Dienaar, CHRISTIANUS SIMPLEX.
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Wy laaten het den Leezeren over te oordeelen, hoe veel gronds van berisping de
denkbeelden van den Schryver des boven geplaatsten Briefs, tegen het gebruik der
vaste en onderscheiden plaatzen in de Kerken aan de hand geeven. Veelligt zullen
de meesten van zelven opmerken, dat de tyden en omstandigheden waar in,
benevens de inzigten waar mede, zulks heden ten dage geschiedt, te veel verschillen
van die, welken Jacobus bedoelt, om des Apostels bestraffing zo algemeen op dit
hedendaagsche gebruik over te brengen. En zo de voorslag van onzen
Korrespondent al meer byvals mogte hebben, dan wy vermoeden, maaken we ons
egter vry sterk, dat het niet meer te verwagten is, dat zyn voorslag werkstellig
gemaakt zal worden, dan dat het nog veel schadelyker en gevaarlyker misbruik van
(*)
de Dooden in de Kerken te begraaven , waartegen reeds zo veele onwederlegbaare
redenen ingebragt zyn, nog spoedig afgeschaft zal worden. - Edoch, hoe men ook
hier over moge denken, 't komt ons, niettegenstaande het geen onze Korrespondent
te berde gebragt heeft, voor, dat Plaatzen van Eer en Onderscheid in de Kerken
van een zeer groot nut zyn. Vraagt ge, waar op deeze gedagte rust? wy antwoorden,
op de ondervinding, die ons leert, dat Plaatzen van Eer en Onderscheid in de Kerken
grootlyks strekken, om het Volk Godsdienstig te maaken. - Men verstaa hier, (om
allen misverstand voor te komen,) door Godsdienstig, 't geen er de menschen thans
veelal door verstaan; te weeten, genegen of gewoon te zyn veel in de Kerk te komen.
Misschien zouden wy al zo wel het woord Kerksch gebruiken; dan dit is om 't even;
nademaal de woorden Kerksch en Godsdienstig in onze hedendaagsche gemeene
taal wisselwoorden zyn. - Doch laat ons ter zaake komen.
Het gaat nog heden als van ouds, Regis ad exemplar totus componitur orbis: dat
is te zeggen, het geen de Grootten doen, doen hun de kleinen na; gaan de Regenten
veel ter Kerke, hun stigtlyk voor-

(*)

(a)

By deze gelegenheid kunnen wy niet wel nalaaten te melden, hoe ons van gooder hand berigt
zy, dat 'er te Amsterdam een Heer van aanzien is, die, op eene soortgelyke wyze als de Heer
(a)
PERRENOT te Scheveningen gedaan heeft , te Muiderberg een Grafkelder voor twee Persoonen
heeft laaten maaken. Zyn Ed. zelve verwagt, overleeden zynde, daar in begraaven te worden.
En in gevalle dat de tweede plaats door niemand van zyne Famille, binnen de eerste dertig
jaaren na dien tyd, besiaagen werd, dan zyn de Heeren Kerkmeesters van Muiderberg, in
den tyd, geregtigd, om de plaats aan te bieden, aan zodanig een Persoon, die, NB. by zyn
leeven, merkwaardige blyken van Menschhevendheid geoefend heeft. - Men weet, dat aldaar
nog meer geschikte plaats is, voor hun die begeerig zyn dit voorbeeld na te volgen.
Zie 34.
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beeld wekt den yver van het gemeen op. Dit kan men inzonderheid daaraan zien,
dat die Predikanten, welken de meeste Regenten onder hun gehoor hebben, ook
gemeenlyk hunne Kerken vol zien; of daar moest eene byzondere reden wezen,
die zulks belette. Het gemeen is gewoonlyk met een blind vooroordeel ingenomen
voor het verstand van die geene, welken in hoogheid zyn gesteld. Dit mag, gelyk
alle algemeene regels, zyne uitzondering hebben; 't is egter meerendeels waar.
Wanneer het gemeen de Regenten veel in de Kerk ziet, krygt het daardoor goede
gedagten van het Kerkgaan; en wordt 'er toe uitgelokt. Zo nu de plaatzen van Eer
en Onderscheid uit de Kerken waren weggenomen, en de Regenten tusschen de
overige Menschen verstrooid zaten, zou het op verre na zo sterk niet in 't oog vallen,
als 'er veel Regenten in de Kerk waren; daar zy nu, als tot één Lichaam vergaderd,
het oog van de geheele gemeente trekken. ‘Heeft Domine mooi gepreekt’? is de
gewoone eerste vraag, welke gedaan wordt aan iemand, die uit de Kerk t'huis komt.
En de tweede is: ‘was de Kerk vol? Was 'er veel Regeering’? Zie daar hoe sterk 'er
op gelet worde, of 'er veel Regenten in de Kerk komen.
Ten tweeden, het onderscheid van de plaatzen in de Kerken trekt ook daadlyk
veele Lieden derwaards, welken, zonder dat, daar weinig verschynen zouden.
FLATOR heeft, zedert een jaar eene bediening gekreegen, die hem regt geeft om in
de Kerk in eene onderscheidende Bank te zitten. Voorheenen ging hy weinig te
Kerke. Hy had 'er geene gevoeglyke plaats; 't was hem toen onmooglyk. Nu hy
plaats heeft in eene Bank van onderscheiding, slaat hy geene preek over. Moest
FLATOR nog, gelyk te vooren, onder het gemeen zitten, hy zou zekerlyk minder of
niet ter Kerke komen.
COQUETTILLA zit in eene Familiebank, in 't midden van de Kerk, vlak over den
Predikstoel. Alle de oogen vallen op haare plaats. Hier zit zy als eene Prinses. Haare
Bank gaat drie trapjes op, en dit maakt ze nog van grooter waarde. Op deze plaats
heeft COQUETTILLA eer van haaren opschik, en zy ken van dezelve de bekoorlykheden
van haare gedaante, houding, mienen, en beweegingen, ten toon spreiden.
COQUETTILLA heeft ook plaats in twee andere Kerken; doch daar heeft zy slegts
Stoelen. Zy zou in die Kerken gevolglyk onder den grooten hoop van burger
Mevrouwen, Juffrouwen en Meiden verward moeten zitten, en byna van niemant
gezien worden. COQUETTILLA gaat daarom nooit ter Kerke, dan in die daar zy eene
Bank heeft. Als zy 'er van daan komt, weet zy te zeggen, wie 'er in de Kerk zyn
geweest; wat meest alle de Dames hebben aan gehad; zomtyds weet zy nog
daarenboven den Text, maar nooit iets meer. Zou COQUETTILLA veel in de Kerk
komen, mdien zy niet in eene Bank van aanzien zate?
PHILANDER gaat nooit ter Kerke, of het is om SYLVIA te zien. Hy weet waar zy in
de Kerk zit, en zoekt om die reden eene plaats, waar hy ze duidelyk in 't oog heeft.
Men zegt, dat
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SYLVIA ook meer naar PHILANDER, dan naar den Predikant, kykt. Had nu SYLVIA geene

vaste plaats; ging ieder in de Kerk zitten waar hy plaats konde vinden, waar zou
PHILANDER zig plaatzen, daar hy van te vooren niet wist, waaromtrent hy zyne
schoone hadde te zoeken? Het eenige dat 'er op te doen was, zou wezen, dat SYLVIA
altyd zeer vroeg kwame, ten einde altoos dezelfde plaats te hebben; het geen egter
dikwyls zou kunnen mislukken; en dat zeer ligt agterdogt en grond aan kwaadaartige
gissingen geeven zou. SYLVIA dan haare plaats te ontneemen, zou zyn PHILANDER,
zyne eenige beweegveer, om in de Kerk te komen, te ontneemen; en het zou
misschien SYLVIA zelve ook te rug houden.
Zie daar, hoe het hebben van plaatzen van onderscheiding en aanzien, of het
hebben van vaste en eigene plaatzen, veele Menschen Kerksch maakt. Zonder dat
zou noch FLATOR, noch COQUETTILLA, noch PHILANDER, noch SYLVIA, noch honderd
en duizend anderen, die, even gelyk zy, komen om te zien en om gezien te worden,
in de Kerk verschynen. Men zal misschien zeggen, dat zulk Kerkgaan weinig om 't
lyf heeft, en niet uit het regte beginsel geschiedt. Dit willen wy gaarne toestaan.
Zoude evenwel het Kerkgaan van deze Menschen niet beter zyn, dan dat zy 'er in
't geheel niet kwamen? Dit is ten minsten zeker, dat, terwyl zy in de Kerk zitten, zy
geen kwaad daar buiten doen. Misschien, 't is waar, besteeden zy wel den tyd om
iets kwaads te bedenken; dan, als zy niet in de Kerk waren, zouden zy misschien
dien tyd gebruiken om het kwaad te doen, dat zy nu maar overleggen. Behalven
dat, het kan gebeuren, dat zy, onder het zitten in de Kerk, onder het heen en weder
kyken, by geval het een of ander hooren, dat indruk op hen maaken, en hen te regt
brengen, of ten minsten van het een of ander kwaad afhouden kan.
Het een en ander pleit onzes oordeels, zo sterk voor het handhaaven der oude
gewoonte, dat het niet noodig zy, breeder over dit onderwerp uit te weiden.
O.O.

Gemengde aanmerkingen.
Wy allen zyn geneigd een ander kundigheden mede te deelen, die hy zelve, door
middel zyner zintuigen, noodwendig moet bezitten. - Het is koud - het is warm - het
is regenagtig weder. - Zo iets is al dikwyls het tweede woord in de t samenleving;
en waarom? - naastdenklyk uit gebrek van voegzaamer onderwerp tot de
redenwisseling, of uit vrees van geheel spraakloos te schynen.
De Eerzucht doet veel ondernemen. - Leven en welvaart
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zyn vaak haare slagtoffers, maar zeldzaam verwoest zy onze overhellende
geneigdheid tot het kwaade. - Zo is dit dan eene kwaade eerzucht.
Vrienden te houden, is kunst: - het beste middel daartoe bestaat bierin, dat liefde
en ontzag den evenaar in rust houden. - 't Geen een voorgaand geslacht pleeg te
zeggen, dat voegt ook hier; niet te y en niet te fy.
Herhaalde gewaarwordingen van hetzelfde soort doen de aandoening, in den
beginne daardoor in ons verwekt, langzaamerhand verflaauwen, en eindelyk geheel
verdwynen. - Door de gewoonte, worden de schoonste gezichten voor het oog
onverschillig, de kittelendste vermaaken kragteloos of walgelyk. - Zo verre is het
aardsche en zintuiglyke af van de volmaaktheid ten onzen opzigte; - hoe meer ons
de waereld streelt, hoe meer wy van een bestendig geluk verwyderd zyn.
Daar de zucht, om zig van anderen te onderscheiden, en boven hen uit te munten,
de voornaame drysveer van het gebruik der Modes is, kan het niet anders zyn, of
derzelver involging moet eene geduurige verandering te weeg brengen; en men
heeft nimmer daaraan een einde te wagten. - Beter zoude hierin te slaagen zyn,
was de deugd het geliefdekoosde middel: - een vroom hart heeft meest al weinige
mededingers.
Het aardsch geluk bestaat niet zo zeer in eene geheele ontheffing van ongelukken;
dan wel daarin, dat men alle rampen kloekmoedig en onverminderd te boven kome.
Byzonder is het, dat men reeds van overlange de gewoonte heeft, om het
wenschen van iemand's gezondheid meer bepaaldelyk te doen plaats hebben by
het drinken van wyn of sterke dranken. - Waarschynlyk ontstond deeze bepaaling
in dien tyd; toen men aan de overbodige inzwelging van dit vogt leven en gezondheid
ten prooie gaf, zonder zig naar de voorschriften der maatigheid te schikken. Wanneer wy iemant, by het drinken, voorspoed en welvaaren toebidden, en daarop
onzen beker ledigen; dan geven wy daardoor als een sprekend bewys, dat wy ons
niet ontzien willen, voor zyne belangens, onze eigene gezondheid in de waagschaal
te stellen. - Van hier het gebruik der zogenaamde Pocaalen. - Hoe logenagtig zyn
vaak ook ten deezen aanzien onze betuigingen!
Veele lieden zyn afkeerig van de bevallige Danskunst, - en zy beminnen gelyker
tyd de Muzyk. - Nogthans is het Dansen in de daad niets anders dan eene
gezichtkundige Toonmeeting.
Een geleerde, die slegts maatig gezond menschenverstand bezit; is het
bespotlykste verschynzel in de Maatschappy; en hy bezit waarlyk geene andere
verdiensten, dan die eene boekery heeft voor de man van studie. - Indien de
geleerdheid meer doet, dan onze edele vermogens beschaaven en verbeteren, dan
wordt zy den naam van geleerdheid onwaardig.
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Het gebruik van uiterlyke tekenen by het groeten is al van hoogen ouderdom. Deeze tekenen zyn wel willekeurig; maar tog grootendeels zeer geschikt tot verrigting
van dat geene, wat de wetten der wellevendheid ons opleggen. - zo dient het nygen
des hoofds, des lighaams of van de knieën, ten bewyze van onze onderwerping
aan, en vernedering by, den geenen, die wy daardoor vereeren, - dat betekenen
ook de voetval, voetkus, enz. - Wy ontdekken het hoofd voor iemand, ten blyke van
eerbied, welke wy hem toedraagen, - het opryzen, wanneer men zit, en het stryken
met den voet, zyn gepaste tekenen van onze dienstvaardigheid en verlangen om
's naastens bevelen ten uitvoer te brengen. - Wanneer wy een ander onze hand
geven, en zyne hand aanvatten, dan zeggen wy daardoor, dat wy onze gansche
persoon en welvaart gaarne in zyne magt stellen, en veilig aan hem toebetrouwen;
en dat wy ons gereedelyk verpligten om zyn belang als het onze te behartigen. De omarmingen toonen onze hartelyke vereeniging met iemand; gelyk de kussen
zodanig eene verkleefdheid betekenen, die niet dan door onderlinge scheuring, of
losrukking, als 't ware, kan worden vernietigd.
Men kan met redelykheid van de Geleerden niet vorderen, dat zy altyd
oorsprongelyke Werken schryven, waarin alles van eigen stempel zy. - Dit ware een
gestreng zedemeesterschap. - Genoeg, wanneer zy het algemeen zulke Schriften
leveren, waarin zaaken van aanbelang, (schoon ook reeds voor Eeuwen
afgehandeld,) in een nieuw, verbeterd, en behaaglyk licht te voorschyn treden. Eene menigte van oude en waarlyk goede boeken ligt nu, zo als men zegt, agter
de bank, enkel om dat de waereld gaerne iets nieuws te beschouwen heeft; of,
indien de taal, waarin zy beschreven zyn, eene levende taal is, om de tastbaare
ruuwheid in styl en schryfwyze, die in de beschaafder Eeuw niet missen kan walgelyk
te zyn. - Des doet hy aan het menschdom reeds eenen verpligtenden dienst, die
het wezenlyke van deeze werken, onder een bevallig tooisel, doet herleven; en
zaaken onder het oog van 't algemeen brengt, die, buiten dat, mooglyk voor altyd,
in eenen diepen nagt van verborgenheid zouden versteken zyn gebleven. - Dan
men eischt echter, met het hoogste regt, dat hy dit doe met die oordeelkundige
omzigtigheid en openhartigheid, welke hier vereischt word; om by verstandige
leezers goedkeuring te verkrygen, en hen te overreeden, dat men agting heeft voor
de oude geleerdheid, die waarlyk in veele opzigten de bron der nieuwere is.
‘Van boeken te schryven is geen einde’, zo sprak Salomo, toen de waereld nog
in den staat van jongelingschap was: - wat, dunkt ons, zou de man gezegt hebben,
had hy drie Eeuwen na Laurens Koster geleefd.
O

......
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't Leerzaam buiten.
't Vrolyk buiten is een leerschool. Wordt 'er alles opgemerkt,
Danerkent m' in 't minste zaadje, dat Gods grootheid wondren werkt.
Waar, waar heen men de oogen wende, alles wat ons hier ontmoet,
Roept ons toe, uit duizend keelen: God is groot en wys en goed.
Ja, dat tuigen al de bloemen, al de kruiden van het veld,
Zelfs 't geringste, 't kleinste wormpje, daar m' 'er duizenden van telt.
Hoe verkwikt ons 't buitenluchtje! hoe verheugt ons 't malsche groen!
Hier gevoelt m' een ander leven in 't herscheppend lentzaizoen.
Oogbekoorende vertooning! wat schakeering! welk een pracht!
Wondre wysheid! achtbre blyken van des Heeren gunst en magt!
Hoe verfrischt ons 't vlietend beekje; by deez rykbegraasden boord!
Daar men duizenden van stemmen lieflyk kwinkeleeren hoort.
't Windje ruischt hier door 't geboomte, wyl haar schaduwe ons bedekt,
En voor 't heetst der zonnestraalen tot een koele schuilplaats strekt.
't Nuttig vee, den stal ontweeken, nu het juk noch banden knelt,
Mag zyn' graagen lust hier boeten in het ruim en open veld.
Ziet men zoo, ten dienst der beesten, 't veld met vrugtbaar gras bekleed,
Daar 't zich dartlend in verlustigt, daar 't zich meê te voeden weet.
't Wordt hier te aangenaamer als men de oogen slaat op 't voedend kruid,
Dat ten dienst van Adamskindren mildlyk uit het aardryk spruit.
't Ryk beladen vrugtgeboomte, zwangre bloesem, rypend ooft,
Jongst geschooten teedre lootjes, niets dat ons geen vrucht beloost.
Zoo, zoo roept ons al 't geschapen, 't minste dat ons hier ontmoet,
Blykbaar toe: het Opperwezen, aller schepz'len Heer, is goed.
Die, schoon menig sterveling Hem stout versmaad, den nek toekeert,
Egter, nimmer moe van zeegnen, bangen nooddruft van hun weert
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Die, by 't lieflyk ochtendkrieken, 't vogt verlangend kruid gedenkt,
En 't uit zyn azuuren zaalen met het vrugtbre daauwnat drenkt.
't Digtgeslooten bloempje geeft weêr, pas ontnuchterd, nieuwe geur;
't Geen in de avondkou verslenste, staat nu weër in volle fleur;
Dan, vooral, wanneer de zonne, daar de duisternis voor zwicht,
Daar de neevlen voor verdwynen, 't veld weêr van rondöm verlicht;
Hoe herleeft dan al 't gezaaide, al 't ontsprotene in den hof!
Alles toont een ander wezen, 't roemt om stryd zyns Maakers lof.
Dan, hoe ras zou 't niet verdorren, daalde 'er nimmer regen neêr,
Wierd het door het frissche wolknat niet bevochtigd keer op keer!
Hier voor zorgt ook 's Hemels goedheid, die by wisling, op den duur,
Dan eens schenkt een milden regen, dan eens 't koestrend zonnevuur.
Roemt des, roemt des, 't Alvermogen! Hem wiens goedheid alles geeft;
Die, schoon woonende in den hoogen zorgt vooral wat adem heeft,
't Redenloos en redenmachtig schepzel onderhoudt en voedt.
Wie, wie ziet niet in dit alles dat des Heeren hand het doet?
Zwyg dan vrygeest: 't minste kruidje, dat zich aan uw oog vertoont,
Moest de lippen doen verbleeken, daar ge uw' Schepper dwaas mee hoont.
Dank, myn Christen, juich van vreugde, hoe zoudt gy nu spraakloos staan?
't Gansche veld heft, God ter eere, zyn' gewyden lofzang aan.
Stemt dan in met al 't geschapen', dat de weêrklank kaatse alom:
Groot en goed is God, de Schepper van het gansch geschapendom!
T.
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, januari, 1781.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
De verbroken vrede.
Aanminnige, heilaanbrengende Vrede! hebt gy onze Gewesten verlaten! - hebt gy,
ô dierbaar Hemelgeschenk, hebt gy ons begeven, en, door uw vertrek uit onze
Landstreken, dezelve blootgesteld aan de noodlottige en wisselvallige, aan de zeer
onzekere uitkomsten van het verwoestend, van het al vernielend Oorlog, nimmer
voordelig, maar altoos verderfelyk voor deze Gewesten! - ô Dierbare Vrede! door
uw vertrek loopen onze gezegende bezittingen gevaar; onze vreedzame bezittingen,
die wy, zonder naar uitgebreider te haken, slegts maar wenschen in rust te mogen
behouden! - Onze duurgekogte Vryheid kan gevaar loopen; want de uitslag van het
Oorlog is zeer onzeker. Onze Magen, onze Vrienden, met welken wy door de heiligste
banden verbonden zyn, onze Ouders, Vrouwen en Kinders, ons goed en bloed; alle
onze gewenschte dingen staan bloot aan de gedugtste ongevallen; - ze zouden
door het Oorlogszwaard gedood, of door het Oorlogsvuur vernield kunnen worden!
- - Armoede, beschreienswaardige armoede, kan de plaats van overvloed vervangen,
en ons bejammerenswaardig deel worden! - ô Zalige, ô zoete rust! - ô Gy
hartstrelende alles overtreffende Vrede! Waarom moet gy ons verlaten, en ons
daardoor aan alle die onheilen blootstellen? Wat kwaads hebben wy tegens iemand
onzer Nabuuren bedreven; wien hunner hebben wy beledigd of regtmatige reden
gegeven, om ons zo veel ongelyk, zulk een geweld, aan te doen? Wat beweegt hen
ons te dreigen, met alle de woede van eenen verdervenden Oorlog, met
verwoestingen, met moord, met vuur, met alle die vernielende verwoestingen, welke
door den baldadigen en alverdervenden Krygsman, in de woede eener ontvlamde
moordlust, aangerigt kunnen worden? - Wat hebben wy bedreven, dat ons daarom
onze stille rust, onze wenschbare Vrede, ontnomen worde? - Eene rust,
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naar welke wy zo algemeen haken; eene Vrede, waarin wy onzer aller heil stellen?
Myne waarde, ô myne dierbare Landgenoten, als ik op deze vraag moet antwoorden,
dan perst my de waarheid dit niet vleiend antwoord af. Wy allen zyn het waardig.
Wy allen verdienen het. - Wy hebben al voor lang onzen genoten voorspoed verbeurd
en verdarteld. Wy hebben ons de zoete rust en vrede geheel onwaardig gemaakt.
Ik onderzoek niet, of wy onzen Aanvalleren reden hebben gegeven, om ons te
ontrusten, om onzen voorspoed te stooren. Schoon men ons op eene ongehoorde
wyze moge aanvallen, schoon men ons op het onverwagtst bespringe, en wy nooit
oogmerken mogten gehad hebben, om onzen Nabuuren eenig leeds aan te doen,
kan de Regtvaardige God nochtans Vyanden tegens ons verwekken, om een
hoogmoedig Volk, dat zynen Maker schandelyk vergeet, te vernederen.
Myne dierbare Landgenoten! aan deze verschrikkelyke enveldaden zyn wy allen,
de een meer en de ander minder, schuldig. - Wy allen hebben onzen Maker, onzen
Weldoener, vergeten. Wy staan schuldig aan misdaden, welke ons de geringste
gunst, de minste weldaden onwaardig maken. Hebben wy onze Nabuuren niet
beledigd, wy hebben het den God des Hemels gedaan; en zyn, hoe overvloediger
Hy ons zegende, des te sterker, en verder van hem afgeweken. - De onbedriegelyke
bevinding, de zuivere waarheid, moet dit elk oplettenden leren; zy vorderen van
ieder onzer deze onlochenbare schuldbelydenis. - De Almagtige, die in den Hemel
woont, is rechtvaardig; zyne lankmoedigheid, zyne verdraagzaamheid, lang getergd,
duld de snoodheden van een Volk maar tot zo lang, dat zy een toppunt van hoogte
beklommen hebben, die eene gevoelige straf en wraak eischt. - Dan dalen de rampen
in zo een getale, als de vorige zegeningen, van den langgetergden Hemel neder,
dan ontstaan 'er bloedvergietingen, moord, vuur, en alles wat verderf, wat
vernielingen aanbrengt. - De Dood woed met eene verschrikkelyke vertooning langs
de straten; - de vlammen in de wooningen. De harten krimpen weg van angst en
benauwdheid; en men ontvangt de Dood als het dierbaarst geschenk! - Ongelukkigen,
zo ons dit lot te eeniger tyd treffen mogte! - Nochtans is dit meer te vreezen, dan
het tegendeel te hoopen. - De rechtvaardigheid onzer zaak kan ons tot geen zekeren,
tot geen volkomen waarborg verstrekken. - Men is
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ons meer onregtvaardig aangevallen; echter werden wy genoodzaakt te bukken,
en het den onregtvaardigen aanvaller gewonnen te geven. Als onze overtredingen
straf vorderen, als onze misdaden 's Hemels wraak lang genoeg getergd hebben,
dan word onze straf noodzakelyk, dan is zy onvermydbaar. - - - En wie kan 'er bykans
aan twyfelen, of dit niet het geval zy, waarm wy Nederlanders verkeren - Onze
overtredingen, onze baldadigheden zyn al lang tot die hoogte gestegen, dat zy de
langmoedigheid van onzen Weldoenden Maker tergden; en den opmerkzamen
deden dugten, dat 's Hemels wraak, lang getergd, eens met eene verdubbelde
woede op onzen kop zou nederkomen. - Ziet, myne dierbare Landgenoten! dit
noodlottig tydstip, dit rampzalig tydstip schynt reeds voor ons geboren! Eer wy 'er
op dagten, in het midden onzer brooddronkene dartelheden, werden ons, op het
onvoorzienst, eensklaps, onnoemelyke schatten afgenomen; onze weerlooze
Schepen, met ryke schatten beladen, werden weggesleept; en de weerbare, door
overmagt aangevallen, moetende bukken, werden te gelyk ten prooi onzer Vyan
en. Hierdoor houd onze Koophandel op, en ligt onze Zeevaard stil. Onze wakkere
Zeelieden zyn, of onverdagt, door onze Vyanden heen gesleept, geboeid, en in
akelige Kerkers opgesloten, of moeten ledig omzwerven; niets kunnende verdienen,
om een Huisgezin, om Vrouw en Kinderen, mede te onderhouden. De naakte
armoede treed veler Huizen in; druk, kommer, elende en jammeren zyn 'er de
droevige gevolgen van. - Was ons verlies waarlyk niet treffend, niet drukkend genoeg,
al kwam 'er by het nadeel, 't geen wy reeds geleden hebben, niets meer by? Is de
schade, ons reeds toegebragt, voor velen niet onherstelbaar? - Is ons gansche Land
'er niet door ontroerd, en op de gevoeligste wyze getroffen? Is niet het Oorlog ten
hoogste verderfelyk voor ons gansche Gemenebest? - Deze zyn echter nog maar
slegts de eerste beginzelen des Oorlogs, hoe drukkende zyn zy reeds, en van welke
rampen kan dit onheil nog gevolgd worden.
Dan hebben niet onze overtredingen dit, en nog duizendmaal meer, al overlang
verdiend? Op onzen voorspoed hoogmoedig, waanden wy, dat ons gene tegenheden
treffen konden. Dartel, brooddronken, onbedagtzaam, wandelden wy daar henen,
naar het goeddunken onzer bedorven harten. - De trotschheid, de weelde, de
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overdaad, de pragt, de verkwisting, hebben alle die hoogte onder ons, myne
Landgenoten, bereikt, waartoe zy mogelyk nooit voorheen in ons Nederland gestegen
zyn. - De losbandigheid is by velen tot het uiterste overgeslagen, en heerscht onder
allerleie rangen; het denkbeeld van pligt, ja dat van welvoegelykheid, is uit veler
gemoed verbannen. - De uitspoorigste, de belachelykste moden en gewoonten, uit
andere Landen, by ons ingevoerd, maakten ons voorlang by al de Wereld
bespottelyk; en, dat nog het ergst van allen was, de spoorloosste zeden van andere
Volken vereenigden zich zo sterk met onze reeds bedorven zeden, dat 'er een
algemeen bederf over de zeden van alle onze Landgenoten verspreid werd. Hieruit
is ontstaan eene toomelooze dartelheid, die onder de Inwooners van ons
Gemenebest heerscht. Onze Voorvaderlyke zeden en gewoonten zyn wy al overlang
vergeten. - De deftige éénvoudigheid is in eene bespottelyke trotschheid veranderd.
- Onze manbare agtbaarheid is tot eene lage verwyfdheid overgegaan. - Dartelheid,
wulpsche brooddronkenheid heeft de plaats onzer voorvaderlyke deftigheid
vervangen. Wat zal 'er nu van Nederlands heldenmoed te wagten wezen, waarmede
onze Voorvaders zich by al de Wereld zo beroemd en ontzaggelyk gemaakt hebben?
- In onze Huisgezinnen ziet men veelal eene onverschoonelyke Verkwisting; onze
vorige Spaarzaamheid is 'er lang uitgebannen. - Vreemde spyzen, vreemde geregten,
op eene ongewoone wyze door vreemde Koks klaar gemaakt, eer verdervelyk voor
onze gezondheid, dan geschikt om onze lighamen mannelyke kragten by te zetten,
rigt men aan op veler tafels. Om zyne oogmerken te bereiken, gebruikt men veelal
looze streken, en onregte handelingen. - Genotene Weldaden te erkennen is al lang
by zeer velen buiten gebruik; men schynt zyn wereld niet regt te verstaan, als men
genotene weldaden niet met de snoodste ondankbaarheid durft beantwoorden. Eene valsche Wysgeerte, die het spoor baant tot allerlei kwaad, een dryfveer is tot
weelde, tot dartelheid en ongevoeligheid, is by ons ingesloopen. - De Deugd was
door velen, jammerlyk, den voet op den nek gezet; terwyl men zich openlyk beroemt
op het plegen van euveldaden, waarvoor een welgesteld hart gruwt. - Hoe vaak
worden eerbare ooren gekwetst, door eene vuile taal te moeten hooren, die, hoe
schandelyk ook, nochtans de aartigheden van vele gezelschappen uitmaakt? Opent-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

145
lyk te roemen, dat men een meisje hare eer benomen, of het bed van gehuwden
bevlekt, heeft, merkt men aan als eene wellevende Galantery. Hierover elkander te
onderhouden is de Ziel en het leven veler byéénkomsten. - Eerlooze, dartele,
beestagtige en gezondheidkrenkende onkuischheid, is by zo een groot aantal onzer
Landgenoten doorgedrongen, dat de besmetting steeds algemeen worde. Doemwaardig schend men den Egtenstaat, verbreekt men de heiligste banden, en
verwekt men onlusten in de Huisgezinnen, die dezelve in een beschreienswaardigen
toestand brengen. - Niets is zo heilig, dat men niet bestaan durft het te ontheiligen;
niets zo snood, dat men het niet durft uitvoeren. - De trouw, de oude trouw is van
ons geweken; bedrog en valschheid hebben derzelver plaats vervangen; goed word
met kwaad beloond. Men durft nauwlyks op zynen Naasten vertrouwen; te minder,
daar dit plaats heeft, niet slegts onder gemene rangen, maar ook onder de zulken,
wier pligt het is, anderen de strengste Kristelyke Zeden voor te houden, en te leren
betragten. - Beestagtig zuipen en zwelgen, waardoor men zich ver beneden het
redelooze verlaagd, word by eene groote menigte voor een point van eer aangezien.
De dronkenschap is eene aartigheid en vermaak geworden. Vloeken, zweeren, en
ysselyk God lasteren, merkt men aan als een kenmerk van zyn Wereld te verstaan.
De Deïstery, ja zelfs het verzaken van het Opperwezen, is zo sterk in de beoefening,
dat zommigen het als een point van wellevenheid aanzien, geheel geen Godsdienst
te bezitten, of met de geheiligste dingen openlyk den spot te dryven. Nooit zyn
mogelyk de Deïsten in grooter aantal onder ons geweest, dan in deze bedorven
dagen. Een algemeen verval en kleinagting van den Godsdienst word 'er onder ons
bespeurd. Eene koele onverschilligheid heeft de plaats vervangen van nauwgezette
Godsvrugt. Het bywonen van den openbaren Godsdienst is in diep verval; en onze
Lieden van de Wereld rekenen het te laag voor hunne verlichte Zielen zich daarmede
op te houden.
Dit alles te zaam genomen, toont maar al te duidelyk, dat die beginzelen van
Godsdienst, welken alleen in staat zyn de menschen te beteugelen, uit veler harten
geheel verbannen zyn. En dit alles schreeuwt ten Hemel, ja roept om wraak tot den
Almagtigen. Neêrlands wanbedryf is inderdaad zo ver gebragt, dat rampen,
tegenspoeden en we-
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derwaardigheden, dat gedugte tugtroeden volstrekt noodzakelyk voor ons schynen.
Dan, welke onheilen, myne waarde Landgenoten, welke gedugte onheilen staan
ons in dat vooruitzigt niet te wagten! Onheilen, die wel grootlyks de gevolgen kunnen
zyn, van een oorlogend Nabuurig Volk, maar nog meer het eigenaartig gevolg van
het algemeen bederf onzer Zeden. In omstandigheden van die natuur is het gevaar,
in weerwil van alles, wat zich gunstig zoude mogen vertoonen, onvermydelyker dan
men veelal waant. Waarlyk onze tegenwoordige omstandigheden zyn zo geschikt,
dat ze elk deugdzaam mensch schrik baaren, en eene onvermydelyke straf
noodzakelyk schynen te maken.
Wy hebben eenen geruimen tyd niet anders dan voorspoed genoten. Gelukkige
tyden hebben wy gezien. Tegenspoeden zyn ons, door eenen twee- en dertigjarigen
Vrede, bykans uit de gedagten. - Echter hebben velen onzer ook rampen en
wederwaardigheden gezien; tyden van angst en benauwdheid beleefd; de Inwoners
mistroostig, wanhopig tot verderfelyke uitersten zien overslaan; terwyl onze Vyanden
ons van alle kanten besprongen, benauwden, en den voet ons op het hart drukten.
Velen onzer Landgenoten hebben deze rampen met eigen oogen aanschouwd; de
jammeren des Lands, het verschrikkelyk Krygsrumoer, met eigen ooren gehoord.
- Zy hebben onze Inwoonders zien bederven; Steden en Landen zien verwoesten,
door vuur, zwaard en moord. - Staat ons nu dit alles minder te dugten? Onze
overtredingen, onze snoodheden zekerlyk zyn niet minder; en wat kan de
omstandigheden, de tyden, kommerlyker maken, dan wanneer 's Volks
ongeregtigheden vele zyn? - Moet niet elk regtaartte Nederlander, wien Godsdienst
en Vryheid ter harte gaat, moet hy niet inwendig ontroerd, in de Ziel bedroefd worden,
wanneer hy met een bedaard gemoed dit alles overweegt, en nagaat hoe nauw 's
Lands algemene wel- of kwalyk-zyn aan 't gedrag der Ingezetenen verbonden is?
Zo lang de Godsdienstigen, de Deugdzamen en de Braven de overhand behouden
in een Gemenebest, is 'er gegronde hoop, dat het zulk eene Maatschappy wel zal
gaan, dat ze zal bloeijen. - Maar, wanneer de Godsdienst in veragting komt, en der
ondeugd den ruimen tengel word gevierd; - als de beginzels van eer uit de Ziel
verbannen, en de denkbeelden van pligt in de harten uitgedoofd worden, dan is 'er
vrees, groote vrees, dat het ge-
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vaar groot en zeer naby is, - dan heeft men reden om te vrezen, dat 'er tegens het
dreigende kwaad nergens hulpmiddels te vinden zullen wezen; of dat alle
aangewende hulpmiddels iedel en kragteloos zullen bevonden worden, - dan wast
het gevaar van ogenblik tot ogenblik aan; en dit is onze ware gesteldheid.
Maar veelligt zal iemand zeggen, door zulk soort van voorstellingen slaat men
onze Nederlanders ter neêr, en maakt hen slapmoedig, in een tyd, waarin de oude
Heldenmoed opgewekt, ontstoken, dient te worden. - Waarom hen niet liever
aangespoord om onze Aanvallers manmoedig het hoofd te bieden? - Niets, voorwaar,
bezielt my meer, dan daartoe alle pogingen aan te wenden, en ieder te noopen tot
het verdedigen onzer Vryheid, Regten en Bezittingen; - om ons dierbaar Vaderland,
met alle onze gewenschte dingen in het zelve, tegens alle aanvallen onzer
wangunstige Vyanden manmoedig te verdedigen, en te beschermen. - Dan, het is
te vreezen, dat wy geen waren Heldenmoed zullen toonen, als wy uit gene goede
grondbeginzels te werk gaan. - Ik weet het, als de nood dringt, ziet men de gevoelens
der menschen wel veranderen; men ziet hen hunne ongeregelde Zeden beteugelen,
of eenigermate intrekken; de dartel-, wulps-, en baldadige brooddronkenheid word
veelal bedwongen, als men het Oorlogszwaard ziet glinsteren, het Oorlogsvuur van
naby ziet branden. Maar dikwyls, dit getuigt de ondervinding, nemen dan de
oneenigheden, oproeren, en muiteryen, die verdervers van alle heilzame besluiten,
hand over hand, toe. - Dan heerscht 'er wel eens eene volmaakte besluiteloosheid,
geduurende welke aller handen slap hangen; dat de Maatschappy aan een
onherstelbaar verderf blootstelt. - Het is ook waar, nood leert zich wel beschermen
en verdedigen. - Maar nood brengt ook niet zelden de grootste verwarring voort, die een Gemenebest het uiterst gevaar doet loopen. - Wanneer men niets hoort,
dan misnoegen, dan morren; wanneer de gemoederen van het Gemeen aan 't gisten
slaan, dan is een staat op den uitersten rand van zyn verderf. - Eendragt, myne
Landgenoten, moet onder ons heerschen; - by Overheden, by Onderdanen; wy
allen moeten eendragtig zamenspannen, om onze Vryheid, zo duur door onze
Vaderen gekogt, om onze Regten en Bezittingen, om onze Vrienden, Magen,
Vrouwen, en Kinderen, om alles, wat ons waard en dierbaar is, te beschermen. Dat,
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voor alle dingen, een eensgezind voornemen, een eenparig onveranderlyk besluit,
om, in alles, en ten allen tyde, braaf en deugdzaam te zyn, den boezem van elk
Nederlander beziele. Leggen wy dus onze verkeerdheden af, dan, en niet eerder,
zullen wy, in vertrouwen op den God onzer Vaderen, den Vyand rustig en
kloekmoedig het hoofd kunnen bieden. - Onze oude Heldenmoed, die Heldenmoed,
welke onze Vaders zo veel roem heeft doen verwerven, en die ons klein Land een
aanzien heeft geschonken onder de magtigste Landen van Europa, zal dan herleven,
om ons dierbaar Vaderland te beschermen. - Welaan, myne waarde Landgenoten,
verbeteren wy allen onze bedorven Zeden; en nemen wy eensgezind het besluit,
om in de mogenheden des Heeren, als 't nood is, den stryd aan te vangen. Doen
wy dit, dan kunnen wy op de Godlyke hulp hoopen, al is het dat ons magtige Vyanden
omringen en aanvallen; hierdoor gesterkt, zullen wy niet overwonnen, maar onze
Aanvallers zullen beschaamd worden; en zy, die ons zoeken te verdelgen, zullen
zelven door de scherpte des Zwaards vallen.
C.V.D.G.

Verhandeling over de retama, 1 Kon. XIX. vs. 4. Job XXX. vs. 4.
Psalm CXX. vs. 4.
Door D. de Gorter.
Het Hebreeuwsch woord Retama of Rotem, ֶוֹ ﬦת, by de Arabiers Ratam,
,
in de drie aangehaalde plaatzen der Heilige Schrift voorkomende, staat in onzen
Nederduitschen Bybel, Jeneverboom, vertolkt. Doch andere Geleerde Schryvers
willen dat woord liever door Brem, by de Latynen Genista geheeten, vertaald hebben.
Deeze verschillende Overzetting heeft my aanleiding gegeeven tot het
onderzoeken, of men, uit de eigenschappen des Jeneverbooms en Brems, niet
zoude kunnen beoordeelen, op welk dier beide Geslagten van Gewassen de gemelde
Schriftuurplaatsen best over te brengen zyn; en dus ook, op welke Overzetting men
zig veiligst verlaaten kan. Dan, dewyl 'er tot die beide Geslagten verscheide-
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ne Soorten gebragt worden, zal ik tevens trachten op te geeven, welke de eigentlyke
Soort zy, die hier voorkomt, en voor de waare Retama moet gehouden worden.
't Woord Retama beduidt, zo als de Taalkundigen my leeren, in het Hebreeuwsch,
zamenvoegen, binden. Omdat nu in den Jeneverboom de Vrugt digt aan het hout
hangt, en de eene Bezië aan de andere verbonden is, als ook het eene Blad zeer
naauw aan het ander zit, zyn veele, ja de meeste Schryvers van gedachten, dat
Retama Jeneverboom moet betekenen. Zy voegen 'er by, dat deeze Boom gaarne
groeit op bergachtige en woeste plaatzen; waarvandaan de plaats in de Woestyne
Rithma, daar de Kinderen Israëls hunne Legerplaats opsloegen, Num. XXXIII. 18,
dien naam schynt verkreegen te hebben; en dat aldaar ook vermoedelyk de Propheet
Elias, (1 Kon. XIX. vs. 4.) na eene dagreize, onder den Jeneverboom zou geslaapen
hebben. Voorts dat 'er op de Bergen twee soorten van Jeneverboomen groeijen,
wier eene laag, en de andere hoog is. Ter Verklaaring der Schriftuurplaats, Job
XXX. vs. 4., alwaar staat, wier Brood was de Wortel der Jeneveren, zeggen
zommigen, dat de arme en behoeftige Luiden deeze Wortels verkochten, en geld
daar uit trachtten te maaken, gelyk in Duitschland als nog allerlei witte Kwasten of
Kleerbezems, ja zelfs Mandtjes uit de afgesneden en gespalkte Jeneverwortelen,
gebonden en gevlogten, en door geringe luiden te koop geveild worden. Anderen,
omdat de Wortel der Jeneveren niet eetbaar is, vertolken het, wier Brood was als
dat der Jeneveren, te weeten, onsmaaklyk. Anderen wederom, waar onder JOHANNES
STENGELIUS, in zyne Verhandeling over den Juniperus Biblicus, (Biblioth. Bremensi,

Class. VII. p. 864.) willen, dat het Hebreeuwsch woord  ﬦ, ook zou kunnen
beduiden, om te verwarmen of warm te maaken; en dat de arme Luiden zigzelven
van de Wortelen der Jeneveren bedienden, tot bereiding hunner Spys, of ze tot dat
gebruik aan anderen verkogten. De vermaarde JO. COCCEJUS wilde, dat de Wortels
der Jeneveren alle bittere Wortelen zouden beteekenen. - Eindelyk, wat betreft de
gloeijende Jeneverkolen, (Psalm CXX. vs. 4.) verscheide voornaame Godgeleerden,
waaronder J. RAY, die tevens een groot Kruidkundige was, zeggen, dat de koolen
van het hout des Jeneverbooms gebrand, met hun assche bedekt, veel langer
gloeijende blyven, en het vuur behouden, dan de koolen van eenig ander hout; en
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dat dus de Hebreeuwsche woorden ﬦי
 י, in dien Text voorkomende, te regt
Jeneverkolen vertolkt zyn.
Ik wil wel toestemmen, dat eenige deezer bygebragte redenen schynen te pleiten
voor den Jeneverboom; egter komen my daarin ook zwaarigheden voor. Eerstelyk,
is het te verre gezogt, de betekenis van het Wortelwoord van Retama, op de
schikking der Bladeren en Vruchten eener Plante toe te passen. Veel eerder kan
men dat woord toeeigenen aan het gebruik tot binden en zamenvoegen. Ten
tweeden, groeit de Jeneverboom zelden ter hoogte van eenen merkelyken Boom;
hy is doorgaans eigenlyk een Struik, welke tot de aarde toe met takken voorzien is;
en heeft zulke puntige en steekende Bladeren, dat iemand daar onder niet gemaklyk
zou kunnen rusten. Ten derden, de Jeneverschaduw, gelyk VIRGILIUS, (in Ecl. X. vs.
75, 76.) al opgemerkt heeft, bezwaart den geest, en indien 'er iemant lang onder
blyft of slaapt, word hy daardoor, als door te veel Wyns, bedwelmd. (Zie BOERHAVE,
Praelect. de Morb. Nervor. p. 232.) zelfs vermydt het kruipend Gedierte den reuk
des Jeneverbooms, waarvan ook de Grieksche naam dezes Booms, ἀϱκενϑις of
ἀϱκενϑος, afkomstig is, Ten vierden, kan de Wortel der Jeneveren, als zeer hard
en zonder smaak zynde, niet tot spys of brood dienen, gelyk anderen reeds
aangemerkt hebben. Ten vyfden, groeit de Jeneverboom niet by andere Kruiden,
die ziltig zyn. Ten zesden, wat aangaat de lang vuurhoudende Jeneverkoolen, en
voorts al het geen de Autheuren omtrent den Jeneverboom ter verklaaring bybrengen,
ziet alleenlyk op den gemeenen Jeneverboom, die voornaamlyk eigen is aan de
koude Landen van Europa, gelyk ik, in myne Verhandeling over Jerem. XVII. vs.
(*)
6. heb aangeweezen. Dezelve groeit niet in Arabien; althans RAUWOLFF,
HASSELQUIST, FORSKÄL, en andere Kruidkundigen, die de Oostersche Landen
doorgereisd hebben, maaken geen gewag van den gemeenen Jeneverboom. Zelfs
komt het Gummi Juniperinum, of de Gom des Jeneverbooms, dien de Arabieren
Sandaracba of Sandarac noemen, en ook in de Apotheeken te Kairo word
(†)
nagehouden, uit Griekenland ; 't geen niet noodig was, indien de gemeene
Jeneverboom

(*)
(†)

Zie Holl. Maatschappy der Weetenschappen, XV. Deel, bladz. 126.
Zie Forskäl de script. animal. enz. p. 156.
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in Arabien groeide; want alsdan zoude aldaar, door de hitte des Lands, meer van
deezen Gom, dan in andere Landen, voortgebragt worden. De Boomen, die, wegens
de overeenkomst in hunne Kruidkundige kenmerken, hedendaagsch tot het Geslagt
der Jeneveren gebragt worden, en in de Oostersche Landen groeijen, zyn, zo veel
ik uit de Kruidkundige Reisbeschryvers heb kunnen ontdekken, de Juniperus Lycea,
Phoenicea en Sabina, die in soort veel van den gemeenen Juniperus, of
Jeneverboom, verschillen. Ook zouden de drie gemelde Schriftuurplaatsen, van de
Retama gewaagende, niet gevoeglyk in alle opzigten op een dier drie soorten van
Juniperus kunnen toegepast worden. - Wy gaan des over tot de Brem, die, onzes
oordeels, veel meer, door het Hebreeuwsch woord Retama, aangeduid word; en
wel om de volgende redenen; 1. Zyn de Twygen van de Brem dun, taay en buigzaam;
en dus zeer bekwaam tot binden en zamenvoegen, zo als het Wortelwoord te kennen
geeft; 2. Het Latynsch woord Genista, Brem betekenende, stamt af van Genu een
Knie, dewyl dit gewas als een Knie kan gebogen worden; 3. Is het woord Retama,
zo als de vermaarde OLCELSIUS in zyn Hierobotanicon, I. p. 247, en de groote
Oostersche Taalkundige SCHULTENS, in zyn Werk over Job, aanmerkten, van de
Saraceners overgegaan tot de Spanjaarden, die als nog de Brem Retama noemen;
4. Groeit de Brem dikwils hoog en wyd genoeg op, om daar onder te kunnen liggen
en rusten, gelyk de zeer beroemde P. BURMAN, (ad Gratian. Cyneg. V. 130.)
deswegens tot overtuiging het gezag van den grooten BOERHAVE bybrengt.
DODONAEUS, spreekende over de Brem, die in Spanjen, voornaamlyk by Gibraltar,
groeit, haalt aan CALPURNIUS, welke Poëet in zyn Bucol. Ecl. 2., van dat gewas
gewaagende, zig dus uitlaat:
Cernis ut, eece pater, quas tradidit ornita vaccae,
Molle sub hirsuta latus explicuere genista?

en voegt 'er nog by:
Nos quoque vicini cur non succedimus umbris?

Ook zegt VIRGILIUS, Georg. Lib. II. V. 434, 435.
Quid majora sequar? Salices, humilesque genistae,
Aut illae pecori frondem, aut pastoribus umbras,
Sufficiunt, sepemque satis, et pabula melii.
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De Retama der Spanjaarden, zynde het Spartium monospermum, by LINNAEUS,
groeit 'er meer dan een mans lengte hoog, dienende dus de Bokken en Zwynen ter
bescherming tegen de brandende hitte der Zon; terwyl de eerste ook de groene
takken eeten. - Het Spartium junceum, algemeen in de Kruidhoven bekend, onder
den naam van Spaansche Brem, is die soort, waarvan de gedagte BURMAN door
BOERIIAVE onderrigt is. Ik heb dezelve in de Academie-Tuin te Harderwyk gezien,
meer dan een mans lengte hoog opgegroeid, toen zy door de strenge koude des
Winters in het jaar 1740 stierf. De Geleerde DE PINEDA brengt gevolglyk te onregt
tegen de Brem in, dat deeze Struik byna geen schaduw kan maaken. 5. Is de Brem
een ziltig kruid, zelfs zo, dat men, van een zeer ziltige of zoute spys spreekende,
gemeenlyk zegt, zy is zo Zout als Brem. Ook kan men, wanneer de Brem tot asch
verbrand word, uit het Loog eene groote hoeveelheid Zouts bereiden, 't welk in de
Geneeskunde tot een sterk pisdryvend middel, in de Waterzugt en andere Kwaalen,
dient. - 6. De Wortel des Brems kan mooglyk al zo weinig tot Brood verstrekken,
dan die der Jeneveren. Maar op den Wortel des Brems groeit een Gewas, dat door
de Oude Kruidkundigen Rapum Genistae, Brem-Raap, en door laatere Schryvers
Orobanche, in 't Nederdnitsch Leeuwenstaart, ook Smeerkruid, genaamd word. 't
Is een Plant, wier Steng onder uitloopt in een dikken knobbel, byna als een Raap
of Knol; die ziltig van smaak is; en dus tot eene hartige spys kan dienen. De
Alchimisten pleegen eertyds daar uit een Oly te stooken, die zeer uitmuntende wierd
gehouden tegen den Steen. Ook wierd het Poeder, en de Conserv, daarvan bereid,
tot andere Kwaalen aangepreezen; doch het is thans by ons van geen gebruik. - 7.
De Brem, gebrand wordende, knapt door haar zout zeer sterk in 't vuur, gelyk vuurige
Koolen, of als eene Pyl, die door een sterk gespannen Boog word asgeschooten.
Alle deeze bygebragte redenen, denk ik, dat genoeg zyn, ter betooginge dat
Retama liever door Brem, dan door Jeneverboom, vertolkt moet worden.
Nu blyft 'er nog over te onderzoeken, welke, onder zo veele Planten, die den
naam van Brem draagen, en in verscheide Oorden der Waereld huisvesten, en
waarvan sommigen tot het Geslagt van Genista en Spartium, ook tot dat van
Borbonia, Aspalathus, Heaysarum, Ulex en Psoralex gebragt worden, de eigentlyke
soort zy, die in de
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Heilige Schrift bedoeld word. Deeze moet zo een zyn, waar onder iemand kan
vernagten, en die in Arabien, alwaar ELIAS gereisd heeft, gevonden word. Hiertoe
kan men geen soort beter voordraagen, dan het Spartium junceum of de Biesachtige
Brem, waarvan ik reeds gesproken heb. Deeze is tog geschikt, om 'er onder te
rusten, en ook door RAUWOLFF in Judea by Joppe en Rama gevonden. - - En wat
betreft de Orobanche; hiervan worden agt soorten door LINNAEUS opgegeeven. De
gemeenste is de Orobanche major, die op de Wortels der Brem in zandige gronden
groeit; en wiens Bloemen den reuk als dien van een Angelier hebben. Deeze soort
vind men op veele plaatsen, ook in de Nederlanden; en overvloedig omtrent Keppel,
in het Graafschap Zutphen, op de Wortels van de reeds aangehaalde Biesachtige
Brem; gelyk ook aldaar de Monotropa in een Bosch op de Wortels der Denneboomen
groeit; en welke Plant, door de Oude Kruidkundigen, onder de Orobanche's geteld
wierd. Die zelfde Orobanche major groeit mede, volgens gedagten RAUWOLFF, by
Aleppo, en daar omstreeks in Arabien. Behalven deeze soort, heeft FORSKÄL, (Flor.
AEgypt. Arab. p. 112.) nog een Orabanche met een gekartelden Bloem, by Kairo,
en eene andere soort, die hy Orobanche tinctoria noemt, en een sappigen Steng
had, groeiende op de Wortels van oude Planten, in Arabien by de Stad Mör,
aangetroffen. 'Er word dus in de Oostersche Landen ook zo een Plant gevonden,
die op de Wortels der Retama of Brem groeit, schoon 't niet de Wortel zelve is, zo
als men mooglyk ten tyde van JOB gedagt heeft.

Natuurlyke historie van den nagtegaal.
(Volgens den Heer de montbeillard, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
De Nagtgeaal wordt in 't Grieksch Αηὁὡν, in 't Latyn Luscinia, in 't Italiaansch
Rossignuolo, in 't Fransch Rossignol, in 't Engelsch Nightingale, in 't Deensch
Nattergal, in 't Spaansch Ruissennor, in 't Zweedsch Naecktergahl, in 't Hoogduitsch
Nachtigall, geheeten.
Op 't hooren van den naam deezes Vogels, is 'er geen Mensch die een goed
gehoor heeft, of hy brengt zich voor
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den geest, een dier schoone voorjaars-nagten, wanneer de Hemel helder, de lugt
stil, en de geheele Natuur, om zo te spreeken, aandagtig is, en met verrukking
luistert na den wildzang van deezen Boschzanger. 'Er zyn eenige Zang-Vogelen,
wier stem, in zekere opzigten, die van den Nagtegaal na de kroon steekt, en met
veel vermaaks gehoord worden, als de Nagtegaal zwygt; deezen slaan zo heldere
klanken, geenen hebben een toon, even zuiver en veel zagter; anderen stemvallen
even streelend; doch daar is 'er geen één, of de Nagtegaal overtreft hem door de
volmaakte vereeniging van deeze onderscheide bekwaamheden, en de verbaazende
verscheidenheid zyns wildzangs; derwyze, dat de zang van ieder deezer Vogelen,
ten volmaaktsten genomen, niet meer is dan een gedeelte van dien des Nagtegaais.
De Nagtegaal verrukt altoos, hy herhaalt nooit, althans nooit op eene slaassche
wyze; valt hy in denzelfden zang, hy doet het op een nieuwen toon, en voegt 'er
nieuwe bevalligheden by; altyd slaagt hy wonder gelukkig; hy drukt alles uit; hy
neemt alle characters aan, en weet, daarenboven, de uitwerking door de
tegenoverstellingen te vermeerderen.
Wanneer deeze Opperzanger der Lente zich gereed maakt, om, als 't ware, het
Bruiloftslied der Natuure te zingen, begint hy met een beschroomden voorzang, met
zwakke en bykans onafgemeete toonen, als wilde hy zyne bekwaamheden
beproeven, en die luisteren opwekken; vervolgens neemt hy meer moeds, wordt,
van tyd tot tyd, vuuriger, en toont welhaast alle de vermogens van zyn gadeloozen
gorgel; treffende slagen, leevendige en zagte stemtrillingen; vloeiende zang, waarin
de netheid de rasheid evenaart; een stil inwendig geneurie, 't welk voor 't oor niet
veel betekent, doch zeer geschikt is om de andere toonen te meer te doen afsteeken;
schielyke stemvallen, net afgemeeten, sterk en met smaak doorgehouden; klaagende
toonen, zagt afloopende; klauken zonder kunst gerekt, en steeds vol vuurs;
verrukkende en doordringende klanken; rechte minneklagten en wellustige toontjes,
die uit het hart schynen voort te komen, en alle harten doen kloppen, en in allen,
die gevoel hebben, eene zo zagte beweeging en streelende kwyning verwekken:
in deeze hartstogtlyke toonen ontdekt men de taal der aandoening, die een gelukkig
Egtgenoot by zyne beminde Wederhelft laat hooren, en welke zy alleen hem kan
inboezemen; terwyl men in andere misschien verwonderlyker, doch min uitdruklyk,
en-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

155
kel het oogmerk ontwaar wordt om haar te vermaaken of te behaagen, of wel, by
haar, den zangprys te winnen van mededingers na zyn roem en geluk.
Deeze onderscheide zangtoonen gaan gepaard met stille tusschenpoozen; en in
deeze stille tusschenpoozen, welke in alle soorten van melodie, zo veel tot het
grootsche toebrengen, is men in 't vol genot van de gehoorde klanken, die nog het
oor vervullen, en niet gestoord worden door nieuwe gewaarwordingen; welhaast
verlangt en verwagt men het hervatten; en hoopt den even zo zeer behaagenden
toon andermaal te verneemen; vindt men zich hier in bedroogen, de schoonheid
van het nieuwe zangstukje laat niet toe berouw te hebben over het gemis, en de
hoop op de volgende verrassende veranderingen wordt leevendig gehouden.
Voorts is de Zang des Nagtegaels te opmerkelyker, en baart des te grooter
uitwerking, om dat hy, gelyk de Heer BARRINGTON te recht schryft, 's nagts zingt, 't
welk de gunstigste tyd is, en hy, alleen zingende, zyn stem alle zuiverheid heeft, en
niet vermengd wordt met die van eenigen anderen Vogel. Volgens dienzelfden
BARRINGTON, overtreft hy alle andere Vogels door zyne zagte en fluitende klanken,
door den onafgebrooken duur zyns wildzangs, welken hy zomtyds twintig seconden
rekt. Diezelfde Waarneemer telt in dien wildzang zestien onderscheide hervattingen,
wel bepaald door de eerste en laatste nooten, terwyl de Nagtegaal de
tusschennooten, met smaak, weet te veranderen: ook houdt hy zich verzekerd, dat
de uitgestrektheid welke de stem des Nagtegaals vervult, niet minder is dan een
myl, bovenal by een stil weêr; en dus ten minste gelyk staat met die waartoe de
stem eens Menschen zich uitstrekt.
Verbaazend is het dat een zo klein Vogeltje, 't welk geen half once weegt, zo veel
kragts van stem hebbe. De Heer HUNTER heeft ook waargenomen, dat de spieren
van den gorgel, in deeze Vogeltjes, naar evenredigheid, veel sterker zyn dan in alle
andere; en zelfs veel sterker in het Mannetje dat zingt, dan in het Wyfje, 't welk het
zangvermogen derft.
ARISTOTELES zegt, en PLINIUS volgt hem, dat de zang des Nagtegaals vyftien
dagen en vyftien nagten, zonder ophouden, duurt, in den tyd dat de Boomen
beginnen te groenen; dit moet van de Wilde Nagtegaalen verstaan, en niet in den
striksten zin opgevat, worden; want deeze Vo-
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geltjes zyn, noch voor noch naa den tyd, door ARISTOTELES bepaald, zonder zang;
schoon zy dan zo mild en aanhoudend niet zingen. Doorgaans beginnen zy met de
maand April, en houden niet geheel op voor Juny; dan het waare tydstip, wanneer
hun zang veel vermindert, is, als de Jongen zyn uitgebroed; dewyl zy zich dan met
de zorge der opvoedinge belast vinden, en de Natuur, in alle Instincten, een overwigt
gegeeven heeft aan die tot instandhouding der Geslachten behooren.
De opgesloote Nagtegaalen zingen negen of tien maanden lang, en hun zang is
dus niet alleen langduuriger, maar ook beter en volmaakter; hier uit trekt de Heer
BARRINGTON een gevolg, dat by deeze soort van Vogelen, gelyk ook by veele andere,
het Mannetje niet zingt om het Wyfje te vermaaken, of den verdrietigen broeityd te
korten. - Een regtmaatig en proefhoudend gevolg. In de daad, het Wyfje, dat broedt,
volvoert deeze bezigheid door een Instinct, of liever door eene drift, sterker dan die
der Liefde zelve; het schept daar in een inwendig genoegen, waar over wy niet wel
kunnen oordeelen; doch 't welk alzins doorstraalt, en niet toelaat te veronderstellen,
dat het, in die oogenblikken, vertroosting behoeve. Dewyl het nu, noch volgens pligt,
noch door deugd, is, dat het Wyfje broedt, zo zingt het Mannetje ook niet pligtshalven;
want by het tweede broedzel laat hy zich niet hooren. 't Is de Liefde, en bovenal de
eerste aandoening der Liefde, die de Vogels hunnen wildzang doet zingen; 't is in
den Voortyd, dat zy de behoefte om te minnen, en te zingen, voelen; het zyn de
Mannetjes die de sterkste minnedrift hebben, en ook het meest zingen; zy houden
hier het grootste gedeelte des jaars mede aan, wanneer men zorg draagt dat zy
zich in eene geduurige Voorjaarswarmte bevinden, die deeze drift gaande doet
blyven; dit is het geval der gevangene Nagtegaalen, zelfs der zodanigen, die oud
gevangen zyn. Men heeft 'er gevonden, die, weinig uuren, naa dat zy gevangen
waren, uit al hun magt zongen.
Men maake hier uit niet op, dat zy ongevoelig zyn voor het verlies hunner Vryheid,
bovenal in den beginne. De zes of zeven eerste dagen zouden zy zich dood
hongeren, indien men hun geen eeten in den bek gaf, en den kop tegen het bovenste
van het kouwtje verpletteren als men de wieken niet vastmaakte; doch in 't einde
krygt de zangdrift de overhand. De zang van andere Vogelen, het geluid
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van eenig speeltuig, de toonen van een zagte en heldere stem, treft hun, en ze
schynen meest getroffen te worden door Duos, 't welk uitwyst dat zy niet ongevoelig
zyn voor de kragten der harmonie; zy blyven geene stilzwygende Toehoorders, zy
zingen mede, en doen hun best om hunne Mededingers te overtreffen, en alle
andere stemmen of geluiden te overschreeuwen. Men wil dat een dood neergevallen
is; het willende uithouden tegen een Persoon die voor hem zong; men heeft 'er een
gezien, die een toornigen toon aanhief, zo dikwyls een Kanarievogel, digt by hem
hangende, begon te zingen, en, door dien dreigtoon, deezen het stilzwygen wist op
te leggen. Zo waar is het dat meerderheid altoos de jalousy niet weert! Zou het ook
een gevolg weezen van die zugt om te overtreifen, dat de Nagtegaalen zo oplettend
zyn om zich van alle voordeelen te bedienen, en liesst zingen op plaatzen waar een
sterke wederklank is?
Alle Nagtegaalen zingen op verre na niet even schoon. Men treft 'er aan wier
Wildzang zo slegt is, dat de Liefhebbers ze niet willen houden. Men meent zelfs
ontdekt te hebben, dat de Nagtegaalen van het eene Landschap beter dan van het
andere zingen. De Liefhebbers in Engeland kenren de Nagtegaalen van Surry beter
dan die van Middelsex, gelyk zy ook de Vinken van Essex, en de Putters van Kent,
voor de beste houden. Deeze verscheidenheid des Wildzangs, in Vogelen van een
en dezelfde soort, heeft men, met rede, vergeleeken by het verschil in de tongvallen
van een en dezelfde taal; bezwaarlyk valt het de waare oorzaaken daar van aan te
wyzen, dewyl de meeste van toevallige omstandigheden afhangen. Een Nagtegaal
heeft by toeval andere Zangvogelen gehoord, de poogingen die de nayver hem
deeden te werk stellen, hebben zyn Zang volmaakter doen worden, en hy deezen
verbeterden Zangtoon zyn kroost geleerd; want elke Mannetjes-Vogel is de
Zangmeester zyner Jongen; en men begrypt zeer ligt, hoe, in eene opeenvolging
van Geslachten, die zelfde Zang nog volmaakter, of, door andere dergelyke toevallen,
veelzins gewyzigd worde.
Naa het eindigen der maand Juny zingt de Nagtegaal niet meer, hy heeft dan
niets overgehouden dan een schor geschreeuw, eene soort van gekras, waar in
men niets ontdekt van de lieslykstzingende Philomeel; en 't is geheel niet te
bevreemden, dat men eertyds in Italie als dan deezen Vogel een anderen naam
gaf, te weeten dien van Uni-sono. 't Is,
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in de daad, een andere Vogel, een Vogel volstrekt van de voorgaande verschillende,
althans wat de stem betreft, en zelfs eenigzins, ten aanziene van de kleuren der
Pluimadie.
Onder de Nagtegaalen vindt men, even als onder de meeste andere Vogelen,
zomtyds Wyfjes, die veel van der Mannetjes geaartheid, en byzonder het vermogen
van den Zang hebben. Ik heb een dier zingende Wyfjes gezien, in een kouwtje
opgeslooten; haar Zang geleek naar dien der Mannetjes, doch was zo sterk niet,
en hadt ook min verscheidenheids. Zy zong tot het Voorjaar; doch toen onderschikte
zy dit talent, vreemd aan haare Sexe, aan de bezigheden die dezelve voegde; zy
zweeg om een nest te maaken en eijeren te leggen, schoon van een Mannetje
verstooken. Het schynt dat het in heete Gewesten, gelyk Griekenland, zeer algemeen
is, by deeze en by veele andere soorten, zingende Wyfjes te vinden: ten minste 'er
is eene plaats in ARISTOTELES, die aanleiding geeft om dit vast te stellen.
Een Muzykant, schryft de Heer FRISCH, moest den Zang des Nagtegaals
bestudeeren; dit heeft de Jesuit KIRKER reeds onderstaan, en is op nieuw beproefd
door den Heer BARRINGTON; doch, volgens het berigt des laatstgemelden, vrugtloos;
deeze op nooten gestelde Deuntjes, door den bekwaamsten Fluitspeelder uitgevoerd,
geleeken niets naar den Zang der Nagtegaalen. De Heer BARRINGTON veronderstelt,
dat de zwaarigheid ontstaat uit de onmogelykheid om de lengte van ieder noot juist
af te meeten; schoon het niet gemaklyk valle de maat te bepaalen, welke de
Nagtegaal in 't zingen volgt, en de toonstemming te vatten, zo veranderd in de
beweegingen, zo in elkander vloeiende in de overgangen, zo vry in den voortgang,
zo onafhanglyk van alle regelen der overeenkomst, en daar door zelve zo zeer
voegende aan den Zanger der Natuure; die tdonstemming, met één woord, geschikt
om kiesch gevoeld te worden door een keurig gehoor, en niet om aangeduid te
worden door den stok eens Orchestmeesters, schynt het my nog moeilyker, met
een dood speeltuig, de klanken des Nagtegaals te volgen; zyne toonen zo vol ziel
en leevens, zyne stemveranderingen, zyne uitdrukking, zyne klaagtoon, hiertoe is
een leevendig Werktuig noodig, en dit van eene zeldzaame volmaaktheid; ik wil
zeggen, een heldere, welluidende, en ligte stem, een zuivere, mollige, en schelle
toon, een zeer buigzaame keel, en deeze alle bestuurd
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door een juist gehoor, gepaard met een vaste greep, en verleevendigd door eene
verregaande aandoenlykheid: ziet daar de werktuigen, waar mede men den Zang
der Nagtegaalen kan uitdrukken. Ik heb twee persoonen gezien, die niets op nooten
gesteld hadden, en, ondertusschen, dien Zang ten vollen nabootsten op eene wyze
die bedroog. Het waren twee Mannen, het geluid, 't welk zy maakten, was eer sluiten
dan zingen; de een floot zo natuurlyk dat men aan het vertrekken zyner lippen niet
kon onderkennen, of men hem, dan die naast hem stondt, hoorde; de ander floot
met meer moeite, en was zelfs genoodzaakt een gedronge houding aan te neemen;
doch wat de uitvoering betrof, zyne naavolging was niet min volkomen. Desgelyks,
heeft men nu voor weinig jaaren, (in 't jaar 1764 naamlyk,) te Londen een Man
gehad, die, door zyn Zang, de Nagtegaalen wist te lokken, in zo verre dat ze op
hem kwamen zitten, en zich met de hand lieten vatten.
Naardemaal het elk op verre na niet gegeeven is, zich den Zang der Nagtegaalen,
door eene getrouwe naavolging, te bezorgen, en ieder dien begeert te hooren,
hebben veelen getragt zich dien, op eene veel eenvoudiger wyze, te bezorgen, te
weeten, door de Nagtegaalen zelve te krygen, en tot Huisvogeltjes te maaken; doch
zy laaten zich tot den Huislyken staat, niet dan zeer bezwaarlyk, brengen, en men
moet, om 'er het beoogde genot van te hebben, deeze Vogeltjes zeer zorgvuldig,
overeenkomstig met hun character, behandelen. De Liefde en Vrolykheid staan
onder geen bevel, en nog minder wil de Zang, door dezelve ingeboezemd, zich daar
volgens schikken. Wil men een opgeslooten Nagtegaal hooren zingen, hy moet in
zyne gevangenis wel behandeld worden; de muur dient beschilderd te weezen met
groente; bladeren moet hy zien, mosch onder de pooten hebben, geen koude lyden,
van ontydige bezoeken verschoond blyven, en overvloedig voorzien wezen van hun
welsmaakend voedzel; met één woord, men moet voor hem de gevangenis
verbergen, en zo naby aan den staat van vryheid brengen, als eenigzins mogelyk
is. Op deeze voorwaarden zal de opgeslooten Nagtegaal zingen. Is het een oude,
vroeg in de Lente gevangen, hy zal op den achtsten dag, of eerder, met zingen
beginnen; die naa den dertienden van May gevangen worden, zingen zelden het
overige van dat Jaargetyde; en die binnen de veertien dagen niet zingen, zullen het
nooit goed doen; dikwyls zyn het Wyfjes. Zy hervatten den Zang
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alle jaaren met de maand May, en op het einde van December. Zyn het jongen van
het eerste Broedzel, uit de hand gevoed, zy beginnen den wildzang zo ras zy alleen
beginnen te eeten; hun stem verzwaart, en vormt zich allengskens, en is, op 't einde
van December, in volle kragt. Zy zingen een geheel jaar door, den ruityd
uitgezonderd; zy zingen veel beter dan de Wilde Nagtegaalen; zy verfraaijen hun
natuurlyken Zang met de Zangtoonen welke hun behaagen in andere Vogels, die
men hun laat hooren, en met alle die de yverzugt, om deeze te overtreffen, hun
inboezemt. Zy leeren airtjes zingen, wanneer men gedulds genoeg heeft, en krygen
den slegten smaak om ze te fluiten, zy leeren zelss by beurten zingen, en net gepast
het couplet herhaalen; eindelyk leeren zy elke Taal, die men begeert, spreeken. De
Zoons van Keizer CLAUDIUS hadden Nagtegaalen die Grieksch en Latyn spraken,
volgens het verhaal van PLINIUS; 't geen hy 'er byvoegt, is nog zeldzaamer, naamlyk
dat deeze Vogels nieuwe spreekwyzen vormden, en vry lange volzinnen maakten,
om hunne Meesters DRUSUS en BRITANNICUS te vermaaken. De vleiery heeft zulks
den jongen Vorsten mogen diets maaken; maar een Wysgeer als PLINIUS hadt het
niet moeten gelooven, noch anderen zoeken te beweegen om het aan te neemen;
want geen dwaaling is gevaarlyker en besmetlyker dan die steunt op het gezag van
een grooten naam; dus hebben zekere Schryvers, op PLINIUS steunende, nog
wonderlyker zaaken te boek gesteld. GESNER, onder anderen, haalt een brief aan
van een Man, een geloofwaardig Man, (hoe geloofwaardig zullen wy welhaast zien,)
die vermeldt van twee Nagtegaalen, toebehoorende aan een Waard te Regensbarg,
die nagten sleeten met in 't Hoogduitsch te spreeken over de Staatsbelangen van
Europa, over 't geen gebeurd was, en 't geen welhaast gebeuren zou, en ook met
de daad zo volgde. De Briesschryver voegt 'er nevens, om de zaak eenigzins
geloofwaardig te maaken, dat deeze Nagtegaalen niets deeden dan herhaalen 't
geen zy van eenige Krygslieden, of Afgezondenen op den Ryksdag, die in dezelfde
Herberg zich onthielden, gehoord hadden; doch met deeze verzagting zelve blyft
het eene ongerymde verteiling, eener ernslige wederlegginge geheel onwaardig.
Ik heb opgemerkt dat de oudgevangen Nagtegaalen twee Zangtyden hadden, de
maanden May en December; doch, in dit geval, kan de Kunst nog een tweede
geweld aan de Natuur doen, en, naar welgevallen, de or-
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de der Jaargetyden veranderen, door de Vogels te houden in eene kamer,
allengskens donker gemaakt, zo lang men wil dat zy zwygen, en in dezelve, mede
by trappen, licht in te laaten, eenigen tyd voor dat men ze begeert te hooren zingen;
het langzaam wederkeeren des lichts, gevoegd by alle de reeds aangeweezene
voorzorgen, zal op hun de uitwerking des Voorjaars hebben. Dus heeft de Kunst
het zo verre gebragt, dat zy de Nagtegaalen doet zingen en spreeken, wat en
wanneer 't ons behaagt, en bezit men een genoegzaam aantal van die
oudgevangenen, dan is men in staat om hun zang een geheel jaar onafgebrooken
te genieten; door naamlyk den ruityd te vertraagen en te vervroegen, en ze, de een
voor, den ander na, uit de donkere kamer te voorschyn te brengen. Onder de Jongen,
die men opvoedt, worden 'er gevonden, die 's nagts zingen; doch de meeste laaten
zich 's morgens ten acht of negen uuren hooren in het kortste der dagen, en vroeger,
naarmaate de dagen langen.
(Het vervolg in een naastkomend Stukje.)

Beschryving van de noorder archipel, tusschen Asia en America;
met een keurig berigt van de zeden en gewoonten der
inwoonderen, als mede van den koophandel der Russen op die
(*)
eilanden .
(Ontleend uit WILLIAM COXE'S Account of the Russian Discoveries between Asia &
(†)
America .
Dorst na rykdommen was de hoofdbeweegreden, die de Spanjaarden aanzette tot
het ontdekken van America, en de aandagt van andere zeevaarende Volken, tot
het

(*)

(†)

Wy verzoeken onze Leezers, met de tegenwoordige Beschryving, te vergelyken, Een Berigt
wegens de Ontdekkingen der Russen, in de Ooster Zie een ten opzichte van America, gedaan,
in ons Mengelwerk van de Algemeene Vaderlandssche Letteroeffeningen, I. Deel, IIde St. bl.
36. Overgenomen uit een Stukje, ten tytel voerende: Essai sur le Commerce de Russie, avec
l'Histoire de ses Decouvertes.
Mr. COXE heeft zich, in 't geheele Werk, waar uit wy deeze Beschryving overneemen, geheel
tot de Russische Verhaalen bepaald, en zorgvuldig vermyd, eenig gebruik te maaken van de
losse en zwervende berigten, wegens de Ontdekking, nu zeer onlangs in dezelfde Zeeën
gedaan, door de Vlootvoogden GOOKE en CLERKE. Verscheiden nog onopgeloste stukken in
de Aardryksbeschryving, in dit Werk voorkomende, en inzonderheid de groote zaak, de
nabyheid van America aan de Noorder-Archipel, zal waarschynlyk meer zekerheids krygen
uit de Reisverhaalen deezer kundige Zeelieden, wanneer ze het licht zien.
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doen van naspeuringen in dat Werelddeel opwekte. Dezelsde drift na schatten gaf,
omtrent het midden der Zestiende Eeuwe, gelegenheid tot het ontdekken en
vermeesteren van Noord-Asia, een Land, vóór dien tyd, den Europeaanen zo
onbekend, als Thule aan de Ouden. De eerste grondslag dier vermeesteringe werd
gelegd door den beroemden YERMAC, aan 't hoofd eener bende Gelukzoekeren, min
beschaafd, doch tessens ook min ontmenscht, dan de Overwinnaars van America.
Door de toevoeging van dit wyduitgestrekt Landschap, thans onder den naam van
Siberie bekend, hebben de Russen een Ryk gekreegen, zo uitgebreid als nimmer
eenig Volk voorheen bezat.
(*)
Het eerste ontwerp , om ontdekkingen te doen in die woeste Zee, tusschen
Kamtchatka en America, werd gevormd door Czaar PETER DEN GROOTEN. De
voltrekking van dit Ontwerp, onder de onmiddelyke Opvolgers van dien Monarch,
(†)
is bekend uit het verhaal van den beroemden MULLER .
De Scheepsbevelhebber BEHRING deedt verscheiden

(*)

(†)

Deeze plaats heeft eenige duisterheid, dan dezelve wordt opgeklaard, als wy ons herinneren,
dat de Russen, door het vermeesteren van Siberie, verder voorttrokken langs de oevers van
den Ooster Oceaan, het tooneel der Ontdekkingen, waarop hier geöogd word. Het Schier Eiland Kamtchatka werd eerst in den Jaare 1696 ontdekt, wanneer een party Kozakken tegen
de Koriaken gezonden, tot op vier dagreizens na, tot de rivier Kamtchatka doordrongen, en
deeze krygstochten voortgezet zynde, werd het geheele Eiland, in den Jaare 1711, te
ondergebragt. Een breedvoerig verslag van Kamtchatka hebben wy onze Leezeren reeds
gegeeven in het VI. Deel, IIde Stuk van onze Vaderl. Letteroeff. bl. 124-172.
MULLER, Voyages & Decouvertes par les Russes. Men slaa ook op, ROBERTSONS Geschiedenis
van America. II. D. bl. 55, enz.
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Tochten, om te onderzoeken, of Asia en America aan elkander vast lagen, dan van
een gescheiden. In den Jaare MDCCXXVIII en MDCCXXIX, in 't byzonder, zeilde
o

hy langs de Oostkust van Siberie, tot op de hoogte van 67 18; doch zonder de
minste ontdekking van een tegenoverliggend Vastland te doen. In 't Jaar MDCCXLI
ging hy, benevens den Scheepsvoogd TSCHIRIKOFF, op een' tocht, die den weg
baande tot alle de gewigtige ontdekkingen, zints door de Russen gedaan. Hy leedt
schipbreuk in Wintermaand, deszelfden Jaars; doch TSCHIRIKOFF slaagde gelukkiger,
en kwam, den negenden van Wynmaand, des volgenden Jaars, te Kanitchatka te
rug. Deeze twee Reizigers hadden, in de voortzetting van hun plan, deeze Eilanden,
waar overvloed van Pelteryen gevonden wierden, niet ontdekt, of byzondere
Kooplieden bevlytigden zich met allen ernst op het doen van dergelyke tochten.
Korten tyd na de wederkomst des Scheepsvolks van BEHRING, van het Eiland,
waar hy schipbreuk leedt en stierf, en 't welk, naar zyn naam, Behring - Eiland,
genaamd werdt, waagden het de Inwoonders van Kamtchatka na dit Eiland over te
steeken. Het Koper - Eiland, in 't gezigt van Behring - Eiland gelegen, was eene
volgende en zeer gemaklyke ontdekking. Dit Eiland ontleent den naam van de groote
menigte Kopers, op den oever gevonden; dit, door de Zee aangespoeld, bedekt het
strand, in zulk een overvloed, dat 'er veele schepen mede belaaden kunnen worden.
Dit Koper is meest in een smeedbaaren staat, en veele slukken zien 'er uit, als of
zy voorheen gegooten geweest waren. Dit Eiland is niet hoog; doch digt met heuvelen
bezet, die allen het voorkomen hebben van geweezene vuurbraakende bergen.
Deeze twee kleine onbewoonde Eilanden waren een geruimen tyd de eenige
bekende; tot eene schaarsheid van Land- en Zeedieren, veroorzaakt door de sterke
jagt der Russen, andere ontdekkingen deedt onderneemen. Verscheiden van deeze
Schepen, door een storm na het Zuidoosten gedreven, ontdekten de Aleütiaansche
(*)
Eilanden, omtrent op de lengte van 195. Ten Noord-oosten van deeze, op den
afstand van zes of acht honderd Wer-

(*)

De lengte wordt hier, en overal door dit Werk, gerekend van het Eiland Fero.
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sten, liggen zes of meer Eilanden, Andreanoffski Ostrova geheeten. - De Inwoonders
deezer Eilanden woonen in holen onder den grond, waar zy, zelfs in den Winter,
geen vuur stooken. Hunne kleederen zyn, op de wyze van hembden, gemaakt van
Zeevogel-huiden, die zy in strikken vangen. Over deeze draagen zy, in regenagtig
weêr, een opperkleed van 't ingewand der Zee-Honden en Zee-Leeuwen vervaardigd,
met olie bestreeken en zamengenaaid. Met beenen hoeken vangen zy eene soort
van Tarbot en Kabbeljaauw, en eeten ze raauw. Naardemaal zy nimmer eenigen
voorraad opleggen, lyden zy veel honger; wanneer stormagtig weer hun het visschen
belet, als dan stillen zy denzelven met kleine Schelvisch en Zeeplanten, aan 't strand
opgezogt, alles ongekookt. By het ruwste en koudste weêr, trekken zy geen meer
dan de gewoone kleederen aan. Om zich, als het in den Winter sterk vriest, te
warmen, ontsteeken zy een hoop droog gras, waarover zy heen staan, en de warmte
onder hunne kleederen opvangen. De kleederen der Vrouwen en Kinderen zyn van
Zee-Otterhuiden, en hebben dezelfde gedaante als die der Mannen. Indien zy een
nagt van hun huis verwyderd doorbrengen, delven zy een hol in den grond, en
leggen zich neder, alleen bedekt met hunne kleederen, en eenig zamengestrengeld
gras. Op niets dan het tegenwoordig oogenblik bedagt, ontbloot van Godsdienst,
en zonder het minste blyk van betamelykheid, schynen zy slegts weinig van de
Beesten te verschillen.
Zuid-Oost, of Zuid-Zuid-Oost, op een afstand van omtrent vystien graaden, ten
Noord-Oosten van de Aleütiaansche Eilanden, beginnen de Vossen Eilanden. Deeze
o
o
keten van Eilanden of Rotzen strekt zich Oost-Noord-Oost uit, tusschen 56 en 61
o
Noorder-Breedte en op de Lengte van 211 , en reikt zeer waarschynlyk tot de kust
van America, in eene richting die de Aleütiaansche Eilanden kruist. In 't algemeen
zyn ze vry volkryk. Unalashka, het grootste van alle, denkt men dat ettelyke
duizenden Inwoonders bevat. Deeze Wilden leeven zamen in verscheide
gemeenschappen, bestaande uit vyftig, honderd, twee, ja zomtyds drie honderd
persoonen. Zy woonen in groote holen, honderd twintig of honderd vyftig voeten
lang, achttien of vier- en twintig voeten wyd, en twaalf of vyftien voeten hoog. Het
dak deezer holen is een houten luik, eerst met een laag gras, en voorts met aarde
bedekt. Verscheide openingen zyn 'er van boven,
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door welken de Inwoonders met ladders in en uit gaan. De kleinste wooningen
hebben twee of drie ingangen van deeze soort, de grootste vyf of zes. Elk hol is in
een zeker aantal verdeelingen onderscheiden, geschikt voor verscheide Gezinnen:
deeze verdeelingen zyn uitgemerkt door staaken, in den grond geslaagen. Mannen
en Vrouwen zitten op den grond. De Kinderen leggen met de beenen onder zich
gebonden, om hun te leeren op de billen te zitten. Zy geeven hunne Kinderen, als
zy nog zeer jong zyn, het Vleesch, meerendeels, rauw. Indien een Kind schreeuwt,
loopt de Moeder terstond met hetzelve na Zee, en houdt het, 't zy Zomers of 's
Winters, naakt in 't water, tot dat het zwygt. Dit doet den Kinderen geen nadeel;
maar zy worden 'er door gehard tegen de koude.
Schoon zy in hunne onderaardsche holen geen vuur branden, is het daar over 't
algemeen zo warm, dat Mannen en Vrouwen naakt zitten. Openlyk voldoen deeze
Menschen aan de noodzaaklykheden der natuure, zonder zulks onvoegelyk te agten.
Zy wasschen zich eerst met hun eigen, en vervolgens met ander, water. In den
winter gaan zy altoos barrevoets; en als zy zich willen warmen, inzonderheid eer
zy gaan slaapen, steeken zy droog gras aan, en zetten 'er zich over. Hunne
wooningen zyn bykans volstrekt donker, doch zy gebruiken, voornaamlyk 's Winters,
eene soort van groote lampen, gemaakt van een uitgeholden steen, waarin zy een
lemmet van riet steeken, en traan branden.
De Inboorelingen zyn blank, hebben zwart hair, platte aangezigten, en zyn
welgemaakt van gestalte. De Mannen scheeren met een scherpen steen, of mes,
den kruin en omtrek des hoofds, en laaten het overblyvend hair recht neder hangen.
Eenigen houden hun baard, zommigen scheeren denzelven, en anderen haalen
dien met den wortel uit. De Vrouwen snyden het hair op het voorhoofd in een regte
lyn af, van agteren laaten zy 't zelve groeijen, en binden het in een knots zamen.
Hunne aangezigten, handen en armen, zyn vol veelerlei figuuren, eerst geprikt,
en dan met eene soort van zwarte aarde bestreeken. Zy maaken drie insnydingen
in den onderlip, en zetten in de middelste een plat beentje of een kleinen gekleurden
steen, in de twee andere een lang gepunt stuk been, 't welk zich kromt, en bykans
tot de ooren reikt. Desgelyks doorbooren zy het middenschot van den neus,
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in welks opening zy een klein beentje steeken om de neusgaten opgespalkt te
houden. Ook doorbooren zy de oorlellen, en hangen 'er kleine cieraaden in, welke
zy kunnen bekomen.
Hunne kleeding bestaat uit een Muts en Vellenrok, die beneden de knie reikt.
Eenigen hunner draagen gemeene kappen, van veelverwige Vogelhuiden gemaakt,
waar aan zy een gedeelte der wieken en van den staart laaten. Aan den voorkant
van hunne Jagt- en Vischmutzen hebben zy een smallen rand, vercierd met de
kaakebeenen van Zee-Beeren, en opgepronkt met glazen koraalen, die zy van de
Russen by ruiling krygen. Op hunne Feesten en Danspartyen, draagen zy eene nog
zwieriger soort van Mutzen. Hunne Rokken zyn van gedaante als hembden. Der
Mannen Onderkleeren zyn van Vogelhuiden, doch die der Vrouwen van Zee-Otters
en Zee-Beeren. Deeze huiden verwen zy met eene soort van roode aarde, hegten
ze met fyne zenuwen aan een, ze voorts met verscheide riemen van Zee-Otter-vellen
en lederen franje optooijende. Ook hebben zy Bovenkleederen, vervaardigd van de
ingewanden der grootste Zee-Kalven en Zee-Leeuwen.
Twee soorten van Vaartuigen treft men by hun aan. De grootste zyn lederen
Booten, met riemen aan wederzyden, on kunnen tusschen de dertig en veertig
menschen voeren. De kleindere roeijen zy met één dubbelgeblaadde riem, en zy
gelyken volkomen naar de Schutjes der Groenlanderen; één, of ten hoogsten, twee
Persoonen, kunnen zy draagen. Zy weegen niet meer dan dertig ponden, bestaande
uit een zeer ligt binnenwerk met leder overtrokken. Met deeze vaaren zy, nogthans,
van het eene Eiland na het ander, en waagen het verre in Zee. By goed weér, gaan
zy 'er mede uit om eene soort van Tarbot en Kabbeljaauw te vangen met beenen hoeken, en lynen van zenuwen gemaakt. In de kreeken schieten zy den visch met
pylen. Walvisschen en andere Zeedieren, door de golven op strand geworpen,
zoeken zy zorgyuldig, en geen gedeelte daar van gaat verlooren. De hoeveelheid
des voorraads, door visschen en jaagen bekomen, bylange na niet toereikende tot
het voldoen hunner behoeften, bestaat het meerendeel huns voedzels uit Zeegewas
en Schelpvisch, aan den oever opgezameld.
Geenen Vreemdeling staat het vry, digt by een Dorp te jaagen of te visschen, of
iets, 't geen tot voedzel kan die-
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nen, mede te neemen. Wanneer zy zich op reis bevinden en geen leevensvoorraad
meer hebben, bedelen zy van Dorp tot Dorp, en zoeken onderstand by hunne
Vrienden.
Het vleesch van alle soorten van Zeedieren eeten zy, en slingeren het meestal
rauw ten lyve. Doch, indien zy verkiezen hunne spys te bereiden, gebruiken zy een
uitgeholden steen; den Visch of het Vleesch daar in gezet hebbende, bedekken zy
dien met eenen anderen, en sluiten de openingen met aarde of klei; plaatzen deeze
gemaakte pan op twee steenen, en stooken 'er vuur onder. De voorraad, dien zy
willen bewaaren, droogen zy in de open lugt, zonder zout. Thans zyn ze zeer op
Snuif-Tabak verslingerd. De Russen hebben het gebruik daarvan by hun ingevoerd.
Geene voetstappen van eenige Godsdienstige eerbiedenis treft men by deeze
Eilanderen aan. Verscheide Persoonen gaan wel voor Waarzeggers, en vermeeten
zich, voorledene en toekomende dingen, anderen onbekend, te weeten; zy worden
met eerbiedenis bejegend; doch trekken geene bezolding. Indien 'er een Walvisch
op 't strand aanspoelt, verzamelen de Inwoonders met groot gejuich, en verrigten
eene menigte van zeldzaame plegtigheden. Zy danssen, trommelen, en snyden
dan den Visch open, welk beste gedeelte daar ter plaatze genuttigd wordt. By zulke
gelegenheden draagen zy zwierige Mutzen. Zommigen kleeden zich naakt uit, en
vermommen zich in de gedaante van verscheide soorten van Zeedieren. Hunne
danssen bestaan in korte schreeden voor uit te doen, vergezeld van de vreemdste
gebaaren.
Feesten houden zy veelvuldig, inzonderheid wanneer de Inwoonders van het
eene Eiland by die van een ander een bezoek asleggen. De Mannen van het Dorp
treeden den Gasten met slaande trommelen te gemoet, voorgegaan door de
Vrouwen, die zingen en danssen. By het eindigen van den dans, verzoeken de
Vergasters de Vreemdelingen deel te neemen aan het Feest; naa deeze pligtpleeging
gaan de eersten in huis, schikken alles in orde, en zetten de beste spys op. De
Gasten volgen, neemen hun plaats, en als zy verzadigd zyn, neemen de
vermaaklykheden eenen aanvang: deeze bestaan, voornaamlyk, in danssen,
springen, trommelen en zingen.
Huwelyksplegtigheden zyn by hun onbekend, ieder Man neemt zo veele Vrouwen
als hy kan onderhouden; doch zelden meer dan vier. By gelegenheid wordt het aan
deeze Vrouwen toegestaan by andere Mannen te woonen; niet
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zelden worden zy, als mede de Kinderen, voor andere goederen verruild. Kinderpligt
jegens de Ouders is by hun in geene agting. Nogthans ontbreekt het niet aan
getrouwheid jegens elkander. Als 'er een ryke Eilander sterft, wordt zyn lichaam
met lederen riemen omwonden, en vervolgens laat men 't zelve in de lugt verrotten,
liggende in eene soort van houten kist, op staaken gezet. De lyken van arme lieden
windt men in hunne kleederen of matten, en stopt ze onder den grond.
Hunne Soigons, of Prinssen, zyn de zodanigen die talryke Familien hebben, in
het jaagen en visschen kundig en voorbeeldlyk gelukkig zyn. Hunne wapens bestaan
in boogen, pylen en werpspietzen; deeze laatste weeten zy zeer behendig te werpen,
en zelfs op een grooten afstand zeer net te treffen. Zy bedienen zich van houten
Schilden tot beschutting. Als zy in den stryd gewond, of, by eenig toeval, verzeerd
worden, leggen zy eene soort van geelen wortel op de wond, en vasten eenigen
tyd. Voor pyn in 't hoofd openen zy, met een steenen lancet, een ader in het pynlyk
deel. Wanneer zy de punten aan de schaften hunner pylen willen zetten, slaan zy
hun neus tot dezelve bloedt, en gebruiken het bloed tot lym. Niettegenstaande hunne
woestheid zyn ze zeer leerzaam, en de Jongens, die de Russen voor gyzelaars
houden, leeren de Russische taal vry schielyk.
Geene groote Boomen ziet men op deeze Eilanden; doch 'er groeit kreupelhout,
klein geboomte en planten. De Winter valt 'er zagter dan in de Oostlykste gedeelten
van Siberie, en duurt slegts van November tot het einde van Maart. De Sneeuw
blyft 'er zelden eenigen tyd op den grond liggen.
Rheedieren, Beeren, noch Wolven, vindt men op dit Eiland; doch eene menigte
van zwarte, gryze, bruine en roode Vossen, van waar zy den naam van
Vossen-Eilanden draagen. Des daags onthouden zy zich in holen en de klooven
der rotzen: omtrent den avond komen zy strandwaards om voedzel to zoeken. Zy
hebben voorlang het geslacht der Muizen, en ander klein Gedierte, uitgeroeid. Voor
de Inwoonders zyn ze in 't minste niet verleegen; doch zy onderkennen de Russen
aan de lugt; de uitwerking hunner vuurwapenen ondervonden hebbende. Het getal
der Zee-Leeuwen, Zee-Beeren en Zee-Otters is zeer groot.
Op eenige deezer Eilanden treft men heete Bronnen aan;
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en op Unalashka twee brandende Bergen. In de daad, alle deeze Eilanden hebben
zulke overblyfzels van monden der brandende Bergen, als men op 't Koper-Eiland
ontmoet; in zo verre, dat men geen Eiland, hoe klein ook, zonder vindt, en veele
bestaan uit niets anders. In 't kort, deeze Eilanden kunnen, buiten het te hulp roepen
der verbeeldingskragt, aangemerkt worden als de uitwerpzels van gemeen brandende
Bergen. De blykbaare nieuwheid van alles schynt deeze gissing te versterken, en
men kan geene tegenwerping ontleenen uit de gewassen, welke hier groeijen; want
men heeft Landen gezien, die den Zomer, naa dat zy uit Zee als gebooren waren,
blyken van vrugtbaarheid gaven. Alle deeze Eilanden zyn onderhevig aan sterke
en veelvuldige Aardbeevingen, en hebben overvloed van zwavel. Men zegt niet dat
'er eenige Lava op gevonden wordt; doch men ontdekt 'er een soort van gekleurden
steen zo zwaar als yzer.
De Gewoonten en Zeden der Inwoonderen van de Aleütiaansche Eilanden gelyken
zeer naar die der Vossen-Eilanden. Dan de eerstgemelde zyn aan Rusland geheel
onderworpen en schattingschuldig; op de meeste hebben zy eenige kennis aan de
Russische taal, geleerd van het Scheepsvolk, daar van tyd tot tyd landende.
In deezervoege, de voortbrengzels deezer Eilanden, als mede de Gewoonten en
Zeden der Inwoonderen beschreeven hebbende, zal het niet oneigen weezen nog
eenig denkbeeld te geeven van den Handel, dien de Russen daar dryven. De meeste
Schepen, hiertoe uitgerust, zyn tweemasters; doorgaans zonder eenig yzer gebouwd,
en in 't algemeen zo slegt, dat het wonder is hoe dezelve eene zo stormagtige Zee
kunnen bevaaren. In Rusland noemt men ze Shetiki of Genaaide Schepen, om dat
de planken met lederen riemen aan elkander gehegt zyn. De grootste deezer
Schepen voeren zeventig, de kleinste veertig, man. Het Scheepsvolk bestaat
doorgaans uit een gelyk aantal Russen en Kamtchatkaers. De laatsten neemen zy,
om uit te winnen; want zy vaaren voor weinig gelds. Doch de Russische Zeelieden
zyn veel stouter, en weeten zich by opkomend gevaar beter te redden, en daarom
heeft men ze noodig.
De uitrusting van ieder Schip beloopt doorgaans van 15,000, tot 20,000 Roubels,
en by wylen wel 30,000. Elk Schip is in een zeker aantal portien verdeeld, veelal
van dertig of vyftig, en elke portie kost van 300 tot 500 Roubels.
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Het gevaar deezes Zechandels is vry groot; dewyl de Schipbrenken veelvuldig zyn
in de Zee van Kamtchatka, die met klippen vervuld is, en zeer onstuimig.
Daarenboven worden de Schepelingen dikwyls door de Eilanders gedood en de
Schepen vernield. In vergoeding hiervan, zyn de voordeelen zeer groot, en de winst
van eene behoude reis wordt, naar eene zeer gemaatigde berekening, op capitaal
begroot. Vindt men een Schip, bekwaam tot het doen van een tweeden tocht, dit
vermindert de kosten zeer, en brengt de portien op eenen minderen prys.
Eenig denkbeeld van de voordeelen eener gelukkige reize kan men opmaaken
uit de verkooping eener ryke laading Pelteryen, in den jaare MDCCLXXII, te
Kamtchatka gelost. Het tiende gedeelte der Huiden, aan den Tol betaald zynde,
werd het overige in 55 portien verdeeld. Elke portie bestondt uit 20 Zee-Otters, 16
zwarte en bruine Vossen, 10 roode Vossen, en drie staarten van Zee-Otters; en
zulk een aandeel werd daar ter plaatze verkogt voor 800, en 1000 Roubels; zo dat,
volgens deeze berekening, de geheele laading omtrent 50,000 Roubels waardig
was.

Uitkomst der waarnemingen, en byzondere aanmerkingen nopens
de lugtsgesteldheid des jaars 1780.
Dit nu weder geëindigde Jaar, waarvan ik, even als van 't voorgaande 1779, myne
dagelyksche aantekeningen in dit Tydschrift medegedeeld heb, is wel op verre na
zo buitengewoon in byzonderheden der lugtsgesteldheid niet geweest als 't gemelde;
evenwel heeft het ook daarin het een en ander opgeleverd dat waardig is nader op
te merken, vooral in 't voorjaar, en allermeest in den nazomer.
De Vorst, die in 't laatst van December 1779 begonnen was, wierd de 6 eerste
dagen van dit Jaar zeer veranderlyk, zo dat de Therm: den 3 's mid: op 42½, den
4 's av: op 26, en den 5 's morg: op 37½ stond, welk laatste een zeer merkwaardige
verandering in éénen nagt was: daar op volgde van 7 tot 15 weder vorst, die men
den 8, 9, 10, 14 en 15 vry fel moest noemen; vooral waren de 2 laatste dagen
aanmerkelyk, den 14 had men den geheelen morgen een extra zwaaren nevel,
geduurende welken de vorst al 't geboomte met een witte korst bedekte, die een
fraai gezigt gaf, toen 's mid: ten 1 uuren de lugt zeer schielyk volmaakt helder wierd;
in den voorgaanden nagt was de Therm: gedaald van 30 tot 19, en,
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in den volgenden, zakte die van 20 tot 11½ gr: 't welk een vry aanmerklyke koude
was, doch met weinig wind; echter op denzelfden 15, 's av: ten 11 u: myn Therm:
op 32½ staande, hield reeds het vriezen op, en wy kreegen met een extra laagen
Barometer sterke dooi tot 's av: den 21, toen een nieuwe vorst begon, die 16 dagen
tot 's middags 6 Februari vry styf aanhield, zo dat eerst over de helft dier maand de
Scheepvaart hersteld wierd: in 't overige derzelver had men nu en dan nog kleine
vorst, die op den 26 verzeld was, van een NNW storm met sneeuw en hagel, welke
in den voorgeganen nagt den Therm: deed dalen van 41 tot 32 gr: de wind was in
Januari stil en vry veel Oostelyk; in Februari, 't welk niet gewoon is, veel N en NW,
en van 11 tot 13 de Barom: op 30:5; men had in die maand niet meer dan 4 drooge
dagen, alle tusschen den 3 en 8. - Dit is in 't kort het beloop van dezen winter, die
wel niet onder de harde, egter nog minder onder de zagte, moet geteld worden.
Na dat op den laatsten avond van Februari een buitengewoon sterk Noorderlicht
door byna geheel Europa zig vertoond had, volgde daarop een zo ongemeen warme
Maart, dat dezelve die van 't voorleden Jaar, naar myne aantekeningen alhier,
genoegzaam evenaarde, en volgens elders gedaane waarneemingen zelfs overtrof,
voor al te Breda, alwaar 't jammer is dat de Heer HOLL, door zyn E: verplaatsing
naar Maastricht, die maand niet heeft kunnen ten einde brengen; vooral klom de
warmte op den 28 tot den hoogen trap van 67 gr: zynde ½ gr: hooger dan 25 Maart
1777, en dus, behalven de verwonderlyke 26 en 27 dito, hooger dan ooit in ons land
is waargenomen; men had, wat meer Regen en veranderlyke lugt dan in Maart
1779, en op 't einde der maand was de gesteldheid van 't groeiend Ryk zo voordeelig
als in 't midden van die gemelde des voorigen Jaars.
Maar juist op den 1 April wierd het op nieuw zeer koud; en 't grootste deel dier
maand was verzeld van zulk guur en slegt weder, sterke Winden, zwaaren Regen,
Sneeuw en Hagel; dat in de eerste 3 weeken der maand geen 3 dagen voortgang
in den groei te bespeuren was, en de middenwarmte der maand, schoon in 't laatst
warmere dagen tusschen beiden kwamen, egter 1¾ gr: laager was dan in Maart, 't
welk in den loop der geregelde aantekeningen nog nooit gebeurd is, en zelfs kouder
dan Februari 1779. - De hoogte van 't gevallen water was, volgens alle daarvan
medegedeelde waarnemingen, meer dan 50 lynen, dus die maand een der natste
bekende; wy hadden hier niet meer dan 4 drooge dagen, den 10, 20, 21 en 24. De W storm 's avonds den 2, en de N 's morgens den 26 waren ook merkwaardig;
de eerste werd den volgenden dag gevolgd door een stand des Barometers op
28:8¼ waarvan niet meer dan ééns, op den 12 April 1757, in die maand, voorbeeld
is; de laatste op den 26 deed de Barom. zakken op 29.0, een stand die zo laat in 't
Voorjaar, en vooral met een N wind, zeer ongewoon is - die storm is ook te Maa-
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stricht geweest, doch uit een zeer onderscheiden streek, en met zeer verschillende
warmte; 't is der moeite waardig de aantekeningen van den Heer HOLL aldaar met
de myne te vergelyken: in een deel van Duitschland heeft, op dien dag, een orkaan
boomen ontworteld en huizen ontredderd; zouden ook in die streeken de N en WZW,
beide zo sterk voortgedrevene, lugtstroomen elkander ontmoet hebben? De
Barometer in de geheele maand was een der laagst bekende.
In 't laatst van April werd het saizoen warmer, en de geheele Maimaand liep met
gematigd weer voort tot den 27 ingesloten, zonder eenige aanmerklykheid; schoon
de groei niet zeer voorspoedig ging, door dien de koude van April alles te veel agter
uit gezet had; maar op den 28 wierd het zeer schielyk warm, de Thermometer kwam
op dien dag voor 't eerst boven 70 gr: den volgenden 29 tot 81 en den 30 tot 84 gr:
dus nog 1 gr: hooger dan in Mai 1779, 't welk de tot hier toe hoogst bekende stand
in die maand geweest is, evenwel was 't den volgenden 31 s mid: 21 gr: kouder,
doch kwam de hitte den 1 Juni weder tot 74 en den 2 tot 83 gr: den 3 heb ik niet
hooger aangetekend dan 's mid: 2 u: 79 gr: doch ten 12 a 1 u: was de hitte merklyk
grooter: een minder gevoelige Thermometer, die zig anders in de hitte iets laager
houdt dan de myne, stond ten 2 u: nog op 80 gr: ik reken de hoogte tusschen 12
en 1 u: op 82 gr: - het spyt my geweldig dat ik op dien dag den hoogsten trap niet
gezien heb, om de verbazend schielyke verandering die daarop volgde, waarvan
in de aantekeningen hier omstreeks in den Zomer geen voorbeeld is: myn
Thermometer was ten 3 u: reeds 69½, en s avonds ten 9 u: 56½, ten 10 u: weder
57 gr: zo dat in 8 à 9 u: een daaling van 25 à 26 gr: heeft plaats gebad; en 't geen
het nog zeidzamer maakt, zonder donder of regen, enkel door 't opsteeken van den
NW wind. - Zo te Franeker als te Maastricht was de hitte 2 Juni grooter dan 30 Mai,
maar hier heb ik het tegendeel waargenomen.
Dan, zo ongemeen, en door de schielykheid zeer drukkende, de hitte in deze
week van 28 Mai tot 3 Juni geweest was; zo fel en schadelyk was de ongemeene
koude der volgende week, voor al den 7 en 8 - myn Thermometer zakte den 7 's
av: 10 u: tot 47½ en 12 u: tot 46 gr: den 8 's av: 10 u tot 48½ en 11½ u: ot 47½ gr:
zo dat wy in 10 dagen de grootste hitte en koude gehad hebben, die in dit saizoen
hieromtrent bekend is.
Op dezelfde wyze is de Voorzomer voortgegaan: men heeft die zeer koud genoemd;
doch dat is zo niet; Juni en Juli waren middelmatige maanden: maar de
aanmerkelykheid bestond in de groote ongestadigheid en schielyke afwisseling van
niet gewoone warmte en koude - om het kort te zamen te trekken; de hoogte
van den Therm. was den

15 Juni 52½

1 Juli 78½

19 - 80

7 - 53-

23 - 52½

8 - 53½

27 - 53-

18 - 79-

30 - 83¼

23 - 78-
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Voorts heeft in de maanden Mai, Juni en Juli, ten aanzien van Barometer
windsstreeken en kragten, Regen, &c. weinig aanmerkelyks plaats gehad; dit alles
was vry evenredig met het middelmatige, behalven de NW wind, die in Mai minder,
in Juni meer, dan gewoonlyk, en in Juli buitengewoon veel regeerde, en wel byna
zonder tusschenpozing van 4 tot 16; onweer hebben wy in dezen voorzomer weinig
gehad.
Maar, heb ik dit berigt tot hier toe zeer kunnen bekorten, het geen nu volgen zal,
geeft zo veel te meer stoffe tot uitweiding.
Den 22 Juli liep de wind in den namiddag vlak N, en bleef zo den geheelen
volgenden dag: de Barometer rees, en de hitte van 78 gr. was veel grooter dan men
met dien wind, en die zelfs vry stevig woei, gewoon was; en daarop volgde een
saizoen van dien dag af tot 18 September ingesloten, dus van ruim 8 weeken, 't
welk in alle opzigten zo merkwaardig was, dat geene in de aantekeningen bekende
saizoenen, zelfs niet dat van denzelfden tyd des voorleden Jaars 1779, daarby
halen kunnen. - Laat my dit in alle byzonderheden toonen.
De hoogte van den Barometer was in de maand Augusti 30.0 27/90 dus volmaakt
gelyk aan 't voorleden Jaar; maar van 23 Juli tot 31 Aug. zynde 40 dagen, iets
hooger, 30.0 23/40: de hoogste en laagste stand in die 40 dagen, verschilde slegts
5¾ lyn, en in Augusti 4½ lyn, in September wierd de Barometer wat laager.
De Thermometer was in Augusti gemiddeld 69 8/9 gr: dus iets weinigs, ⅕ gr:
minder dan Augusti 1779, evenwel zyn 'er andere aantekeningen die deze maand
in dit jaar 't hoogste hebben - de hoogste trap der hitte is geweest 83 gr: dus 2½ gr:
minder, en de laagste trap op de gewoone uuren 60 gr: dus 1½ gr: minder dan in
1779, doch aller merkwaardigst is 't, dat deze grootste en kleinste warmte in de
geheele maand op denzelfden, en wel op den laatsten, dag geweest zyn, makende
een verschil van 23, en van 's morg: 6 u: gerekend, toen de Therm: 57 stond, 26
gr: op den voorgaanden 30 was 't onderscheid tusschen dezelfde uuren 23 gr: twee
klimmingen, waarvan ik hier omstreeks even min voorbeeld weet als van de daling
op den 3 Juni: de winden waren die beide dagen zeer veranderlyk, heel stil, en de
lugt helder. - De middag warmte heb ik in die geheele maand even als in die des
vorigen Jaars en zelfs van 30 Juli tot 3 Sept: dagelyks op of boven 70 gr: gezien,
en 6 maal op of boven 80 gr: - doch in 't begin der maand was op verscheiden dagen
de morgen en avondhitte ruim zo groot in evenredigheid als 's middags, niet
tegenstaande de NO wind een aangename verkoeling veroorzaakte - de gemiddelde
warmte van 1 Aug: tot 18 September, zynde 49 dagen, was 67 13/147 gr: van 22
Juli tot 18 September, 59 dagen, 67 26/59 gr: en van 1 tot 18 Sept: apart 64 23/54
gr.
Nog wonderbarer zeldzaamheid leverden de windstreeken op.
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Het is uit de tafels, die verscheiden Natuurkundigen gemaakt hebben, klaar, dat in
ons land de Oostelyke winden veel minder waajen dan de Westelyke, dat van de
vier jaargetyden de Zomer dat is, waar in de Oostelyke winden de zeldzaamste zyn;
en dat in den zomer vooral de maand Augusti 't allermeest aan Westelyke, en minst
aan Oostelyke, winden onderworpen is - maar zie hier een tafeltje der windstreeken
van 28 Juli tot 's morgens 19 September, zynde 53 ⅓ dag

N

28 à 31 Juli
2

gehecl Aug.
3

1 à 19 Sept.
2

te zamen.
7

NW

-

5½

4½

10

W

-

-

-

0

ZW

-

4

3

7

Z

½

1

5½

7

ZO

-

4

26½

30½

O

4½

12

8

24½

NO

5

61

5½

71½

stil

-

2½

-

2½

_____

_____

_____

_____

_____

12

93

55

160

Dit tafeltjen is opgemaakt op die wyze als in 't eerste Stukje der Verhandelingen
van de Genees- en Natuurkundige Correspondentie in 's Hage, bl. 29. 30, bepaald
is, men ziet daar uit dat de Oostelyke, dat is NO. O en ZO winden in Augusti 77/93
en in de 53⅓ dag 127/160 van den geheelen tyd geregeerd hebben, nog nooit
hebben de aantekeningen een voorbeeld in dezen jaarstyd opgeleverd, 't welk de
helft van dit getal bedroeg.
Wat de kragt der winden aangaat; het was wel zo ongewoon stil niet als in Augusti
des voorleden jaars, de NO wind had al veel, vooral in 't begin der maand, een
aangename koelte; evenwel mogt het over 't geheel mede onder de stilste saizoenen
gerekend worden: de middelkragt der winden was in Augusti 2½ en van 1 Aug: tot
19 September, dus 50 dagen gerekend 2 22/50, dus nog iets minder; de hoogste
in al dien tyd 8.
Nu de helderheid der lugtsgesteldheid. - Ik heb in September 1777 en Augusti
1778 als een groote zeldzaamheid opgemerkt, dat ik in die maanden 60 maal helder
en omtrent helder heb aangetekend: die beide maanden zyn op Zwaanenburg nooit
overtroffen dan alleen door Mai 1758, waar in 46 maal helder en 17 maal omtr,
helder gevonden word, te zamen 63 maal. - Maar nu heb ik in deze Oogstmaand
1780 aangetekend 54 maal helder en 16 maal omtr. helder, te zamen 70, en van
30 Juli tot 16 Sept: in 49 dagen 71 en 38, te zamen 109 maal; in 't voorleden Jaar
1779 had ik van 26 Febr: tot 5 April in 39 dagen 82 maal, zo dat dit nu nog
aanmerkelyker is.
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Eindelyk ten aanzien der droogte; deze was gedenkwaardig - Zie hier al den Regen
by elkander, die in 57 dagen, van 23 Juli tot 17 September beide ingesloten, in deze
Stad gevallen is.
25

Juli

's morg: vroeg, een weinig.

10

Aug:

's av: 6 u: in 't Zuiden der
Stad, weinige groote
droppels.

15

-

's av: 6 à 7 u: in 't Oosten
der Stad, een styve bui,
doch waarvan op andere
plaatsen ook slegts eenige
droppels bespeurd zyn.

19

-

's morg: vroeg in 't Westen
der Stad, een weinigsyne
regen.

22

-

's morg: 7 à 8½ u: een
zwaare Donderregen; doch
die van het hard
verdroogde land
afstroomde, in plaats van
daar in te trekken.

2

Sept.

's namiddags, zo veel dat
even de gooten liepen.

9

-

zeide men dat 's avonds
eenig vogt gevallen was.

11

-

's namiddags en 's nagts
zeer weinig.

14

-

's namiddags 4½ u: een
schielyke zeer korte bui.

dus mag men in Augusti zeggen in 't geheel geen doorgaanden gewoonen Regen
gehad te hebben; en dat 'er streeken der Stad geweest zyn alwaar de dondervlaag
van den 22, de eenige Regen in de gansche maand was, en dus in die maand 30,
ten allerminsten 27, en in de gemelde 57 dagen ten allerminsten 48 drooge dagen
rekenen. - In Augusti 1778 waren 21, en in Augusti 1779, 24 dagen droog; 't is waar
in beide die maanden is volgens de waarnemingen op eenige plaatsen minder
hoeveelheid water gevallen dan in deze; maar 't is tevens waar dat zulks alleen door
de zwaarte van dat donderweer op den 22 veroorzaakt is, - dit was 't zelfde, waar
in 's morgens ten 8 uuren één verschriklyke slag viel, die aan den Molen de Valk,
tusschen de Weesper- en Muider poorten binnen deze Stad, het ongeluk
veroorzaakte, 't welk door den Heer W. VAN BARNEVELD omstandig en nauwkeurig
beschreeven is; en 't was het eenige, 't welk wy alhier in die geheele heete maand
Augusti, ja in dien ganschen heeten tyd, tusschen 22 Juli en 20 September, gehoord
hebben.
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Deze maand Augusti dan, vergeleeken by die des vorigen Jaars, was iets minder
aanmerkelyk in stilte; omtrent gelyk in hitte; volmaakt gelyk in den Barometer; 't
gevallen water was op dien éénen dag wat meer, en evenwel de droogte grooter;
maar de helderheid der lugt, en de bestendigheid der Oostelyke winden zeer veel
ongewooner: zo dat, alles te zamen genomen, deze Oogstmaand 1780 het in
merkwaardigheid nog wint van die van 1779; en misschien mag men zeggen dat
geen maand in éénig saizoen tot hier toe geregeld waargenomen is, die zo veel
zeldzaams vereenigd heeft - wil men egter van Februari 1779 't zelfde zeggen, ik
heb 'er weinig tegen.
Hoe verrukkend schoon dit saisoen van 8 weeken lang geweest is, behoeve ik
niet af te schilderen evenwel was het in de ge-
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volgen niet als een zegen aan te merken. - Het is ligt te beseffen wat de uitwerkselen
van zulk een verbazende droogte moesten zyn.
In 't algemeen veroorzaakte dezelve, gepaard met de Oostelyke winden, zulk een
laagte van alle wateren in ons Vaderland, dat in die 8 weeken nauwlyks één Schip
van deze Stad over Pampus heeft kunnen komen; 't welk een groote belemmering
was voor de Scheepsvaart, zo dat men by menschengeheugen het Y zo vol Schepen
niet gezien heeft; ook was 't water in de binneuwateren zo laag dat alie trekschuiten
veel langer dan gewoonlyk onderweg moesten blyven: maar veel schadelyker waren
de uitwerkselen op de Velden, - overal droogden de Slooten uit, zelfs zo dat de
grond daarvan even gebarsten was als al 't andere land; en de landman zyn Vee
het water, om te drinken, aan moest dragen, om het te behoeden voor van dorst te
sterven; of aan deze omstandigheden mede de vermeerdering der Veepest toe te
schryven zy, laat ik in 't midden. - De Boekweit was byna geheel weg, en de meeste
soorten van Kool, Aardappelen, en andere Veldvrugten, leden zo groote schade,
dat indien de nog even by tyds ingevallen Regen niet een overblyssel behouden
had, het gebrek aan deze, voor 't gemeen allernoodigste, voortbrengselen, in den
Winter jammerlyke gevolgen zou gehad hebben.
Een tweede ongelukkig gevolg waren op nieuw de zwaare Ziekten onder de
Menschen. - Veelen met my vleiden zig, uit aanmerking der zo aanhoudende, anders
lugtzuiverende en nog al veel met een matig koeltje doorwaajende NO winden; dat
de hitte nu die gevaarlyke uitwerkzelen niet hebben zoude, die men in 't voorleden
jaar ondervond; maar de uitkomst toonde anders - over 't geheel moet men zeggen,
dat, schoon sommige plaatsen veel minder, andere zwaarer bezogt waren dan in
1779, de Ziekten en Sterste nagenoeg even sterk in beide jaaren hebben geheerscht.
- Hier te Amsterdam zyn ten naasten by evenveel, te Haarlem meer Menschen in
dit najaar gestorven als in 't voorige, en 't getal der dooden in 't geheele jaar was
10536, een hoogte tot welke het slegts 4 maal in deze eeuw gestegen is; en die
nog aanmerkelyker word door 't volgende tafeltje:
zyn weeken
van 29 Aug: 1779 28
tot 11 Maart 1780

was 't getal
6999

is ieder week
250

van 12 Maart tot 2
Sept: 1780

25

3541

142 omtr.

van 3 Sept: 1780 tot 27
10 Maart 1781

6460

239 ruim

_____
29 Aug: 1779 tot 10 80
Maart 1781

_____
17000

225

Als men van de eerste 28 weeken de 2 eerste en 2 laatste aftrikt, blyft in 24 weeken
van 12 Sept: 1779 tot 26 Febr: 1780, 6259, zynde dooreen omtrent 261, 't hoogst
315, 't laagst 200, behalven 1 week 190. Trekt men van de laatste 27 weeken de 3
eerste en
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4 laatste af, blyft in 20 weeken van 24 Sept: 1780 tot 10 Febr: 1781. 5169, is dooreen
258 à 259, 't hoogst 306, 't laagst 212.
Het onderzoek der middeloorzaaken van die ongewoone Sterfte, laat ik den
Heeren Geneeskundigen over; maar zeker is 't, dat, schoon het Weder in een groot
deel van 't jaar veel van het voorleden jaar 1779 verschilde, (hoewel ook Maart, Mai
en Juni vry wel vergeleken kunnen worden) de maanden Augusti en September zo
veel gelykheid gehad hebben, dat het geen wonder is dat het saisoen dezelfde
(*)
uitwerkzelen hebbe voortgebragt , men denkt ook dat het groot gebrek aan
Regenwater in deze Stad, en het slegte water, dat veele hebben moeten drinken,
daar veel toe gedaan heeft.
Na dezen uitstap keer ik weder tot daar ik gebleven ben; den 18 September was
de dag, die, (in dit geval tot ieders blydschap) van dit mooje weer een einde maakte,
door een aanhoudenden Regen, van 's avonds 6 tot 10 uuren; die zig den 19 vroeg
hervatte, en dien geheelen dag tot 's av: 6 u: duurde; op den volgenden 20 viel tegen
den middag een sterke donderbui, die de lugt voorts geheel veranderde, en 's avonds
en 's nagts van een zwaare plasregen met hevigen Oosten wind gevolgd werd: op
die wyze zyn de regens in 't overige van September voortgegaan; 's morgens vroeg
den 25, en 's avonds den 29 hadden wy 2 zeer zwaare onweeders; vooral het laatste:
de hoeveelheid gevallen water was in die maand September, volgens alle gemeen
gemaakte waarnemingen, omtrent of ruim 60 lynen, en daar zig dit alleen tot de 13
laatste dagen bepaalt, volgt daar uit dat de regens in dien tyd zeer zwaar geweest
zyn; op den laatsten avond daalde de Barometer tot 28. 10½ lyn, zynde 't eenige
voorbeeld onder 29 duimen in die maand; maar in de eerste dagen van October is
't in de Jaaren 1763, 65 en 67, gebeurd, gelyk die nu ook op den 2 en 10 October
nog 1 lyn lager kwam, beide malen met stormige ZW winden, zynde de Barometer
in die Wynmaand aan groote veranderingen onderworpen en gemiddeld laag
geweest, als ook 't grootste deel van November, zo dat de middelhoogte in 57 dagen
van 29 Sept: tot 24 Nov: niet meer was dan nauwlyks 29 7⅔ lyn.
Voorts bleven de Regens het grootste deel van October aanhouden met veel ZW
winden - de warmte in die maand was vry meer dan middelmatig, en meest eenparig:
doch 't was zeer byzonder dat wy in dezelve de grootste koude hadden in 't begin,
's morgens den 6, 43 gr: en de grootste warmte vry laat, 's mid: den 18. 68½ gr:
beide trappen zyn niet gemeen, vooral

(*)

Dit ziet op eenen, anders zeer gemoedelyken, brief over dit onderwerp, uit Haarlem dit najaar
door den druk gemeen gemaakt: 't is jammer dat men, de Opperoorzaak erkennende, van
geen middeloorzaaken weten wil; evenwel nog erger als men door de tweede oorzaken de
eerste voorbyziet.
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de laatste, die nog te merkwaardiger was om dat de wind juist op 2 u: NNO liep
zonder de warmte te verminderen; doch op den volgenden 19 werkte dit Weder een
stormige ZW wind uit: buiten de 3 nu gemelde stormdagen was 't weder zeer
bedaard, en daardoor de kragt der winden weinig meer dan 4 gemiddeld.
November had byna 't zelfde regenagtige en donkere Weder als October, behalven
dat het naar den tyd vry kouder was, en op den 9. 17. 23 à 25 en 30 reeds vry sterk
vroor - de 6 was een zeer aanmerkelyke dag, op welken ik de volgende extra
waarnemingen gedaan heb:

's morg: 7 u:

Bar.
29.7¾

Th.
40

N0

omtr. helder.

- 9-

-7

40½

NO0

dampig.

- 11-

W6

donker.

's mid: 12-

-8

Regen.

- 1-

WtZ8

natte sneeuw.

40½

-8

donker.

38½

- 10

natte sneeuw.

38

- 10

hagel.

- 3½ 4

ZZW8

zwaare Regen.

's av: 5

N N W 16

-

- 1½ 1¾

-5

- 2¼
-3

-4½

- 6-

-3½

38

- 14 à 10

donker.

- 10-

-4½

37

- 12 à 8

-

de volgende 7, als ook 13 en 14 waren mede zeer onstuimig, anders de winden
bedaard, en de streeken veranderlyk, in 't laatst Oostelyk.
Deeze Oostelyke wind deed den Barometer sterk ryzen, en de Kwikkolom bleef
de geheele maand December door, behalven een paar middelmatige dagen, den
21 en 22, zo ongewoon hoog, dat de maand gemiddeld hield 30.2 63/90 en de 23
dagen van 27 Nov: tot 19 December 30.4 5/69 - 't welk vry na kwam by 't begin van
1779, en de maand ook omtrent evenaarde met December 1762, de hoogste stand
was den 19, 30.6½ lyn.
Deze Wintermaand heeft nog eenige aanmerklykheden opgeleverd. In 't begin
bleven de Oostewinden regeeren tot den 8, die ons ook merkelyke Vorst aanbragten,
vooral den 6 en 7 met zwaare mist en waare yzel, den 8 werd de lugt zagter en vry
warm naar den tyd tot den 16, en in deze 8 dagen van 9 tot 16, woei zonder afwyking
een NW en NNW wind, 't welk in deze maand zeldzaam is, te meer daar het weder
zeer bedaard, zonder eenige hagel- of stormbuien, bleef, gelyk de geheele maand
ongemeen stil was, en ook zo droog dat nauwlyks meer dan wat motregen gevallen
is, op den 17 haalde de Oostewind weder over, en 's avonds den 18 begon de
doorgaande Vorst, die den 20 alle Scheepvaart deed stil staan, en behalven eenige
ontlating op den 23 en 24, vry streng aanhield tot 's nagts tusschen 28 en 29; waar
op een zagte dooi het jaar besloot, doch die in 't begin van Januari 1781
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haast weder door een sterke Vorst werd afgebroken, welke met weinig verpozing
tot den 27 aanhield, wanneer den 28 de doorgaande dooi begon, en den 5 à 7
Februari de Vaart, na 7 weeken stilstand, herstelde; zo dat deze Winter 1781 weder,
even als de voorgaande, juist niet hard, doch nog minder zagt te noemen was, en
alleen 8 à 10 dagen vroeger ingevallen en weder opgehouden is, evenwel is nu het
ys dikker geweest; denkelyk om dat de koude meer dagen agter een sterk heeft
doorgezet, en meest zonder sneeuw, behalven in de laatste dagen der Vorst. - De
felste koude egter heeft den trap van 15 Januari 1780 niet bereikt, en dezelve had
niet plaats in Januari 1781, toen de laagste Therm: 19 gr: was, maar den 28 Dec:
1780, wanneer myn Therm: 's morg: ten 8 u: op 17, en ten 9 u: op 15½ gr: wierd
neergedrukt met nevel; doch op denzelfden dag 's av: 11½ u: was die gerezen tot
33 gr: en de ontlating begon.
De uitkomsten myner waarnemingen in 1780 waren als volgt:
Barometer
hoogst laagst

Thermometer
gemidd. hoogst laagst gemidd. kragt Regen
der
te
vinden Haarlem

Jan:

30.3½

28.7½

29.8
75/5

42½

11½

31 41/23 2 5/5

14

Febr:

-5

29.1½

-10
5/83

47

28

36 23/79 4 5/7

16

Maart

-5¼

-4½

-10
83/28

67

36

46 79/13 4 7/7

6½

April

-2¼

28.8¼

-7 28/8 63

35.34

45 13/36 4 7/2

52½

Mai

-3-

29.6-

-11
8/52

83½ 84 46

57 36/11 4 2/9

12½

Juni

-3¼

-8-

-11
52/80

83.83½ 47½.46 61 11/7

3 9/8

13

Juli

-3¼

-8¼

-11
80/27

78½ 79 53

64 7/80

3 8/5

22

Aug:

-2-

-9½

30.0
27/85

82½ 83 60.57

69 80/51 2 5/8

7½

Sept:

-2½

28.10½ 29.9
85/14

78

50

62 51/13 2 8/1

64

Oct:

-2½

-9½

-8
14/69

68½

43

53 13/68 4 1/0

43

Nov:

-5¼

-10½

-8
69/63

52

27½

41 68/22 4 0/2

36

Dec:

-6½

29.8¼

30.2
63/90

47½

17.15½ 35 22/90 2 2/10 3

_____

_____

_____

_____

_____

_____

1780

_____

_____
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_____

30.6½

28.7½

29.10
84
523/1098

11½

50
3
24d:2 l:
599/1098 79/120

Dehoogte van den Barometer was dus circa ¼ lyn meer dan middelmatig, schoon
¾ lyn minder dan in 1779; die van den Thermometer ook byna 1 gr: boven de
middelmaat, hoewel 3⅓ gr: minder dan 1779, en 10/11 gr: minder dan 1778; de
grootste trap der hitte was op den 30 Mai; hoewel eenige dagen in Augusti heeter
waren als men den geheelen dag rekent. - De kragt der winden was byna gelyk met
1778, en omtrent ½ meer dan 1779, - het jaar had 145 drooge dagen, - heldere en
omtr: heldere lugt heb ik maar 320 maal aangetekend; 't welk, als men de ongemeene
helderheid van Augusti en September in aanmerking neemt, in het overige van 't
jaar zeer weinig is - hagel heb ik 44 maal en sneeuw 51 maal aan-
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getekend; maar storm hebben wy zeer weinig gehad, op niet meer dan 8 dagen,
dus nog minder dan in 1779.
Wy hebben in dit Jaar minder Z en ZO en meer O en NO winden gehad dan in
een der 5 voorige die ik waargenomen heb; maar dit en meer andere byzonderheden,
spaar ik tot eene andere gelegenheid.
Verscheidene aanmerkelyke klimmingen en dalingen der warmte hebben wy in
dit jaar gehad; de voornaamste waren, tusschen 4 en 5 Jan: 13, 14 en 15 dito;
tusschen 25 en 26 Febr: 12 en 20 Maart; tusschen 27 Mai 's av: en 29 's mid:
tusschen 30 dito's mid: en 31 's av: 3 en 13 Juni, van 23 dito 's av: tot 24 's mid: 30
en 31 Aug: 11 en 16 Sept: en 28 Dec: - verscheiden daarvan zyn reeds hier voor
opgemerkt; de overige zyn in de tasels te zien.
Dit jaar heeft over 't geheel, uitgezonderd Augusti en September, minder
merkwaardigs uitgeleverd dan een der 5 voorige; 't ongemeenste, behalven die
maanden, was 't verschil tusschen Maart en en April, de schielyk gekomen en
vertrokken groote hitte in 't laatst van Mai en begin van Juni, en de hooge Barometer
in December.
Het moest weder een warm jaar genoemd worden; 5 maanden waren boven de
middenmaat, Maart, Mai, Aug: Sept: en Oct: 2 moet men middelmatig noemen, Juni
en Juli, en 5 minder dan middelmatig of vry koud. Jan: Febr: April, Nov: en Dec: het
welk dus door elkander middelmatig zou zyn, indien niet de zeer ongewoone warmte
van Maart en Augusti elk wel ½ gr: dus te zamen de 1 gr: overwigt hadden gemaakt.
De Winter was dan tamelyk koud, het Voor en Najaar door een gerekend
middelmatig, maar de Zomer moet weder onder de heete geteld worden: komende
in zyn geheel wel niet by dien van 1779, maar tamelyk wel by dien van 1778; want
als men in beide jaaren de warmte der vyf maanden Mai tot Sept: rekent, zal 1780
het zelfs nog iets winnen: maar de Zomer van 1778 kwam en vertrok vroeger; wy
hadden toen een warme April en koude Sept: nu een koude April en warme Sept:
zo dat als men in beide jaaren 6 maanden April tot Sept: of slegts 4 Mai tot Aug:
neemt, de Schaal merkelyk naar 1778 overslaat; toen waren de 5 maanden van
April tot Aug: 3¾ gr: en na de 5 maanden Mai tot Sept: 2¾ gr: boven de middelmaat
dier maanden, naar myne Veertigjaarige tafel; zo dat de Zomer van 1778 nog
aanmerkelyker blyft.
De vrugtbaarheid van dit jaar 1780 geleek egter niet naar die der jaaren 1778 en
1779; de Veldvrugten waren in 't Voorjaar zeer agterlyk door de slagte April, en
leden in den Nazomer veel door de droogte, gelyk reeds opgemerkt is; als mede
de laate graanen; maar de vroege, als ook het hooi, zyn gelukkig ingezameld - het
geboomte heeft vry meer gegeven dan het in 't begin beloofde.
Daar de groote hitte van Augusti het loof van veele boomen had doen verdroogen,
deed de aanhoudendheid der warmte in September wel weder, uit verscheidene
vooral wilde Kastanjeboomen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

181
een nieuw groen spruiten, ook zelfs beginzels van bloeisel; maar deregens in 't
laatst dier maand schielyk zo zwaar wordende, hielden deze zeldzaamheden, die
in 't voorige jaar zo menigvuldig waren, nu geen stand.
Verscheiden Natuurkundigen hebben iets op met eenen 19 jaarigen kring van 't
Weder; by het slot myner aanmerkingen op 1779, merkte ik in 't voorbygaan op, dat
zulk een kring door niets minder begunstigd wierd dan door de overeenkomst
tusschen 1779 en 't ongestadige en windige jaar 1760; maar indien men jaarlyks
zo veel gelykheid kon vinden als tusschen 1761 en 1780, zou die stelling by my vry
wat ingang vinden: de warme Maart, koude April, schielyke hitte in 't laatst van Mai,
ongestadige Juni en Juli, zeer warme Augusti en September, tamelyk koude
November en December; leveren zo veel overeenkomst op, als men schaars
tusschen twee andere jaaren zal vinden; Januari en Februari, toen zeer warm, nu
vry koud, en October toen zeer koud, nu tamelyk warm, maken het eenig in 't oog
loopend verschil: alleen is de merkwaardigheid van Augusti en September dit jaar
veel grooter geweest; Augusti 1761 bleef wel tot 1770 toe de warmst bekende, maar
is door die van 1770 en 1773 geevenaard, en die alle nu door de drie
agtereenvolgende van 1778, 1779 en 1780 in hitte, droogte en schoonheid
overtroffen.
Hier eindige ik myne aanmerkingen op dit jaar: en dus zal ik hier nog byvoegen:

Een kort berigt nopens de wyze myner Waarnemingen.
Myn Barometer is gemaakt door P. WAST, en zeer nauwkeurig zo in hoogte als
verandering, zo dat ik dikwyls de ryzing en daaling reeds bespeur, zo dra ik
verandering in de windstreek gezien heb: de hoogte is circa ¼ lyn minder dan die
op 't huis Zwaanenburg, maar overeenkomende met nauwkeurige proef-barometers,
zo van PRINS als BIANCHI, - ik heb de aantekeningen tot hier toe gedaan in Engelsche
maat, om dat zulks hier te lande in 't meeste gebruik gekomen is; maar vereerd
zynde met het Lidmaatschap der in 's Hage opgerigtte Genees- en Natuurkundige
Correspondentie, welke, niet zonder reden, heeft geoordeeld, dat wy voegzaamst
in ons land de Rhynlandsche maat gebruiken, in welke ook de juiste hoogte van 29
duimen vry nauwkeurig de middenstand uitmaakt: zo heb ik my daar naar geschikt,
en begin dus met het jaar 1781 myne aantekeningen in die maat te doen, en wel in
plaats van ¼ lynen in 1/10 lynen, doch welke ik door 't enkele getal der tiende
gedeelten zal uitdrukken. - De overeenkomst tusschen beide maaten is op mynen
Barometer vry juist dezelfde als volgens de tafel daarvan door de gemelde
correspondentie gemeen gemaakt; iets zeer weinigs, dat niet noemenswaardig is,
komt de Rhynlandsche maat hooger; ik heb om nauwkeurig te zyn, de 6 laatste
maanden van 1780, in beide maaten aangete.
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kend, en zie hier de uitkomst in de Rhynlandsche, ter vergelyking met de hier voor
staande tasel van 't geheele Jaar.
hoogst

laagst

gemidd.

Juli

29.4.7

28.9.9

29.1 38/73

Aug:

-3.4

-11.2

-1 73/48

Sept:

-4.1

-0.6

28.11 48/69

Oct:

-4.0

27.11.5

-9 69/36

Nov:

-6.8

28.0.5

-10 36/17

Dec:

-8.0

-10.0

29.4 17/90

1780

Myn Thermometer is mede van P. WAST, zynde de bol een matige cilinder, besloten
in een glazen tubus, en geplaatst buitenwaards aan 't kozyn van een schuifraam
genoegzaam regt tegen 't Noorden: dezelve is ongemeen gevoelig voor de minste
veranderingen der warmte, en tekent zeer juist 32 gr: zo dra men 't eerste begin
van Ysmaking bespeurt. Ik heb van denzelven reeds meer gezegd in myne
Verhandelingen over de voorige jaaren, als ook van deszelfs verplaatsing 's morgens
in den Zomer. Zie Hedend. Vaderldndsche Letteroefeningen, VII Deel, Meng. bl. 71
- ik voeg thands alleen daarby, dat dezelve in dikwyls met verschillende
lugtsgesteldheid en Barometershoogte herhaalde proeven, altyd in het mengsel van
Ys en Water, of smeltend Ys of Sneeu, komt op schaars 33 gr: - dit is de gewoone
verdeelingswyze van WAST, en, zo als my verzekerd word, ook geweest van PRINS;
steunende op deze reden, dat die proef eigenlyk niet het vriespunt, op 't welk 32
moet staan, aantoont; maar 't allerlaagste punt van dooi, onmiddelyk beneden 't
welke de Vorst begint.
Andere, volgens den beroemden Hoogleeraar VAN SWINDEN, en het plan der
meergenoemde Genees- en Natuurk. Correspoudentie, 1 Stukje bl. 9: beweeren
dat dit punt van smeltend Ys, als onbeweeglyk vast, dat is, 't welk door 32 gr: moet
aangeduid worden, by welke zig ook BIANCHI voegt; dit maakt dus een verschil van
1 gr: aan 't benedeneinde der schaal: en op het punt van kookend water, naar maate
men dat met verschillende Barometerhoogte, of op andere verschillende wyze
bepaalt, komt ook een verschil van 1 tot 2 gr: uit; waardoor-de Thermometers naar
het eerstgenoemde maakzel doorgaands 1 gr: hooger moeten staan dan die van
het laatstgenoemde, wanneer beide even nauwkeurig gemaakt zyn; bygevolg die
1 gr: ligtelyk 2 gr: kan worden, naar maate in 't Schaleeren door den eenen of
anderen kleine genoegzaam onvermydbare onnauwkeurigheden begaan worden.
- Dit is, zeer kort, de uitslag van een onderzoek, tot het welke my de Heer KALENBERG
de eerste aanleiding heeft gegeven, door zyn Ed. berigt van 2 gr: verschil door hem
gevonden tusschen Thermometers van WAST en BIANCHI, te vinden in de Amsterd.
Courant van 31 Dec. 1778. Ik hoop, by welzyn, over deze en nog meer-
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dere verschillende bepaalingen der Schaal van Fahrenheit een breedere
Verhandeling aan de Haagsche meergemelde Correspondentie te zenden, waar
door de liefhebberen in staat zullen zyn om (gelyk ik wensch eenpaarig) ééne wyze
voor de beste te kiezen: en tot zo lang denk ik my te houden aan den Thermometer
op welken ik nu 6 jaaren waargenomen heb, die onder de laagste van het maaksel
van WAST behoort, vooral in den Winter.
Evenwel heb ik van den eersten Augusti af, eenen Spiraal Thermometer van BIANCHI
(over welk maaksel ik ook voornemens ben in de gemelde Verhandeling iets te
zeggen,) naast mynen gewoonen gehangen, en aangetekend; gaarne had ik deszelfs
dagelyksche hoogte tevens in myne tasels medegedeeld, maar zulks wordt my tot
myn leedwezen belet, door dien de Heeren Uitgevers dezer Letteroefeningen niet
mogelyk vinden my meer dan ééne bladzyde voor ieder maand in te ruimen. Zie
hier de uitkomst der 5 laatste maanden van 1780 op dezen Spiraal Thermometer
hoogst

laagst

gemidd.

Augusti

81½

82 60½ 59½

69 13/57

September

77

49

61 57/18

October

68

42

52 18/58

November

51

26¼

40 58/4

December

46¾

15.13¼

34 4/90

1780

vergelykt men dit met de tafel van 't geheele jaar op mynen gewoonen Thermometer,
dan vindt men dat de verschillen hoe langer hoe grooter worden, naarmaate de
maanden kouder zyn; dit spruit deels uit de meerdere gevoeligheid van den Spiraal
Thermometer by schielyke veranderingen (schoon by gewoone klimming en daling
dit onderscheid niets te beduiden heeft) deels misschien door de verdeeling; want
die Spiraal blyft in 't smeltend Ys op 31¾ gr: dus 1¼ gr: laager dan myn gewoonen,
daar 't verschil naar boven toe iets kleiner is; en 't vriest nog niets wanneer die op
32 staat.
Voorts is de hoogte van den Thermometer, wanneer 's middags de hoogste en
's morg: of 's av: de laagste stand buiten het gewoone uur inviel, onder aan de tasels
gesteld; doch van den Barometer staan doorgaands in dat geval 2 getalen in de
kolom. - Zo Barometer als Thermometer hangen 9 à 10 voeten boven den grond.
De winden teken ik aan naar de volle 32 streeken van 't Compas, doch de streeken
van den vierden - naast die van den tweeden rang staande, b: v: NO t N &c. , welke
by al te slauwe of al te sterke winden dikwyls niet wel van de naastgelegen streek
te onderscheiden zyn, maken op myne tafels, gelyk op alle die my bekend zyn, het
kleinste getal uit. - Ik bediene my van verscheidene windwyzers, die ik in myn gezigt
heb, te zamen
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vergeleeken, - ik breng maandelyks de 32 streeken tot 8, on plag daar in die wyze
te volgen die in het plan der G. en N. Corresp: bl. 29, 30, de derde word opgegeven,
doch heb nu volgens dat plan myne keuze veranderd en tot de eerste bepaald.
Twee streeken by ééne waarneming staande, reken ik elk voor ½. - Als het zo stil
is dat men op weinig windwyzers aan kan, neem ik den rook of andere tekenen te
baat; maar kan ik daar door ook niet zeker zyn, dan teken ik stil aan.
De kragt der winden is uitgedrukt in getalen op die wyze die te vinden is in 't
meergenoemde plan, bl. 16, 17; wordende gerigt naar de snelheid van den gang
der Koornmolens, van welke ik verscheidene zien en onderling vergelyken kan;
komende kortlyk hier op uit
o is geheel stil
1 en 2 zeer weinig wind
3. 4. 5. matige of bekwame koelte
6. 7. 8. styve koelte of vry wat wind
9. 10. 11. sterke wind
12. 13. zeer harde wind
14 15. stormig
16. doorgaande storm.
als het met ongelyke rukken waait, gelyk dikwyls by hagelbuiën, dan teken ik b: v.
4 à 8, 8 à 12 &c., maar als 2 getalen staan zonder die a daar tusschen, dit is een
teken dat 1. 2 à 3 uuren na de gewoone waarneeming de wind verwakkerde of
verflauwde; gelyk ook 2 streeken nevens elkanderen zulk eene verandering in de
streeken te kennen geven.
Ik weet zeer wel dat deze bepaaling van de sterkte der winden veel willekeurigs
en onvolkomens behelst, evenwel is dezelve, myns dunkeus redelyk voldoende tot
dat einde der Aantekeningen, om die van verschillende tyden en plaatsen onderling
te vergelyken; getuige zy de gelykheid der uitkomsten tusschen myne aantekeningen
en die te Breda, als ook in 1775 die op 't huis Zwaanenburg; alwaar men in de
volgende jaaren, volgens de eigen erkentenis van den Heer BRUNINGS, Haarl.
Maatsch. 19 D. de getalen kleiner genomen heeft.
Het doet veel tot de nauwkeurigheid, als men, gelyk ik doen kan, verscheiden
molens vergelykt; en men krygt, die bepaaling eens vast hebbende, een hebbelykheid
om gemaklyk door gezigt, gehoor en gevoel te weten, hoe veel men aantekenen
moet, als men ergens is daar men geen molens zien kan, en by donkere avonden
of als de molens niet malen.
Het is zeker, een goede windmeeter zou nog beter zyn: maar behalven dat men
't nog niet eens is over den besten, zo zou ik niemand raaden zelfs den allerbesten
te gebruiken, dan die een zeer opene ruimte heeft, en veel ledigen tyd, om zeer
dikwyls, by verheffing of verslapping van den wind, het werktuig raad te ple-
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gen; want dagelyks slegts 3 of al was 't 6 maal aan te tekenen welk een kragt het
werktuig aanduidde, enkel op het tydstip der waarneming, zou myns dunkens nog
veel onnauwkeuriger zyn, dan de bepaaling volgens de molens - het ware te
wenschen dat men eenen windmeeter uitvond, die bestendig werkzaam kon blyven
zonder groote afslyting: en op welken een potloot, of iets anders, de paalen der
grootste en kleinste verheffing van den eenen tot den anderen waarneemingstyd
te zien gaf.
De lugtsgesteldheid druk ik uit door helder, omtrent helder, weinig wolken, wolkig,
zwaare wolken, betrokken, (als de lugt min of meer met dunne wolkjes of streepen
overdekt is) zeer betrokken (als de lugt grootendeels donker of met wolken, doch
niet al te zwaar bezet is) en donker. - De ruimte van slegts ééne bladzyde druk,
binnen welke ik myne maandtafel besluiten moet, noodzaakt my die uitdrukkingen
meer dan my lief is te bekorten, en dikwyls zyn ze willekeurig op de drukkery nog
meer bekort: evenwel vertrouw ik, dat men, met eenige oplettendheid, dezelve wel
zal begrypen; als ook die van Regen, Hagel, Sneeuw, Mist, Donder, Weêrlicht,
Noorderlicht, &c. - eens vooral verzoek ik dit volgende in 't oog te houden, schoon
ook wel nu en dan onnauwkeurigheid daar in begaan is:
h

is helder

H

hagel

w

wolkig

wl

weêrlicht

d

of do. donker

D

donder

b

betrokken

B

blixem

dit zal wel het voornaamste zyn waar van de verkorting dubbelzinnigheid konde
veroorzaaken.
De verscheiden bewoordingen naast elkanderen in de kolom des lugtsgesteldheid
toonen de orde der vcranderingen; doorgaands toont de eerste uitdrukking der
tweede waarneming van den dag, hoe het 's mid: ten 2 u: en die der derde, hoe het
's av: ten 10 u: gesteld was: egter met eenig onderscheid; als het b: v. 's mid: 12 u:
begint te regenen, en 't houdt voor 2 u: weer op, dan zet ik dien Regen nog by de
morgen - en niet by de middag waarneming; maar houdt de regen aan tot na 2 u:
dan teken ik dien niet meer by de eerste waarneming, maar ik begin 'er de tweede
mede; en zo in andere gevallen. - Het geen 's nagts gebeurt, alzo dit al meest na
12 u: is, stel ik doorgaands by den volgenden dag.
De Starretjes in de kolommen van Barometer en Thermometer wyzen de hoogste
en laagste standen in de maand aan: en de gemiddelde hoogte van die beide, als
ook van de kragten der winden; alles opgeteld, en door 't getal der gewoone
waarnemingen gedeeld, staan onder de streep, na den laatsten dag der maand
volgende, uitgedrukt, - overal waar 2 getalen in ééne waarneming staan, is het
gemiddelde tusschen die beide in de optelling genomen.
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Gaarne zou ik den Regen en de Uitwaseming ook waarnemen: maar de ruimte die
ik agter myn huis heb is niet groot genoeg om dit zo nauwkeurig te doen dat men
daarop vast kan gaan; behalven dat my de tyd ontbreekt om my dieper in deze
lieshebbery te steken.
De tyd der waarnemingen is 's morgens ten 7. 's middags ten 2 en 's avonds ten
10 uuren, alles ten hoogsten ¼ uur vroeger of laater onbepaald; behalven dat
somtyds, hoewel niet altyd, op Zondag de middag aantekening ten 12 à 1 nuren
geschiedt, en de morgen aantekening van half October tot het einde van Februari
wat laater, en in 't kortst der dagen ten 8 uuren geschiedt, gelyk ik reeds te voren
gezegd heb: Zie Natuurk: Verhand: V Deel, bl. 698.
AMSTERDAM,

1 April, 1781.

Probus.
Een eerwaardige gryzaart had, het leven der Stedelingen moede zynde, voor zig,
in eene aangenaame landstreek, een Buitenverblyf gekogt, om daar het
zielstreelende van eene verkwikkelyke stilte te genieten. - Van zyne bezigheden,
(de Man was een Koopman,) scheidende, gaf hy zyne zaaken aan zyn kleinzoon
over. - ‘Zie daar, jongeling! (zeide hy, terwyl hy hem de hand drukre.) ik stel u hier
van in 't bezit; gedraag u braaf en eerlyk; zyt yverig; ik heb 'er myne beste kragten
aan opgeofferd; en ik heb, door eene behoorlyke winst, en door den zegen des
Hemels, een tamelyken rykdom verkregen. - Ik dank den Hemel, (vervolgde hy,
terwyl de blydschap van zyn wezen straalde) dat ik nu het weinige van myne dagen
overig aan myne eenzaame overdenkingen mag wyden; en de volmaaktheden van
myn Schepper beter mag bemerken, door de beschouwing van een verrukkelyk
oort, waarin elk kruidje, elk plantje, my de goedheid van den Vader der natuur doet
kennen, en my tot zynen lof opwekt.’ - De Gryzaart had de dagen van den winter
reeds overlang geteld. - De Lente kwam nu aan; hy maakte zig tot zyn vertrek
gereed, en vertrok, in de helft van dit saisoen, met zyn huisgezin, om het genoeglyke
van het Buitenleven te smaken. - Hy had geene geduurige bezoeken, die het
buitenleven lastig maaken; trouwens, dit was zyn oogmerk niet; behalven de
bezoeken van zyne waardige kinderen, die deel namen in zyne genoegens en tedere
aandoeningen, zogt hy geen verkeering in de waereld.
Onze Gryzaart was nu in 't bezit van dit zig voor lang voorgesteld geluk; hy gedroeg
zig hier als een Christen, als een Christen Wysgeer. - 's Morgens, wanneer de zon
zig uit het Oosten
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verhief, liet hy zig reeds op een naby liggenden begraasden heuvel vinden, om zyne
gebeden vol vuurs en verrukking aan zynen Weldoener op te dragen: dit gedaan
hebbende, ging hy, in vervoering over zulk een morgenstond, over 't schoon der
natuur, terwyl het vergenoegen een zagt waas over zyne kaaken blies, naar zyne
wooning. Hier vondt hy reeds zyn ontbyt gereed; 't geen hy, onder 't opzingen van
een lofzang, met zyn huisgezin gebruikte.
‘Ach! (borst hy dan dikwerf uit, terwyl een traan van tedere Godsvrugt hem in de
oogen biggelde) welk een geluk geniet ik..? waardoor heb ik dit verdiend? Hoogste
goedheid! veele braaven zugten; ik ben blyde; anderen moeten spaarzaam leven,
en gy...! gy.. hebt my meer geschonken, dan ik nodig heb! anderen moeten zwoegen
onder veele, en zomtyds zwaare, bezigheden, en ik... ach! wie ben ik? - wat ben ik
meerder! ik smaak de verkwikkelykste de onbezorgdste rust. - In de jeugd van dezen
dag, in den morgenstond, lacht my alles reeds toe; ja! nauwelyks heb ik het logge
dons verlaaten, of, al weder een nieuw bewys van de zorg voor uwe schepselen,
gy verkwikt my met het aangenaamste en beste voedzel. - Daarenboven, geniet ik
dit onschatbaar voorregt, - ik zink weg in bewondering...! dit alles aan te merken als
geschenken van myn Vader, ja! van de met my bevredigde Godheid. - Myn Vader
zorgt voor my! - Ja! uwe voorzienigheid heeft my zelfs geplaatst in dit verrukkend
oord, om myn geluk te volmaken.
Laat ik my dan, ô Vader! meer en meer in uwe liefde baaden, al meer en meer
uwe goedheid eerbiedigen; uwe deugden en volmaaktheden, zo ver de bepalingen
van mynen geest zig uitstrekken, leeren kennen! - Dat ik dan nooit uwen wil
wederstreve. Neen! dit weet ik; alles moet tot bevordering van myn geluk strekken,
ja zelfs het kwaad, dat gy my zoud toezenden, is geen kwaad, wanneer ik let op de
gevolgen; neen! het is loutere goedheid zelve, het strekt tot verheerlyking van den
oorspronk der liesde!’ - Hier zweeg myn vroome Gryzaart, en hield zyne vonkende
oogen vol geloof en vergenoegen naar boven geslagen.
Den ganschen dag was hy vrolyk en vergenoegd, en van zyne lippen vloeiden
niets dan Gods-verheerlyking en bewondering: voornaamenlyk, wanneer hy het
schoone der natuur met een nauwkeurig oog bespeurde. - Dus sleet onze Christen
Wysgeer zyne dagen; en in zyne laatste oogenblikken, gaf hy zyne onsterffelyke
ziel zynen Maker over, vol geloof en dankbaarheid.
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De dwaasheid der vrydenkerye.
(Eene Anecdote.)
Geene woorden zyn, misschien, onder de veelvuldige, die, in de tegenwoordige
betekenis, zeer veel verschillen van de oorspronglyke en strikte meening, verder
daar van verwyderd, dan de woorden Deïstery en Vrydenkery. Het eerste, 't welk,
in een bepaalden zin, niets anders betekent dan het Geloof in 't Bestaan eener
Godheid, in tegenstelling van Atheistery, of Godlochening (in welken zin ieder
Christen een Deïst is,) wordt nu, in 't algemeen, gebezigd, om alle de zulken aan
te duiden, die de Christlyke Openbaaring verwerpen. - Het woord Vrydenkery, geeft
oorspronglyk ons het denkbeeld eens Mans, die, ontheven van volksvooroordeelen
en bygeloof, de Waarheid met de edelste oogmerken, en beste inzigten, zoekt, en
een diepen eerbied heeft voor de Godheid: dan tegenwoordig gebruikt men deeze
benaaming van Persoonen, die, uit zugt om byzonder te weezen, en voor eerste
vernuften bekend te staan, of, om te geruster de lusten van een boos hart op te
volgen, waarheden, door alle eeuwen heen en in alle landen aangenomen, bestryden,
die de heilige banden der zamenleevinge losmaaken, en de Hoop der Onsterslykheid,
de sterkste prikkel ter Deugd en Gelukzaligheid, tragten uit te dooven: het gedrag
eens Vrydenkers, 't zy hy zich door deeze beginzelen laat bestuuren dan niet, is
verregaande dwaas, om het geen erger naam te geeven.
Eene Anecdote van den Heer M-T levert ons een merkwaardig voorbeeld op tot
staaving van deeze bedenking. De Heer was een sterk Vrydenker, in den
hedendaagschen zin dier benaaminge, en gewoon voor zyne vrye gedagten zeer
onbewimpeld uit te komen. Hy schroomde geenzins zyne gevoelens, waar hy kon,
te verspreiden. Zyne Huisvrouwe, eene vuurige Voorstandster van haar 's Mans
gevoelens, was dikwyls gewoon aan tafel, openlyk, te zeggen: Myn Heer, wy Deïsten!
Ten hunnen huize werden de verlocheningen der Waarheden, op welken deeze
Vrydenkers het meest gelaaden hebben, zo menigmaal herhaald, en met zo veel
klems aangedrongen, dat de minste Bedienden in Huis welhaast de les des
Ongeloofs zo goed kenden, als hun Heer en Mevrouw, ten minsten even ruiterlyk
daar over spraken. De Knegt, die de tafel diende, en zints lang gewoon was deeze
losbandige gesprekken te hooren, maakte zich, in 't einde diets, dat hy hier namaals,
wegens zyne Misdryven, niets zou hebben te verantwoorden, en besloot zyn voordeel
te doen met deeze nieuw aangenome leer; hy stal eenige dingen van groote waarde,
en ging door met het Zilverwerk van Tafel. - Hy werd nagezet, agter-
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haald, en met den buit belaaden tot zyn Heer gebragt, die hem, in tegenwoordigheid
van een gezelschap zyner beste Vrienden, ondervroeg. - In 't eerst wilde hy niet
spreeken, of op eenige vraagen antwoorden: doch, gedrongen om rede te geeven
van zyn schandlyk gedrag, verklaarde hy ten laatsten, met ronde woorden. ‘Myn
Heer, ik had u zo dikwyls hooren spreeken van de onmogelykheid eens
Toekomenden Leevens, en dat 'er naa den dood voor de Deugd geen loon, en voor
de Ondeugd geen straffe, te wagten stondt, dat ik in verzoeking kwam om den
gepleegden Diefstal te begaan.’
Wel Schurk, hervatte de Heer M-T, vreesde gy de galg niet? Hier op vervolgde
de Knaap, zyn Heer sterk aanziende: ‘Myn Heer, wat raakt dat u, als ik lust had om
dien kans te waagen. Gy zelve hadt my de vrees voor de grootste straf ontnomen:
waarom zou ik eene mindere vreezen?’

Liefdespoor aan de Nederlanders.
By gelegenheid der droevige Overstrooming in het Ampt van Maas en Waal en het
Ryk van Nymegen.
'k Heb geen schatten, Neen! myn vrienden!
'k Heb geen rykdom, ver van daar;
Had ik schatten, had ik rykdom,
'k zou u bystaan, droeve schaar!
'k Zie uw rampen, Vaderlanders!
Hoe ontroert uw staat myn hart!
Hoort myn zugten, kent myn traanen!
Tekens hoe me uw lyden smart.
'k Wil toch iets, myn Vaderlanders!
'k zal iets tot uw heil bestaan;
Vol van Christlyk mededoogen,
hef ik deezen Spoorzang aan.
Gy, gy zyt het Nederlanders!
Nederlanders, zo beroemd
Om uw milde liefdegaaven,
waar uw naam slechts wordt genoemd,
Gy, gy zyt het, trouwe vrienden!
Wien dit Lied wordt toegewyd.
Gy, die van 's Lands oude deugden
nog niet gantsch verbasterd zyt,
'k Zie de pylenbundel schittren,
vastgestrikt door Vryheids hand,
Ja! 'er heerscht nog liefde en eendragt
in ons vrye Nederland.
Laat het woord van Oorlog klinken
in ons anders vreedzaam oord,
't Neêrlandsch volk vatt' moed en wapens,
eensgezindheid geev' het woord;
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Ja! wy allen zyn nog broeders
van dit vry gemeenebest;
Wy bezitten nog de panden.
in der vadren bloed gevest;
Noemt men dan elkander Vrienden,
Broeders, in deez' vryen staat,
Laaten 't niet slechts woorden blyven;
komt, betoont het in de daad;
Ziet, hoe mede Vaderlanders,
ongelukkig, hoofd voor hoofd,
Door het hoog gezwollen water,
van hun goedren zyn beroofd.
Ziet, dit wichtje derft zyn vader,
deeze Gaê haar Echtgenoot;
Hoort de Weduw, hoort het Weesje,
jamren om hun traanenbrood.
Huizen, dammen, weggezonken,
Vee verzwolgen in den Vloed,
Menschen zonder dak en kleeders,
't al jaagt rilling door uw bloed.
Kinders, door de boosste ziekte
van hun leestyd, aangetast,
Worstlend met de bangste smarten,
zien zich door den Vloed verrast.
Hoort de trouwe moeder schreijen,
die het zieklyk kroost verloor.
Goede Godheid! leen die klagten,
leen hun smeeken, toch gehoor.
Gy, Gy liet de waters zwellen,
ryzen boven pyl en maat,
Doch Gy deedt het naar Uw Wysheid,
die 't begrip te boven gaat.
Strassend, bleeft Gy goedertieren,
daar gy zo veel nog behieldt.
't Is Uw goedheid dank te weeten,
dat niet alles is vernield.
Maar, barmhartig Opperweezen!
sla Uwe oogen gunstig neêr,
En de kwynende armoê gade,
zorg voor haar, ô Hemelheer! Dan wat smeek ik, Vaderlanders!
voor het Volk van Nederland,
't Werktuig van Gods goedheid zyt gy,
die bedeeld zyt door zyn hand.
Christnen! denkt aan uwen Meester,
die voor u geleeden heeft,
Staroogt op zyn liefdewerken,
hoort die wetten, die Hy geeft.
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Liefde tot het Opperweezen,
Liefde tot den medemensch,
Dit 's de grondzuil zyner leering,
Liefde is nog zyn wil en wensch.
Zyt gy Christnen, Nederlanders!
en belyders van die Leer,
Zyt met een dan wet betrachters,
zyt gehoorzaam aan uw Heer.
Liefde moet door daaden blyken,
schoon oorspronglyk in 't gemoed.
Ja! ik keur uw medely den,
uwe ziels ontroering goed.
Maar, wat kan uw schreijen baaten;
't red den armen dorpling niet,
Hoor, het geen de stem der Liefde,
't geen de Godsdienst, u gebiedt.
Christus, die, uit loutre liefde,
voor ons eeuwig welzyn storf,
Die, voor onze wanbedryven,
aan het kruis genae verworf;
Christus zal u eenmaal daagen,
als by 't Rechter ampt bekleedt,
Als uw Meester onderzoeken,
hoe ge uw schatten hebt besteed.
Welk een vonnis durft gy wagten,
zo ge uw broeders hebt versmaad?
Dient hun hier met uwe goedren,
met uw Liefde, met uw Raad,
Dan zal u de Vorst der Liefde
heil vergelden naa den dood,
Ja! al kost ge een waereld schenken,
't loon bleef nog oneindig groot.
Komt dan, dierbre Vaderlanders!
dat ge uw eigen heil beslist,
Werpt vol ootmoed, werpt vol blydschap,
Gaaf op Gaaf in de Offerkist.
Toont uw hart nog onverbasterd;
dankend God voor uw geluk;
Smeekt Hem voor het heil uws naasten,
geeft verligting in hun druk.
Zoudt ge uw liefdepligt vergeeten,
waar gy daaglyks blyk van gaaft,
Daar gy andere Medebroeders,
in de Britsche kluisters laaft.
Neen! gy zult hun zeker bystaan
door de vrugten van uw vlyt,
Toonen dat gy Nederlanders,
staaven dat gy Christnen zyt.

A.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Geschiedkundig verslag van 't geen, langzamerhand, aanleiding
gegeeven heeft tot de kerkelyke verdraagzaamheid der
protestanten in de Pruisische staaten.
(Getrokken uit zekere Hoogduitsche Brieven, over den tegenwoordigen Staat van
den Godsdienst in dat Ryk; gedrukt te Leipzig, 1778.)
De uitsteekende verdraagzaamheid, welke zo veel Gezinten, onder het gebied van
den Koning van Pruischen, zelfs gewillig, omtrent elkander in het stuk van den
Godsdienst betoonen, klinkt zeer wyd onder de Protestantsche Christenen, en
boezemt den aandagtigen beschouwer van de veranderingen in de Christen-Kerk
een dubbele opmerking en verwondering in. Men weet, dat zommige eene dus
verregaande verdraagzaamheid als een gunstig teken, dat andere dezelve als een
kwaad beduidsel aanzien, ten opzigte van de volgende lotgevallen der Kerke. De
toekomende tyden moeten dit ontzwagtelen. Wanneer die toegeevenheid niet tot
eene volslaagene onverschilligheid, wat men ook denke nopens de Christelyke
Geloofsleere, overslaat, - zo die verdraagzaamheid, met andere woorden, geene
aanleiding geeve, om alle vaste beginselen der Christelyke leerstelsels, welke
verschillende Aanhangen gemaakt hebben, te verwerpen, 't geen, naar ons inzien,
geenszints het geval is van de verdraagzaamheid in Duitschland, oordeelen wy, dat
(*)
de Christelyke Kerk wel grooter onweersbuiën dan deeze hebben boven het hoofd

(*)

Sack, Spalding, Semler, Steinhart en andere, hoe verdraagzaam ook omtrent de begrippen,
die andere over het Christendom voeden, zyn 'er zo verre af van alle leerstelsels des
Christelyken geloofs den bodem in te slaan, en dus de Christen-menschen in de akeligste
onweetenheid ten opzigte van 't geen de Christelyke openbaaring leeraart, te laaten zinken,
dat ieder hunner een leerstelsel van het Christelyk Geloof, in hunne Schriften, verspreid
hebben, en daarvoor, met alle bescheidenheid, yveren. Dus geeft hunne verdraagzaamheid
geene gelegenheid tot onweetenheid en onverschilligheid, in dat opzigte, welke gevolgen
men, doorgaands, van de verdraagzaamheid vreest; en wat de betragting der Godzaligheid
betreft, men weet, dat de evengenoemde Mannen dezelve, by uitsteekendheid, in hunnen
wandel vertoonen, en daar op, voornamentlyk, by hunne Toehoorders aandringen.
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gehangen. - Dan wy willen in deeze stoffe niet dieper dringen. Ons oogmerk is alleen
den Geschiedkundigen Leezer genoegen te geeven, en Hem te doen zien, dat
deeze verdraagzaamheid niet, eensklaps, verscheenen, maar lang in de geboorte
geweest is.
Zekerlyk heeft men het dulden van allerlei Godsdienstbegrippen, in den
uitgestrektsten zin, aan den thans heerschenden Koning, FREDERIK DEN GROOTEN,
voornamentlyk, toe te schryven. Dan men moet tot afgelegener bronnen te rug
treeden, uit welken de algemeene geest van verdraagzaamheid, in deezen staat,
eerst gevloeid is, - uit welke dezelve zig verspreid heeft, staande de regeering der
elkander volgende Vorsten; tot dat dezelve, van langzamerhand, onder het
roemrugtig bewind van den thans gebiedenden Koning, onwrikbaar gevestigd is.
Eerstelyk willen wy de verstafgelegene oorzaaken dier Verdraagzaamheid
opgeeven; - Ten tweeden zullen wy die geene aanwyzen, welke wat nader aan onze
tyden koomen; - en Ten derden de allernaaste redenen te voorschyn brengen, die
aanleiding gaven om zo veel Gezinten van Christenen, op de vreedzaamste wyze,
met den anderen te doen verkeeren, en de wydst uit elkander loopende begrippen,
om zo te spreeken, te vereenigen. Het kan den Geschiedkundigen Leezer niet
onaangenaam weezen daar van een volledig verslag te hebben, en die zaak dus
uit den grond te zien opgehaald. [Het oorspronglyke is met bylaagen verrykt, die
ons op de zekerheid der volgende zaaken, met alle gerustheid, doen afgaan, maar
die te omslagtig zyn, om in dit Mengelwerk geplaatst te worden.]

I. Verstafgelegene oorzaaken, die de Algemeene Verdraagzaamheid, in
de Pruisische Staaten, bewerkt hebben.
Niet lange na de Hervorming, werdt tot deeze Verdraagzaamheid de grond gelegd,
en op denzelven is verder die allerheilzaamste instelling voor Kerk- en Burger-
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staat, ‘van niemand in zyn geweten, wegens den Godsdienst, te verontrusten’, door
veele veranderingen in de Pruisische Staaten, wyd en zyd gebouwd. - JOACHIM DE
EERSTE was een Vyand van Luther, en van de Hervorming; maar geen Vervolger.
Zyne beide Zoonen, JOACHIM DE TWEEDE, en de Markgraaf JOHAN, vervoegden zich
schielyk by de Luthersche Leer. De laatste omhelsde dezelve eerst, in het openbaar,
te Kustrin, in den jaare 1536, en verkoos HENDRIK FRAME, een zeer verdraagzaam
Man, volgens het getuigenis zelfs van eenen Roomschen Geestelyken, tot zynen
Hofprediker en Generaal Superintendent. Dan niemand werdt ter navolginge zynes
voorbeelds gedwongen, alzo die Vorst het voor een ge weetenaak aanzag, iemand
met geweld tot den Godsdienst te dwingen.
JOACHIM DE TWEEDE nam te Spandau, in den jaare 1539, het Luthersche Geloof
aan. Het Hof, de Raad, de Burgers, mitsgaders eene groote party der Roomsche
Geestelykheid omhelsden zyne keuze, en gebruikten het Avondmaal naar de wyze,
die de Luthersche hebben. Daar over viel het Poolsche Hof den Keurvorst lastig,
en de Gezanten van Koning Sigismund werden gelast in Berlyn te weeg te brengen,
dat de Keurvorst, nimmer, deszelfs Gemalin, eene Dogter van Sigismund, tot dat
Geloof noodzaaken zou; aan welk verzoek de eerste, met alle gewilligheid, voldeedt.
In de Kerk-verordening, welke hy, in den jaare 1540, uitgaf, en waar na men zich,
in Brandenburg, ten opzigte van Leer en Kerkgebruiken, schikken moest, ontmoeten
wy een Artykel, dat ten klaare bewyze dient, hoe zeer hy de Christelyke Vryheid
(*)
voorstondt . En in 't jaar 1545 beval de Keurvorst, by gelegenheid, dat een

(*)

Een ander deel van de Christelyke Vryheid is, dat we niet gehouden zyn ons te gedraagen
naar de plegtigheden en regtsgebruiken der Mosaische Bedeeling. Het staat den Christenen
vry de gewoonten van hun Land, ook in dit stuk, na te volgen. De Engelsche mogen zich van
het Engelsche, de Fransche van het Fransche, de Romeinen zich van het Roomsche regt
bedienen. Aan deeze vastgestelde Wetten, voor zo verre ze niet met Gods wil stryden, hangt
hy zyne goedkeuring, ja bekragtigt dezelve: gelyk geschreeven is by Rom. XIII. Alle magt is
van God; ‘niet alleen de magt der Jooden, maar ook de magt van andere Volken.’ En de H.
Petrus beveelt: weest alle menschelyke orde onderdaanig. 1 Petri II:13.
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Keurvorstelyke Kerkenraad wierd' opgerigt, met nadruklyke woorden, dat de andere
Kerkvergaderingen, in de gewigtigste zaaken, altoos den raad deezer Keurvorstelyke
byeenkomste zouden inneemen; terwyl, langs dien weg, de magt der Geestelykheid
beteugeld, en hunne veel gezag hebbende uitspraaken, van tyd tot tyd, kragteloos
gemaakt werden.
JOHAN GEORGE, zo deugdzaam als zuinig, deedt al zyn best, om de
Verdraagzaamheid in den Godsdienst te bevorderen. By eene verandering des
evengenoemden Keurvorstelyken Kerkenraads, liet hy, in de neteligste zaaken,
eenige zyner Kamerraaden, mitsgaders zynen Kancelier, door deeze Vergadering
roepen, op dat men, met alle nauwkeurigheid, de ter tafel gebragte stukken
onderzoeken, en, met allen moogelyken spoed, vonnis stryken zou. 't Is waar, dat
hy den Geestelyken de magt liet behouden, om te straffen: maar niet, zonder
bepaaling, en met uitdruklyk bevel, dat de Waereldlyke Regter het vonnis zou
uitvoeren. Eenige jaaren laater voegde hy die Vergadering een weereldlyk persoon
tot Kancelier toe, en belette haar dus het staan na de opperste magt. Zyne liefde
(*)
tot eensgezindheid was, huiten kyf, de oorzaak, dat hy het ontwerp van eendragt
in het openbaar, eerbiedigde. - MUSCULUS en CORNERUS moesten hier aan arbeiden,
en niets was duidelyker, dan dat de Keurvorst de algemeenste eensgezindheid, en
de rust zyner Onderdaanen, op het oog hadt.
JOACHIM FREDERIK stondt de zaak der Lutheraanen, ten yverigste, voor, en
betoonde zich geen vriend van de Hervormde te weezen; dan vervolgde hen, in
geenerlei opzigte. Zyne Ziel ademde vreede, en men kan geen voorbeeld van
vervolging, onder deszelfs bestier, bybrengen. - Dan onder alle, die men als de
eerste Bewerkers van de thans heerschende Verdraagzaamheid in de Pruisische
Staaten mag aanzien, verdient Keurvorst JOHAN SIEGMUND de eerste plaats. - De
Slag, dien hy met den Hertog van NEUFCHATEL, in Dusseldorp voerde, maar byzonder
de nederlaag, den laatsten toegebragt, deedt Hem, onder andere, tot de Hervormde
Kerk overgaan. Hy nam de plegtigheid des H. Avondmaals, naar het gebruik der
Hervormde, voor het eerst, waar, op den eersten Kersdag van 't jaar 1613, en lag,
hier door, den

(*)

Formula Concordiae.
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grondslag tot de Verdraagzaamheid, die de Hervormde, zedert, in zyn Ryk betoond
hebben. Voor zynen overgang tot de Hervormde Kerk, was hy den Philippisten al
byzonder genegen, en liet zich, vervolgens, door de beschryvingen, welke zyne
Hovelingen, wel eer in Frankryk, de Palts en Holland geweest zynde, van de
eenvoudigheid des Hervormden Godsdiensts gegeeven hadden, tot liefde omtrent
denzelven inneemen; dan de gemelde Slag gaf daar toe de meeste aanleiding.
Deeze overgang was voor het Graafschap Brandenburg, inzonderheid voor de
belangen van den Godsdienst, van het grootste gewigt. Met zyne goedkeuring werdt
eene belydenis ingevoerd, die der Hervormde Kerk ten regelmaat moest dienen;
maar geen van de Luthersche Belydenisse dwong men tot de aanneeming der zelve.
Zelfs liet de Keurvorst de grootste oogluiking blyken, by gelegenheid, dat de
Luthersche, op het aanhitsen van een Geestelyken der St. Pieters Kerke, oproer
verwekten, wegens het wegvoeren der Beelden uit den Dom. En op den algemeenen
Landdag te Soldin beloofde hy, allerplegtigst, van geene vervolging te zullen
aanregten, wegens den Godsdienst; en dat hy, ten opzigte van de Geestelyke
zaaken, niet de minste verandering dagt te maaken, nog in den Lutherschen
(*)
eerdienst, nog in het regt van Patroonschap , nog in den Kerkenraad.
In den jaare 1614 liet hy een merkwaardig Bevelschrift uitgaan, strekkende tot
aanspooring der Geestelyke, om alle bescheidenheid en gemaatigdheid, op den
Predikstoel, te laaten blyken; en alles te weeren, 't geen aanstoot geeven, den
vreede der Ziele stooren, en de belangen van Gods Kerk benadeelen konde. Ieder
aandagtig beschouwer deezer eendragtlievende uitschryving bemerkt daar in reeds
de zaaden dier Godsdienst-verdraagzaamheid, welke de thans regeerende Monarch,
tot geluk zyner Staaten, op zulk een' vasten voet gebragt heeft. - Agtervolgens het
onderwys, dat de Leeraars BERGIUS en PELARGUS hem mededeelden, stondt de
Keurvorst, nopens het stuk van de verkiezing der genade, in het gevoelen van
ARMINIUS, die in Holland veroordeeld werdt, en van daar kwam het, dat hy met de
Nationaale Synode, te Dordregt 1618 en 19 byeen geroepen, niets te doen wilde
(†)
hebben, en geen Godgeleerde daar toe afgevaardigde . Zekerlyk vindt

(*)
(†)

Het regt van Kerkelyke aan te stellen.
Behalven de byzondere gevoelens van den Keurvorst, wegens de algemeene genade,
vaardigde hy ook niemand na de Hollandsche Algemeene Kerkvergadering af, vermits hy
voorzag, dat in de veroordeeling van Arminius, ten opzigte van de Algemeene genade, de
veroordeeling der Luthersche, die in dit stuk met den Remonstrantschen Hoogleeraar gelyk
dagten, lag opgeslooten. Om dan den Lutherschen, hier in, geen aanstoot te geeven, liet ook
de Keurvorst zyne Godgeleerden van de Synode te rug blyven.
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men in deezen stap eenen van de merkwaardigste gronden, op welken de edelste
geweetens-vryheid, in deeze Staaten, verder is voortgeplant.
Onder den ongelukkigen Keurvorst GEORGE WILLEM, werdt de zogenaamde
dertigjaarige Kryg gevoerd. De liefde tot de Protestanten voerde hem, maar tot zyn
eigen ongeluk, in deezen verwoestenden Oorlog, die hem onnoemlyke schatten
kostte, en wiens uitslag hy niet beleefde. Hy stierf, in den jaare 1640, te
Koningsbergen, met veel hartzeer en kommer wegens zyne zo ongelukkige
regeering. - Deeze zyn de verstafgelegene oorzaaken, die het dulden van allerlei
gevoelens over den Godsdienst, in de Brandenburgsche Staaten, bewerkt hebben.
- Wy gaan over tot

II. Nadere oorzaaken, die deeze Algemeene Verdraagzaamheid bevorderd
hebben.
Wy vinden ze onder de roemryke regeering der Keurvorsten FREDERIK WILLEM, en
FREDERIK DEN EERSTEN.
FREDERIK WILLEM nam de belangen der Hervormde, in de Westfaalsche
Vreede-onderhandeling, met eene ongeloofelyke moeite, ter harte, en zegenpraalde,
eindelyk, voor deeze Geloofsgenooten. De Hervormde drongen, namentlyk, op eene
onbepaalde vryheid van Godsdienst-oefeninge, en de Keurvorst liet hunne zaak,
door zyne Gezanten, afzonderlyk bewerken. Dan zeer veel zwaarigheden ontmoetten
zy by de Keizerlyke en Roomsche Afgevaardigden. - 't Kwam, namentlyk, in de
geheele Oorlogsverklaaring, enkel om den Godsdienst begonnen, op de
beantwoording deezer vraage aan; ‘Is het regt van den Godsdienst te hervormen
verbonden aan het regt van regeeren; zo dat elk Landsheer, naar zyn eigen
welgevallen, eenen anderen Godsdienst kan invoeren, dien zyne Onderdaanen, tot
dus verre, niet beleeden hebben?’ - Deeze vraag was voor alle ook een twistappel,
vermits een ieder eenen byzonderen Godsdienstigen aanhang toegedaan zynde,
verschillend, over het Christelyk Geloof dagt. De
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gematigste Godgeleerde ontkenden dezelve. Andere hielden den middenweg, en
oordeelden, dat de Vorsten, zekerlyk, het regt hadden, om den Godsdienst hunnes
Ryks te veranderen, maar niet als met de toestemming der Land-Staaten. Eindelyk,
kwam men overeen, ‘dat het, in den Roomschen Ryke, ieder zou vrystaan den
Roomschen of den Protestantschen Godsdienst, het zy den Lutherschen, of
Hervormden, te belyden, en dat elk deezer Godsdiensten, in het openbaar, gevierd
zouden worden op die plaatsen, daar zy, in den beginne van 1624, opentlyk gevierd
waren. Dan, wanneer de Onderdaanen, op eene plaats van dat Ryk, een geloof
waren toegedaan, dat aldaar niet was ingevoerd, moesten zy afzien van eene
openbaare belydenis van het zelve, en, in stilte, zich met hunnen Huislyken eerdienst
te vreede houden, of de vryheid hebben van hunne bezittingen te verkoopen, en
naar zulk eene plaats te trekken, daar hunne Godsdienst in algemeen gebruik was.’
Alle de Ryks-Staaten beloofden dit beding te zullen nakoomen, het Huis van
Oostenryk alleen uitgezonderd; dit begeerde daar aan niet gehouden te weezen,
en wilde niemand zyner Onderdaanen eenigen Godsdienst als den Roomschen
laaten belyden. Die daarmede niet te vreede was, moest het Land ruimen. Dan den
Silesier-Vorsten werdt hunne vryheid, hier in, gegeeven, en den overige Silesiers
stondt men eenige openbaare Bedehuizen, by gunste, toe. De Hervormde, door
FREDERIK WILLEM ondersteund, wilden het onbepaald genot eener Godsdienst-vryheid
hebben. De Afgevaardigde uit Brandenburg, by welke zig de Hessische vervoegden,
bragten het, eindelyk, ook zo verre, dat de Hervormde met die van de Augsburgsche
Geloofsbelydenis gelyk gesteld wierden. Deeze yvervolle poogingen van den
Keurvorst ontstaken, gelyk men ligt denken kan, by alle de Hervormde in Duitschland,
Zwitserland en Holland, de grootste vreugde. Ook werdt by den Westfaalschen
Vreede één afzonderlyk Artykel, tot welzyn der Hervormde, bepaald. - Behalven
deezen Vaderlandschen yver, ter bevordering van de Godsdienstige belangen der
Hervormde, in het Duitsche Ryk, wendde hy, inzonderheid, allen vlyt aan, om de
verschillende Gezindheden tot vreede onder elkander op te wekken. Hy gaf den
Brandenburgsche Godgeleerden de vryheid, om de gesprekken by te woonen, die
over den Godsdienst in den jaare 1645 gehouden werden; en diende, agtervolgens
den wensch van den Poolschen Ko-
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ning Wladislaus, om de Roomsche met de Luthersche, en Hervormde, te vereenigen.
Dan dit gesprek liep niet alleen vrugteloos af, maar deedt ook den Godgeleerden
Oorlog van Kalovius tegen de Hervormde ontstaan. Hy maakte voorts, in de zaaken
van den Godsdienst, de allerbeste schikkingen. Deeze strekten, eensdeels, om de
onderscheidene Geloofsgenooten tot vreede en eendragt op te wekken, en
anderdeels der Geestelykheid de juiste paalen aan te wyzen, binnen welke noch
hun aanzien, zo onontbeerlyk, om de Christen-Kerk in stand te houden, gefnuikt,
noch hun gelegenheid gegeeven werdt, om zich een al te groot gezag aan te
maatigen, en het zelve, ten nadeele van den Staat en de Kerk, te misbruiken. Ook
schafte hy, van tyd tot tyd, het overtollige - het nuttelooze - en het onverstandige
van den byplegtigen Godsdienst af. - Ik zal, ten opzigte van het een en ander,
zommige bewyzen voor het licht brengen. - Den 2 Juny van 't jaar 1662, liet hy een
geschrift uitgaan, hoe de Hervormde en Luthersche Predikanten, zo wel als andere
Onderdaanen des Ryks, de eendragt onder den ander bewaaren moesten. - Twee
jaaren laater beval hy, dat de Hervormde en Luthersche Gezindheden noch op
elkander smaalen, noch elkander gevolgen zouden te laste leggen, verkeerdelyk
uit hunne onderscheiden' geloofsbegrippen getrokken, en dat men vryheid zou
(*)
hebben de bezweering van den boozen Geest , by het doopen der jonge Kinderen,
agter te laaten. - Twee Geestelyke, die met onverstandigheid geyverd hadden,
werden door den Keurvorst te Berlyn van hunne ampten verlaaten, en hy gaf daar
van eene openbaare verklaaring. - Alle Luthersche Opzieners en Predikanten
moesten een geschrift, op hoog gezag, onderschryven, waar in zy, eerst, beloofden
een voorbeeldig gedrag te zullen leiden: - ‘Ten tweeden, van geene verschillen,
tusschen Hen en de Kerkbedienden, of iemand anders ontstaan, op den Predikstoel
voor de Gemeente te brengen, en daar over te twisten en te tieren, maar alle
geschillen voor den Keurvorstelyken Kerkraad te brengen, en in hunne vereffening
te berusten.’ - Eindelyk werden ze hier door verpligt, om alle veragting en
onverdraagzaamheid, ten opzigte der Hervormde, af te leggen. - En op dat de
voorstanders der Augsburgsche Belydenisse van den kant der Hervormde niets te
vreezen hadden, bragt een

(*)

Exercismus.
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openbaar Gebod des Keurvorsts, den 6 Mey 1668 uitgegeeven, deeze onder de
striktste verbintenis van hunne Broeders, nimmer, in hunne eer en voorregten aan
te tasten.
In 't jaar 1678 lieten zich al eenige Geestelyke kyken, die den aanhang van ARRIUS,
SOCINUS en PHOTINUS begunstigden. De Keurvorst liet, daaromtrent, nauwkeurig
onderzoek doen, en schoon hy hun geene vryheid vergunde, om hunne gevoelens,
in het openbaar, te belyden, beval hy nogthans, in eene bekendmaaking van 't jaar
1683, dat men deeze persoonen verdraagen moest, zo lang zy stil en vreedzaam
leefden, en hunne dwaalingen niet voortplantten. - Het gezag der Geestelyke liet
hy, aan den eenen kant, tegen allerlei afbreuk en veragting beveiligen; en aan de
andere zyde, droeg hy zorg, dat deeze nimmer door eene al te verregaande eerzugt
en een aangematigd regt, dat hun niet toekoomt, eene onbepaalde gehoorzaamheid
des gemeenen Volks, aan hunne uitspraaken, konden verkrygen, welk de naaste
weg tot vervolging en onverdraagzaamheid is. - Daar in openbaarde de Keurvorst
de diepste Staatkunde. Geen van beide deeze uitersten moet in een Land plaats
hebben, daar Geweetens-vryheid en Verdraagzaamheid van allerlei eerdiensten
de Ingezetenen, op de nauwste wyze, verbindt. - De bediening der Predikanten
moet aan geen versmaading zyn blootgesteld; anders zyn hunne verrigtingen
volstrekt vrugteloos. Dan zy moeten ook niet te veel magts bezitten, vermits, gelyk
helaas! de Geschiedboeken leeren, zy ligtelyk overslaan om die magt te misbruiken.
Den juisten middelweg wist de groote Keurvorst, daarin, te houden, en, in het
algemeen, kan men aanmerken, dat hy de Verdraagzaamheid, in de Pruisische
Staaten, langzamerhand verspreidde; ten minsten het pad baande, op welk daarna
FREDERIK WILLEM en inzonderheid FREDERIK DE TWEEDE, aan alle hunne Onderdaanen
de volmaaktste en onbeteugeldste vryheid des geweetens verleenden. - Deeze
Beheerscher, die zo veel deels in de verbetering van den Godsdienst gehad, en,
om die reden, de grootste verdiensten verworven heeft, beval, verder, tot bevordering
van de bovengenoemde einden, dat, zo men iets, in Burgerlyke gevallen, tegen de
Geestelyke te klaagen hadt, dit door den Kerkenraad van de hand geweezen, en
voor den Wereldlyken Regtbank gebragt moest worden. Even zo moest men, ten
opzigte van beledigingen en eerroveryen, op 's Vorsten bevel, handelen, wanneer
die tusschen Leeraar en Leeraar, of
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tusschen Geestelyke en Leeken verkeerden. De Berlynsche Geestelykheid
onderwierp hy, allengskens, aan de bevelen der Hooge Overigheid, en bepaalde,
b.v., dat de zaaken der Kerkgestoelten van de laatste zouden afhangen. Ook deedt
hy den geletterden hoogmoed van menig' Godgeleerden yverar, inzonderheid hunne
Schryfzugt, waardoor het zaad van twist en verdeeldheid rondsomme gestrooid
wordt, onder zekere wetten gebukt gaan, ingevolge van dat merkwaardig bevelschrist,
waardoor geene Godgeleerde Boeken, dan die onder het oog der Koninglyke
Beoordeelaars geweest waren, mogten het licht zien. Zo verre de toenmaalige tyden
gehengden, ontslipte de verbetering van den smaak, en de beschaaving des
verstands, zyn opmerkzaam oog niet; zelfs gaf hy deeze eene plaats in het
uitwendige van den Godsdienst, en in de Kerkelyke verrigtingen van den Leeraar.
Hy verwierp de Latynsche Gezangen, die de Domkerk te Havelberg nog gebruikte,
en schafte de witte Koorkleeden der Predikanten, en de Kruizen, by het begraaven
der dooden, af. De oeffeningen voor de jeugd werden, door zyn toedoen, op eenen
geregelden voet gebragt, en hierdoor de duisternis der onweetenheid, en des
bygeloofs, waar in het gemeene Volk wandelde, verdreeven.
Aan de komst der Fransche Vlugtelingen in dit Ryk kan men, mede, de steeds
toeneemende broederlyke liefde onder zo veele onderdaanen, die eenen
verschillenden Godsdienst beleeden, toeschryven. Tot onuitwischbaare schande
voor LODEWYK XIV, tot verderf van zyn eigen land, en tot een eeuwig verwyt van
den vervolgzieken geest der Fransche Geestelykheid, moesten 20000 van de
getrouwste Ingezetenen het hunne agterlaaten, en met niets, dan den Staf en Gods
woord, Frankryk ruimen, of zig by het Roomsche Geloof voegen. Zekerlyk hielp
deeze gebeurtenis de eensgezindheid onder die Pruisische Onderdaanen, welke
eener verschillende Geloofsbekentenisse toegedaan waren, haar vollen beslag
krygen. - Welk eenen lof verdient dan niet deeze verlichte Keurvorst by alle
regtschaapen' Onderdaanen van het Pruisische Ryk! en met welk eenen eerbied
moeten de verdraagzaamste hunner niet aan Hem gedenken, daar hy een der
oudste, maar ook der voornaamste bewerkers is van die onwaardeerbaare Vryheden,
die ze thans genieten.
(Het Vervolg daarna.)
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Waarneeming wegens de goede uitwerking van de Assa Faetida,
in eene hevige maag- en darmpyn, door uitzetting van winden
veroorzaakt.
(Medical Cases and Observations, by ANDREW DUNCAN, M.D.)
R.M. Een Man van een sterke Lichaamsgesteldheid, en omtrent 38 Jaaren oud,
wierd den 14 Juny, 1777, in het Hospitaal te Edinburgh gebragt. Hy klaagde over
eene hevige pyn in den omtrek van de Maagkuil, (Cartilago Ensiformis) welke zig
van daar benedenwaards tot den Onderbuik uitstrekke. De aanvallen duurden niet
zeer lang, maar waren zeer hevig, en volgden zeer schielyk op elkander. Wanneer
de Lyder eenige winden loosde, het zy benedenwaards of naa boven, gevoelde hy
eene verligting: daarby had hy opgemerkt, dat telkens, naa dat hy wat gegeeten
had, hy eene menigte winden van boven kwyt raakte; ook klaagde hy zeer dikwils
over rommeling van winden, (Borborygmi) die telkens met een plaatzelyke uitzetting
der Darmen vergezeld was. Wanneer de pyn op zyn hevigste was, dan gevoelde
hy eene geweldige hoofdpyn, met ligte huiveringe. Doch, ofschoon deeze
Symptomata alleen maar de hevige aanvallen van pyn vergezelden, zo bleef tog
de pyn omtrent de Cartilago Ensiformis meer of min bestendig; en des morgens,
wanneer de pyn gemeenlyk het minste was, gevoelde hy eene ligte hoofdpyn.
De Pols deed omtrent zeventig slagen in een minnut; de Stoelgang was natuurlyk,
hy sliep des nagts zeer wel; doch had weinig eetlust.
De Lyder had reeds drie jaaren lang aan deeze Toevallen gelaboreerd: geduurende
den winter waren zy draaglyk; maar tegens het voorjaar wierden zy telkens heviger.
Hy schreef dit ongemak toe aan eene Geluwe, die hy, elf jaar geleden, gehad had;
vermits hy zedert dien tyd nimmer vry was geweest van eenige ongemakken in den
Onderbuik, hoewel zy zig eerst zedert drie jaaren op de bovengenoemde wyze
geopenbaard hadden.
Hy had verscheiden Geneesmiddelen gebruikt, en onder anderen, in den laatsten
tyd, de pillen van ANDERSON, die hy eenen geruimen tyd, zonder de minste
beterschap, gebruikt had.
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Ik liet hem alle avonden, naa bed gaande, twee van de volgende Pillen inneemen:
℞ Assae Faetidae.
Aloes Socotrinae.
Saponis Hispani. singulorum dragm. unam.
Syrupi simplici fiat massa, dividenda in pillulas granorum quinque.
Wanneer ik hem den 24 Juny bezogte, verhaalde hy my, dat hy dagelyks een of
twee goede Stoelgangen had gehad. Hy was minder met de spanning van winden
gekweld; doch de pyn omtrent de Maagkuil was by aanhoudendheid gebleven. Hy
meende dat deeze pyn thans iets laager was dan voorheen. De pyn in het hoofd
was minder, doch hy klaagde over zwakte.
Ik liet hem met het gebruik der pillen aanhouden.
Den 1 July zeide hy my, dat hy geen ander uitwerking gehad had, dan natuurlyke
ontlasting. Zyn hoofdpyn bleek draaglyk, en hy klaagde minder over zwakte. Egter
behield hy pyn in den Onderbuik.
Het gebruik der pillen wierd voortgezet tot den 8 July. Hy had van de laatste dosis
pillen vier copieuse Stoelgangen gehad. Zedert eenige dagen waren de aanvallen
van pyn omtrent de Maagkuil minder hevig geweest; en al de overige toevallen
waren aanmerkelyk minder.
Ik liet hem vervolgens maar één pil des avonds inneemen.
Den 15 July. Hy behield dagelyks ruimen Stoelgang, niettegenstaande hy maar
eene pil gebruikte. Hy bleef van de hevige aanvallen der pynen, omtrent de
meergenoemde plaats, bevryd, en gevoelde weinig of niets meer van de voorgaande
ongemakken.
Hy verliet het Hospitaal, en ik gaf hem den raad, om, naarmaate van zyne
omstandigheden, de pillen verder voort te gebruiken.
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Natuurlyke historie van den nagtegaal.
(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
(Vervolg en Slot van Bladz. 161.)
De Nagtegaal is, met den tyd, vatbaar voor verknogtheid aan den persoon, die hem
oppast; wanneer hy eens kennis gemaakt heeft, ontdekt hy aan den gang, zonder
te zien, de aankomst zyns Oppassers, begroet hem, door met een blyden toon te
slaan; in den ruityd, doet hy vrugtlooze poogingen om te zingen, en tragt dit gebrek
te vergoeden door de vrolykheid zyner beweegingen, en zyn geheele houding is te
inneemender, daar hem het vermogen, van zich uit te drukken, ontbreekt. Verliest
hy zyn Oppasser, dan sterft hy zomtyds van droefenisse; overleeft hy dien dan is
'er langen tyd noodig om hem aan eenen anderen te gewennen; gelyk alle
vreesagtige en wilde characters, is hy vast aan een en denzelfden verkleefd, om
dat hy bezwaarlyk gewent. Eenzaamheidminnend zyn de Nagtegaalen; zy reizen
alleen, zy komen alleen in de Maanden April en May, en vertrekken alleen in
September; en, wanneer, in het Voorjaar, het Mannetje en Wyfje zich by een voegen
om te nestelen, schynt deeze byzondere verbintenis hun afkeer van de
Vogel-maatschappy, in 't algemeen, te versterken: want zy dulden als dan geene
soortgenooten op de plaats, welke zy zich hebben toegeëigend. Men gelooft dat zy
dit doen om een veld te hebben, ruim genoeg om onderhoud voor zich en hun
huisgezin te vinden; ten blyke hiervan strekt, dat de nesten, in een landstreek, waar
overvloed van voedzel is, nader byeen zyn; dit bewyst ook dat de jalousy, gelyk
zommigen willen, hun daar toe niet aanzet: want men weet dat deeze drift de
afstanden nooit te groot vindt, en dat een overvloed van leevensmiddelen de
verlegenheden en voorzorgen deezer Vogeltjes niet vermindert.
Elk paar begint zyn nest te maaken op het einde van April of het begin van May;
zy vervaardigen 't zelve van bladeren, takjes en steelen; van buiten, en van binnen
vullen zy het met draadjes, fyne worteltjes en hair; zy plaatzen 't op een goeden
stand, een weinig na het Oosten ge-
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keerd, en niet verre van 't water; het rust op de takken van laag Geboomte; of op
hoog opgeschoote kruid, of ook zelfs op den grond, aan den voet van 't geboomte;
dit brengt te wege, dat de eitjes of de jongen, en zomtyds zelfs de Moeders, ten
prooi worden aan Jagthonden, Vossen, Bontzems, en dergelyk Gedierte.
By ons ligt het Wyfje doorgaans vyf eitjes; eenpaarig donker groen van kleur,
uitgenomen dat ze aan 't dikste einde donkerst, en 't dunste het groenste zyn. Het
Wyfje broedt alleen, en verlaat het nest niet dan om eeten te zoeken, en alleen 's
avonds, wanneer de honger prangt; geduurende haar afweezen schynt het Mannetje
een waakzaam oog op 't nest te houden. Met den achttienden of twintigsten dag
komen de Jongen uit. Het getal der Mannetjes is doorgaans dubbel van dat der
Wyfjes; wanneer men, derhalven, in de maand April een gepaard Mannetje
wegneemt, heeft de Weduwe welhaast een ander, en dit weder weggenomen zynde,
een derden; en het broeden gaat even goed zyn gang. Het Wyfje voedt de Jongen
even als de Kanarie-vogeltjes, en wordt door het Mannetje, in dat gewigtig werk,
ondersteund; als dan houdt deeze op met zingen, een ernstiger bezigheid hebbende;
men wil, dat zy, geduurende het broeden, zelden digt by het nest zingen, uit vrees
van 't zelve te zullen ontdekken; doch, wanneer men het nest nadert, verraadt zich
de Vaderlyke tederheid door het geschreeuw over 't gevaar, in 't welk zich het
broedzel bevindt, en 't geen daar door toeneemt. In veertien dagen hebben de
Jongen vederen, en 't is dan dat de zodanigen, die men wil opvoeden, moeten
weggenomen worden; wanneer zy alleen vliegen, beginnen de Vader en Moeder
een nieuw broedzel, en, naa dit tweede, een derde; doch zal dit laatste gelukken,
dan moet 'er geen vroege koude komen; in heete landen broeden zy tot vier keeren;
doch de laatste broedzels zyn de minst talryke.
De Mensch, die niet gelooft te bezitten, dan wanneer hy, 't geen hy bezit, kan
gebruiken en misbruiken, heeft middel gevonden om de Nagtegaalen in den
gevangen staat te doen nestelen; de grootste hinderpaal was, de zugt tot de vryheid,
zeer sterk in deeze Vogeltjes; maar men heeft deeze natuurlyke aandoening weeten
op te weegen door even natuurlyke doch sterker aandoeningen, de noodzaaklykheid
van minnen en voortteelen. Men neemt een gepaard Mennetje en Wyfje, en laat ze
in een groote Vogelvlugt, of liever in den hoek van een tuin met klein geboomte be-
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plant, waar van men eene vlugt maakt, door 'er netten rondsom te zetten; dit is de
zagtste en zekerste wyze om de Nagtegaalen, in den gevangen staat, te doen
voortteelen: het gelukt ook; doch bezwaarlyker, wanneer men dit Mannetje en Wyfje,
in een weinig verlichte vlugt plaatst, elk byzonder, hun alle dagen, op dezelfde uuren
te eeten geeft, en van tyd tot tyd de byzondere kooitjes opent om ze met de vlugt
gemeen te maaken, die, met het begin van April, openzettende, zonder ze meer te
sluiten, en hun alles te geeven wat noodig is tot het maaken van een nest.
Men heeft ook middel gezogt om Nagtegaalen te planten op eene plaats, waar
ze zich niet onthielden; ten dien einde tragt men de Ouden beide te vangen, en
neemt het broedzel met het nest weg, brengt het op eene plaats zo naby mogelyk
gelyk aan die van waar men 't zelve nam; waar op de Ouden elk in een byzonder
kouwtje zo na by de Jongen gebragt worden, dat zy hun geroep hooren; wanneer
men ze laat vliegen, zonder de Jongen te vertoonen; de aandrift der Natuure voert
hun na de plaats van waar zy het geluid der Jongen verneemen; zy vaaren voort
met ze te voeden zo lang het noodig is; en men beweert, dat zy, in 't volgend jaar,
te zelfder plaatze, wederkomen; en dit zullen zy, buiten twyfel, doen, als zy 'er het
geliefde voedzel, en de noodige bouwstoffen tot het maaken van nesten, aantreffen;
want, zonder zulks, zyn alle andere genomene voorzorgen geheel vergeefsch, en
wanneer deeze vooraad ergens is, bykans overtollig: dewyl de Nagtegaalen, volgens
de waarneeming van FRISCH, altoos, wat men ook doe, op die plaatzen wederkeeren.
Wanneer iemand zin heeft Nagtegaalen zelve te kweeken, zyn die van het eerste
broedzel de beste, en men kan ze een onderwyzer geeven, naar welgevallen; doch,
myns agtens, geen beter dan andere schoonzingende Nagtegaalen.
Met de maand Augustus verlaaten de oude en jonge Nagtegaalen de bosschen,
en gaan na de velden en nieuw bebouwde landen, waar zy meer Wormen en
Insecten vinden. Misschien is dit reeds een voorbereiding tot hun aanstaande vertrek.
Zy blyven 's Winters niet over in Frankryk, Engeland, Duitschland of Gtiekenland,
enz.; en dewyl men verzekert, dat 'er geen Nagtegaalen in Africa zyn, mag men
daar uit oordeelen, dat zy zich na Asie begeeven. Dit is te waarschynlyker, om dat
ze in Persie, China, en zelfs in Japan, gevonden worden; in welk laatstgemeld land
ze zeer gezogt zyn, en de fraay zingende zeer veel
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gelds kosten. Door Europa zyn ze algemeen verspreid tot in Zweden en Siberie toe,
waar zy, volgens de aantekening van GMELIN, zeer lieflyk zingen; doch in Europa,
zo wel als in Asie, zyn 'er Landen, die hun niet aanstaan, en zy zich nooit ophouden.
Overal staan ze bekend voor Trekvogels, en deeze neiging is hun zo diep
ingeschapen, dat de opgeslootene, in het Voor- en Naajaar, op den tyd der reize,
zeer hevige beweegingen maaken, inzonderheid 's nagts. Die reisdrift moet,
derhalven, onafhanglyk weezen van de begeerte om groote koude te ontwyken, en
landen, welke geschikter voedzel opleveren, te zoeken; want in een staat, waar zy
noch koude gevoelen, noch honger lyden, betoonen zy, nogthans, deeze
reisvaardigheid.
Deeze Vogel behoort tot de Oude Wereld; want, schoon de Zendelingen en
Reisbeschryvers spreeken van Nagtegaalen in Candia, in Louisiane, en de Antilles,
enz.; weet men, dat de Nagtegaal te laatstgenoemder plaatze eene soort van
Spotvogel, en die van Louisiane dezelfde is als die der Antilles; dewyl deeze zich,
volgens PAGE DUPRATZ, op Martinique en Guadeloupe bevindt; en, uit het geen Vader
CHARLEVOIX van den Canadaschen Nagtegaal zegt, blykt duidelyk dat het geen
Nagtegaal, of een zeer verbasterd soort, is, dewyl hy slegt zingt. 't Kan weezen, dat
deeze Vogel, die zich in de Noordlykste gedeelten van Europa en Asie onthoudt,
de nauwe Zee-engten, welke, op die hoogte, de twee Vaste-landen des Aardkloots
scheiden, overgevlogen, door een storm of op een Schip in de Nieuwe Wereld
overgevoerd is: dat de Lugtsgesteltenis met zynen aart niet strookt, door de te groote
(*)
koude, de vogtigheid, of ook dat het hem aan gepast voedzel ontbreeke , en hy
daarom slegter zinge in Noord-America dan in Asie, even gelyk hy min aangenaame
toonen slaat in Schotland dan in Italie; want het is een algemeene en doorgaande
regel, dat een Vogel weinig of niet zinge, wanneer hy koude of honger lydt. Men
weet, dat de lugtsgesteltenis van America, en bovenal van Canada, niet gunstig is
voor den Zang der Vogelen; dit zal onze Nagtegaal, in

(*)

't Is bekend, dat in America veele Insecten gevonden worden; doch de meeste zyn zo groot
en zo wel gewapend, dat de Nagtegaal, wel verre van ze tot zyn prooy te kunnen maaken,
dikwyls moeite zal hebben om 'er zich tegen te verweeren.
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Canada overgevoerd, ondervonden hebben; want het is meer dan waarschynlyk
dat hy 'er zich tegenwoordig bevindt; de korte aanwyzing van Vader CHARLEVOIX is,
naa dien tyd, bevestigd, door het stellig getuigenis eens Geneesheers te Quebec,
en van eenige Reizigers.
Naardemaal de Nagtegaalen, ten minsten de Mannetjes, in den Voortyd, geheele
nagten zingende doorbrengen, hebben de Ouden zich diets gemaakt, dat zy, in dit
Saysoen, niet slaapen; en uit dit slegt getrokken gevolg is de dwaaling ontstaan,
dat het Nagtegaalen-Vleesch een slaapverdryvend voedzel was, en het liggen van
het hart en de oogen eens Nagtegaals, onder het hoofdkussen, iemand den slaap
benam; eindelyk deeze dwaalingen veld winnende, en in de kunsten overstappende,
is de Nagtegaal een zinnebeeld der Waakzaamheid geworden. Maar de
Hedendaagschen, die deeze Vogeltjes van nader by en naauwkeuriger waarnamen,
hebben bevonden, dat zy, in den Zangtyd, over dag slaapen, en dat deeze dagslaap,
bovenal in den Winter, ten teken strekte dat zy welhaast weder zouden beginnen
te zingen. Niet allen slaapen zy maar droomen ook, wanneer zy met een zeer zagte
stem zingen.
Voorts verhaalt men veele Fabeltjes van deezen Vogel, gelyk dit doorgaans het
geval is van Dieren, die boven anderen uitsteeken: men wil dat een Slang, of, volgens
anderen, een Padde, den Nagtegaal sterk aanziende, terwyl hy zingt, hem, door dit
aankyken alleen, in zo verre betovert, dat hy ongevoelig zyne stem verliest, en
eindelyk in den opgesparden bek des belaagers valt. Zo wordt ook verteld dat het
Mannetje en Wyfje onder hunne Jongen alleen de zodanige bezorgen, die
zangbekwaamheid toonen, en de andere dooden, of van honger laaten sterven:
men moet 'er dan by veronderstellen dat zy de Wysjes weeten te onderscheiden.
Van denzelfden aart is het, dat de Nagtegaalen veel beter zingen, wanneer zy
bemerken dat 'er na hun geluisterd wordt dan wanneer zy het alleen tot hun vermaak
doen. Alle deeze dwaalingen komen uit een en dezelfde bron, de gewoonte naamlyk
der Menschen, om aan de Dieren hunne zwakheden, hunne driften, en ondeugden,
toe te schryven.
De Nagtegaalen, die men in kouwtjes houdt, zyn gewoon zich te baaden, na dat
ze gezongen hebben. De Heer HEIBERT heeft opgemerkt, dat dit hun eerste bedryf's
avonds was, wanneer de kaars werd opgestooken; en desgelyks een ander
uitwerkzel van 't licht, op deeze Vogelen, waargeno-
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men, 't welk verdiend gemeld te worden. Een Mannetje, 't welk zeer fraay zong, uit
het kouwtje geraakt zynde, vloog in 't vuur, en kwam om, eer het kon gered worden.
Deeze Vogeltjes hebben eene soort van beweeging met het Lyf, 't geen zy
beurtlings opheffen en laaten daalen, bykans parallel met den stand waar in zy
staan: de Mannetjes, die ik gezien heb, hadden deeze zonderlinge beweeging; doch
ik bespeurde dezelve niet in een Wyfje, 't welk ik twee jaaren hadt: dan in beiden
het op en nederwippen van den Staart zeer duidelyk: dit heeft zeker LINNAEUS
aanleiding gegeeven om de Nagtegaalen onder de Kwikstaarten te brengen.
In het digtst der bosschen onthouden zich de Nagtegaalen den meesten tyd; zy
leeven meest van kleine Wormen, Insecten, Miereneijeren, ook aazen zy op Vygen
en de Beziën van eenige boomen; doch dewyl het zeer moeilyk zou vallen steeds
deeze soort van voedzel te beschikken aan de opgesloote Nagtegaalen, heeft men
verscheide soorten van toebereidzels gemaakt, waar aan zy zich gewennen, en
gezond by leeven. Ik heb 'er een gezien, die dus zeventien jaaren oud geworden
was: omtrent zyn zevende jaar begon hy te gryzen: op zyn vyftiende jaar hadt hy
geheel witte pennen in de vleugels en in den Staart: de pooten waren zeer dik
geworden door den sterken aangroei der schaalen die deeze deelen in de Vogelen
bedekken; ook vertoonden zich knobbels, even als die der Podagristen, aan zyn
vingers, en men was, van tyd tot tyd, genoodzaakt geweest het uiterste van den
bovensnavel af te korten: niets, behalven 't gemelde, hadt hy van de ongemakken
des Ouderdoms, hy was altoos vrolyk, altoos zingende, even als in de jeugd, en
wonder vriendlyk jegens zynen Oppasser. Nooit was deeze Nagtegaal gepaard
geweest; de Liefde schynt de dagen te verkorten: maar zy vervult dezelve, en vervult
daarenboven, de oogmerken der Natuure; zonder deeze zouden de streelende
aandoeningen van Ouderliefde onbekend weezen: zy strekt het bestaan in het
toekomende uit, en verschaft, door middel der volgende geslachten, eene soort van
Onsterslykheid, groote en dierbaare vergoedingen voor eenige dagen van droefheid
en zwakheden, welke zy misschien van den ouderdom afkort!
Men heeft ontdekt dat verhittende droogeryen, en reukwerken, de Nagtegaalen
tot zingen opwekken; dat Meel-
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Wormen en die der mestvaalten dienen als zy te vet, en Vygen als zy te mager,
zyn, als mede, dat Spinnekoppen tot buikzuivering dienen.
Wanneer zy iets onverteerbaars hebben ingeslokt, werpen zy het uit by kleine
balletjes, even als de Roofvogels, en, in de daad, zy zyn zeer kleine, doch zeer
wreede, Roofvogeltjes: dewyl zy alleen op leevende Insecten aanvallen. BELON, 't
is waar, verwondert zich over de zorgvuldigheid, welke zy hebben om geen klein
wormpje door te slikken eer zy het gedood hebben; doch dit doen zy waarschynlyk
tot het ontgaan der onaangenaame aandoening, welke een leevende prooy zou
kunnen veroorzaaken, met in de maag eenigen tyd te blyven leeven.
De Nagtegaalen laaten zich ligt, en, op veelerlei wyzen, vangen, schoon
vreesagtig, zyn ze niet wantrouwend. Komen zy op eene plaats, waar andere Vogels
in kooitjes zitten, zy vliegen 'er recht op aan; de zang van andere Nagtegaalen, de
klank op Speeltuigen, of van een schoone stem, gelyk wy boven vermeld hebben,
ja zelfs onaangenaam geschreeuw, als dat van een Kat aan een boom gebonden,
en die ten deezen einde geplaagd en geteisterd wordt, dit alles doet de Nagtegaalen
komen: zy zyn nieuwsgierig tot gekheid toe; zy verwonderen zich over alles, en
laaten zich door alles bedriegen. In het vangen moet men zorge draagen om de
Pluimadie zo min mogelyk te beschadigen, als 't welk hun zang vertraagt; men moet,
in tegendeel, om den ruityd te verhaasten, de staartpennen uittrekken, op dat nieuwe
te eerder wederkomen: want zo lang de Natuur bezig is met het weder voortbrengen
dier Vederen, ontzegt zy hun den zang.
Zeer goed zyn de Nagtegaalen om te eeten, wanneer ze vet zyn: in Gascogne
mest men ze voor de tafel: dit brengt my te binnen de grilligheid van HELIOGABALUS,
die de Tongen van Nagtegaalen, Paauwen, enz. at, als mede het geregt dat de
Schouwburgspeelder ESOPUS zich liet opdisschen, bestaande uit honderd Vogels,
alle uitmuntend door hun zang, of spraak.
Naardemaal het van een weezenlyk belang is geen tyd en moeite te spillen aan
het opkweeken van Wyfjes, heeft men ettelyke onderscheide merktekens
opgegeeven, om de Mannetjes aan te onderkennen. Zy hebben, zegt men, een
grooter oog, een ronder Kop, een langer Bek, en breeder aan het grondstuk,
inzonderheid van onderen te zien; de Pluimadie is hooger van kleur, den Buik
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min wit, de Staart voller en breeder als zy dien uitspreiden; zy beginnen veel vroeger
te kweelen, en doen het aanhoudender; in den paartyd is hun agterste meer
gezwollen; zy houden zich lang op een plaats, staande op één poot, terwyl het Wyfje
herom loopt; anderen voegen 'er by, dat het Mannetje aan ieder Vleugel twee of
drie pennen heeft, welker buitenkant zwart schynt, en dat zyne Pooten, tegen het
licht bekeeken, roodagtig doorblinken, daar die van het Wyfje een witten doorschyn
hebben: voor het overige heeft het Wyfje dezelfde beweeging in den Staart als het
Mannetje, en, vrolyk zynde, huppelt het even als het Mannetje.
De Pluimadie deezes Vogels beantwoordt geenzins aan zyne stem; het geheele
boven Lyf is meer of min rosagtig bruin, de Strot, de Borst, en Buik ligt grys; het
voorste van den Hals donkerder grys; de beneden Dekveeren van den Staart en
de Vleugelen zyn ros-wit, en rosser in de Mannetjes dan in de Wyfjes; de
Staartpennen zyn donker grys naar 't rosse trekkende, de Staart is nog rosser; de
Bek is bruin, de Pooten desgelyks; maar iets vleeschkleurig: de grond der Pluimadie
is donker aschgraauw.
Men beweert, dat de Nagtegaalen, in Zuidelyke Landen, een donkerder Pluimadie
hebben dan die van Noordlyker Gewesten. De jonge Mannetjes, worden gezegd,
ligter van kleur te zyn dan de Wyfjes: en in 't algemeen verschilt de kleur der Jongen
zeer vóór den ruityd, dat is vóór het einde van July.
't Is zeker dat 'er eene verscheidenheid in grootte plaats heeft onder deeze soort
van Vogelen; doch veel onzekers en tegenstrydigs doet zich op in de gevoelens
der Natuurbeschryveren over de plaats waar zich de grootste bevinden.
SCHWENKFELD plaatst de grootste in de vlakten en aan den waterkant, en de kleinste
op aangenaame heuveltjes; volgens ALDROVANDUS vondt men de grootste in de
bosschen, volgens anderen zyn de Boschbewoonders de kleinste. In Anjou is eene
soort van Nagtegaalen, veel grooter dan de andere, die zich in de kleine Jokboompjes
onthoudt en nestelt; de kleine vermaaken zich aan den oever der stroomen en
poelen. De Heer FRISCH spreekt ook van eene soort een weinig grooter dan de
gemeene, die 's nagts meer, en ook eenigzins op eene andere wyze, zingt. De
Schryver van de Verhandeling over de Nagtegaalen plaatst de grootste, sterkste
en de beste Zangers in de bosschen by den waterkant; de middelbaare in de vlakten,
en de kleinste op 't
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gebergte. - Uit dit alles blykt, dat 'er eene soort, of liever soorten, van groote
Nagtegaalen bestaan; doch die geene vastbepaalde verblyfplaats hebben. De groote
Nagtegaal is allerveelvuldigst in Silesie; hy is aschverwig van Pluimadie met ros
gemengd, en wordt voor beter Zanger dan de kleine gehouden.
De grootste kleurverscheidenheid levert ons de Witte Nagtegaal op, deeze was
zeer zeldzaam te Rome. PLINIUS verhaalt dat AGRIPPINA de Egtgenoote van Keizer
CLAUDIUS, 'er een ten geschenke kreeg, die zes duizend Sestertien kostte. BUDEUS
begroot dit op vyftien duizend Fransche Ryksdaalders naar de waarde des gelds
in zyn tyd, thans zou het daar van bykans het dubbeld beloopen; des
niettegenstaande beweert ALDROVANDUS, dat 'er een misstelling is in het cyfergetal,
en dat de som nog veel grooter moet weezen. Deeze Schryver heeft een Witte
Nagtegaal gezien; doch hy geeft 'er geen breed verslag van. De Marquis D'ARGENCE
heeft 'er tegenwoordig een van die kleur, en van de grootste soort, nog jong, doch
wiens stem reeds gezet, en alleen min sterk is dan die der Ouden. ‘De Kop en de
Hals, zegt de Marquis D'ARGENCE is schoon wit, de Vleugels en de Staart zyn van
dezelfde kleur: op 't midden van den rug zyn de Veeren helder bruin, doormengd
met kleine witte veertjes... onder den Buik zyn ze ligt grys. Deeze nieuwe
aankomeling schynt zeer de jalousy op te wekken van een ouden Nagtegaal, dien
ik reeds eenigen tyd gehad heb.

Concept, om de spillen, waar mede het anker wordt opgewonden,
op 's lands oorlog-schepen, van meerder nut te doen zyn; door
eenige verandering en verbetering in dezelven te maken.
Daar het alleszins betamelyk is, zig toe te leggen op het verbeteren van het geen
den Vaderlander van nut kan zyn; en in de tegenwoordige omstandigheden, het
Zeewezen of de Scheepsdienst, de attentie ten hoogsten waardig is, zoo is de
Schryver van dit Concept op de gedagte gevallen, om het dubbeld Spil, op 's Lands
Oorlog-Schepen gebruikt wordende, op eene andere wyze zamen te voe-
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gen, dan tot heden geschied is. De voordeelen van deeze verbetering, boven het
oude gebruik, bestaan hier in. (1.) Men kan met het onderste en bovenste Spil links
en regts winden. (2.) Men heeft geen Spil onder den bak nodig. (3.) De Stander van
't Spil behoeft zoo lang niet te zyn, maar kan uit korter hout gemaakt worden. (4.)
Men verliest door de pallen, op deeze wyze, niets van 't opgewonnen Cabel; doordien
de pallen 'er schielyk genoeg voorkomen. (5.) Het volk zal niet zoo ligt een voet of
hand, door 't aanzetten van de pallen, verliezen; om dat zy 'er van zelven voorvallen.
(6.) Ook zal het Spil in de midden niet zoo ligt door 't schieten onbruikbaar gemaakt
worden; en 't heeft daarenboven in deezen zo veel wryving niet als anders.
De zamenstelling van dit werktuig, het Spil genaamd, moet bestaan uit twee
stukken, het onderste en bovenste Spil; welke beide stukken, om den bout N, links
en regts, kunnen bewoogen worden. Door deezen bout kan men beide de stukken
ook sluiten en ontsluiten. Door deeze verbetering wordt 't bovenste Spil en 't onderste,
op eene byzondere wyze, opgehouden, zoo dat 't niet op 't Dek neerzakke, en dus
te veel wryving hebbe. Om dit te doen, maakt men een hollen koperen ring, S, in 't
Spil, waarin 't weder op een anderen yzeren ring, O, draait, die in 't Dek ingelaaten
en geplaatst is; om, zoo doende, 't Bovenspil te draaijen. Op dezelve wyze maakt
men, boven op, een hollen yzeren, of liever koperen, ring, O, in 't Spil, mede voor
't gemakkelyk wryven. En dus wordt 't onderste Spil ook opgehouden, door den
bout, M, die door den yzeren bout, N, doorgaat. Daarom draait dit Spil, met den
bout, N, om, in een pan, K, in 't Dek ingelaaten. Ook kan dit Spil, door 't weglaaten
van den bout, M, op dezelfde wyze, als 't bovenste Spil, werken. En, om 't boveneinde
van dit Spil, legt een yzeren band, q. De zwaare yzeren bout, N, kan boven 't luik,
P, uitgewonden worden; hiertoe is dezelve voorzien, met een oog of gat, R, om 'er
een touw in te steeken. Wat aangaat de bewerking der pallen, dezelve bestaat
hierin: Men maakt aan den onderkant van 't Spil een zwaar stuk hont, A, B, van van
7 à 8 duim dik, en wel met tanden n, om de andere wangen in malkanderen gevoegd,
en met bouten, M, aan den Stander vast-, en aaneengeslooten. - Om hetzelve legt
een yzeren band, N, van 3 duim breed, dik ½ duim; waarin vastgemaakt zyn zoo
veel pallen, C, dik 2 duim,
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als 'er goedgevonden kunnen worden; die door 't insteeken van een bout, D, dik 2
duim, beweegbaar kunnen gemaakt worden, om de tanden van 't rad te vatten. Ook
moet dit aangevoegd stuk, onder aan 't Spil, juist draagen, tusschen een zwaaren
yzeren ring F, breedt 3 duim, dik 1¼ duim; die met tanden daarenboven, 1¾ duim
boven den band uitsteekende, en op 't Dek neerleggende, of ingelaaten, g, voorzien
is; leggende van malkander 5 à 6 duim. Dit geschiedt, op dat telkens, wanneer de
Spil omgedraaid wordt, de pallen daarin vatten zouden, ten einde voor te komen,
dat de pallen, volgens de gewoone manier, daarin niet voorgezet dienen te worden;
waarby men gevaar loopt van een voet of hand te verliezen. Dat dit onderste stuk
sterkte aan 't Spil byzet, lydt geen den minsten twyffel; doordien alle de wangen van
't Spil, die, als 't ware, zyn buitenhuid verbeelden, en een bestaan van zyn kragt
zyn, door 't aangevoegde stuk te zamen met malkander als in verband worden
gehouden; en zy dus, in plaats van met eene wange, de kragt op te houden, met
malkander te wege brengen, dat de pallen 't Spil ophouden.
In geene Schryvers van den Hollandschen Scheepsbouw de berekening van de
kragt van 't Spil gevonden hebbende, zo zal ik hier eene Equatie aan de hand
geeven, waarin de proportie van dit werktuig is: De magt tot 't gewigt, als de omtrek
van 't Spil tot den omtrek van het rad of boom; dewyl de Diameters der Cirkels tot
elkander in dezelfde rede zyn, als derzelver omtrekken, zoo is de magt tot het gewigt,
als de Diameter van het Spil, tot den Diameter van 't rad of boom; des men uit deeze
Equatie de regels kan afleiden. Het gewigt x met den Diameter van het Spil = de
magt x met den Diameter van den Boom.
Op deeze wyze kunnen alle de gevallen, die in 't Spil voorkomen, opgelost worden;
derhalve zal ik hier nog maar alleenlyk zeggen, dat als drie man, aan ieder boom,
op verschillende afstanden werken, de kragt van ieder man in 't winden gerekend
wordt op 25 ponden. De rekening moet des daarna geschieden; terwyl men tevens
in agt neemt, hoe veel boomen in 't Spil met manschap bezet zyn; om, zoo doende,
't gantsche gewigt en de geheele kragt te vinden.
C.D.G.
's Hage, den 1 February,
1781.
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Aanmerkingen over de huwlyks contracten.
'Er is my zelden iets naargeestiger voorgekomen, dan een Huwelyks-contract.
Weinige dagen geleden, moest ik, als Vriend, 'er een tekenen, tusschen Celiane en
Melfon, waar van de oudste nog geen negentien jaaren bereikt had. Toen ik inkwam,
hadden de Ouders reeds drie uuren met malkander gehaspeld, Hoe men op de
beste wyze beschikkinge zou maaken over zeker goed, indien Celiane een kind
kreeg, en indien eens dit kind zyne Moeder slegts weinige uuren overleefde. Dit
geschil kreeg wel zoo veel hevigheid, dat het geheel Huwelyk zou gestaakt zyn,
indien niet de twee jonge gelieven, beide door éénen geest gedreven, de eene den
hals van den Vader van Melfon, de ander de kniën der Moeder van Celiane, omhelsd
hadden. Hun teder vleijen en zoete bevalligheden eindigden den twist. Ten laatsten
las men het Contract, daar niets inkwam dan van Sterven, van Giften by
Vooroverlyden, Lyftogt, Erfgenaamstelling, Weduwschap, Rouwjaar, enz.; kortom
het was een Testament by voorraad. Indien alle jong getrouwden genoodzaakt
waren, den eersten nagt van hun Bruiloft, hun Huwelyks-contract met aandagt te
leezen, hunne aandoeningen, hoe vuurig en levendig zy zyn mogten, zouden,
vermoede ik, ras bedaaren. Terwyl men dit treurig Papier las, beschouwde ik Celiane
en Melfon. - By ieder Artikel, daar de akelige woorden van Afsterven, Weduwschap,
Erfgenaamen, Douarie inkwamen, liepen de traanen op hunne wangen. Zy hadden
zig nooit konnen verbeelden, dat een Contract, 't welk zoo lang het voorwerp hunner
wenschen geweest was, zoo droevig en naargeestig kon zyn.
In een Huwelyks-contract vervolgen de Ouders, tot in het tiende geslagt, het
Huwelyks goed, daar zy zig van ontdoen. Zy slaan 'er weinig agt op, wat van hunne
kinderen zal worden als zy getrouwd zyn, zoo hunne goederen maar wel bezorgd
zyn. Liefde, Vriendschap, Geluk, Huisselyke bezorgingen, Opvoeding van Kinderen,
wederzyds Vertrouwen, Getrouwheid, Zoetigheden, Heiligheid des Huwelyks, zyn
uit den styl der Notarissen verbannen. Ik waagde deeze aanmerkingen overluid te
maaken. Zy deed Celiane en Melfon glimlaggen. Dan een Notaris, die 'er by zat,
zeide, op een zeer deftigen toon: ‘myn Heer een
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Huwlyks-contract is geen Roman. De Bedingen, zoo verre het zedekundige betreft,
raaken alleen de Getrouwden. Of zy malkander liefhebben of niet, of zy al of niet
gelukkig zyn, dat is onze zaak niet, 't is zelfs niet zeer de zaak van Ouderen; deeze
voldoen aan hunne pligten, zoo zy het Huwelyksgoed verzekeren, en ze ryk
uittrouwen. In den grond van myn hart, vinde ik het zeer voorzigtig, dat men alle
zedelyke bedingen uit de Huwelyks-contracten verbannen heeft. Gy ziet, welk een
koelheid den Huwelyksband drukt, van twee gelieven, die, tien jaaren agter een, in
het Character van Vryer en Vryster, voorbeelden van getrouwe Liefde geweest zyn.
Liefde myn Heer is geen vermaak meer, als ze een pligt word. Gy kent immers de
Vrouwen? Weinige zyn 'er die niet ontrouw worden, door het eenvoudige denkbeeld,
dat zy tot getrouwheid verpligt zyn. Ik wenschte met heel myn hart, dat men den
dag, na het Huwlyks-contract, vergeten kon dat men getrouwd was.’ Wel waar klaagt
gy toch over? hernam ik. Ik wenschte dat de Ouders zig met meer zorge toeleiden
om hunne kinderen tot het Huwelyk te schikken, dat zy hen de middelen, om
malkander te zien, gemakkelyk maakten, eer zy hen door deezen zagten band
vereenigden; terwyl zy geduurig een waakzaam oog hielden op hun gedrag: dat zy,
van het oogenblik dat hunne genegendheid gezet ware, hen de gebreken van de
voorwerpen hunner Liefde onder het oog bragten; en dan eerst bekend maakten,
dat zy geschikt waren om hun geheele leeven met malkander te slyten. Mogelyk
zou de Liefde hen misleiden omtrent elkanders zwakheden en fouten; maar geloof,
dat deeze gebreken, vooral zoo zy hebbelyk, en gevolgen van geaartheid of
opvoeding waren, hen langszamerhand van elkander verwyderen, en zy ten lesten
ophouden zouden malkander te beminnen. Zoo het ondertusschen slegts losse
gebreken, ligte fouten waren, de zugt om elkander te behaagen zou hen van de
noodzakelykheid overtuigen van ze te verbeteren. Zy zouden beminnelyker worden,
meer verknogt aan malkander, en de genegenheid zou al hun leeven duuren.
Wanneer men wel verzekerd was van de overeenstemming hunner Characters, dan
eerst moesten de Ouders hunne Huwlyks overeenkomsten beginnen te schikken;
men moest ze onmiddelyk stellen in het bezit van 't geen men hen geeven wilde;
maar het Contract zelve moest tot den dood der Ouderen geheim blyven; ten minsten
zoo niet één van beide Gelieven voor hun stier-
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ve. Dan ik zou vorderen, dat de jonge Luiden zelve, vóór hunne verbintenis, een
ander Contract te zamen passeerden; in welk niets dan van hunne wederzydsche
verbintenissen, van de belofte van bestendige Liefde, enz. enz. inkwam. Ik wilde
dat dit geschrift, het welk door het hart zelve opgemaakt was, in het openbaar op
den Huwlyksdag geleezen zou worden; het moest, zeer fraay en netjes geschreeven,
in een verguld Lystje, als het waardigste meubel, in de slaapkamer opgehangen
worden, op dat zy het, van tyd tot tyd, te zamen herleezen zouden; ten einde zy
binnen de palen van hunnen pligt gehouden werden, als de een of de ander zig
daarvan verwyderen wilde.
De Notaris vond myn inval byzonder, dog de uitvoering daarvan onmogelyk. Wat
zoud gy zeggen, hervatte ik, indien ik, zonder hier van daan te gaan, u een soortgelyk
Contract liet zien, 't welk de beste gevolgen van de waereld gehad heeft? Hy
wantrouwde my, en ik liet hem het volgende geschrift, voorzien van alle bewyzen
van egtheid, en betyteld HUWLYKS-BRIEF, leezen.
‘Wy Ondergetekenden ...... beide teder verliefd op elkander, beide wel onderrigt
nopens de wederzydsche pligten, welke de H. Band des Huwlyks medebrengt, beide
hartelyk gezind ter bevorderinge van het welzyn van den Staat, yverig verlangende
aan het Vaderland Kinderen, aan de Waereld Burgers, te geeven, om ze te zien, te
streelen, te voeden; ze in de beginzelen van het Euangelium op te brengen, en 'er
goede Onderdaanen van te maaken, enz. zyn onderling overeengekomen, ons te
veréénigen met onze tegenwoordige en toekomende bezittingen, om te zamen te
leven en te slapen, onder uitdrukkelyke belofte, van nimmer een aszonderlyk bed
te houden, onder welk voorwendzel het ook zyn moge, dan alleen in geval van
zwaare ziekte. Wy verbinden ons, te meer, wyl wy geen van beide ryk zyn, om zuinig
te leeven, en ons zedig te kleeden. En wyl de verkoelingen in het Huwlyk nooit
zonder een of andere oorzaak zyn, belooven wy alles aan te wenden wat mogelyk
is om ze voor te komen, en om die reden geen geheimen voor elkander te hebben;
elkander verslag te doen van alle listige laagen die ons gelegd worden, en elkander
de behulpzame hand te bieden, tegen alle kwaade voorbeelden, gewoonten en
raadgeevingen: ons zoo veel mogelyk is te bewaaren tegen alle de aanvallen van
veragting, toorn en meesteragtigheid; en zoo, by ongeluk, de een of ander eenige
beginzels van deeze ziek-
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ten ondervond, dat die geene, die bedaard is, inschikkekelyk zal zyn, en die
aandoening vertederen en verzagten, om alle nieuwe toevallen voor te komen. Wy
belooven en verpligten ons, ons met de uiterste zindelykheid te onderhouden; en
altoos te zamen te overleggen, als wy een of anderen koop, van welk eene natuur
ook, zullen aangaan; vooral alles wat onze Kleederen, Lyfs-Opschik, en dergelyke
dingen, betreft: als mede nooit, zonder elkander, op Jaarmarkten, Gezelschappen,
Wandelingen of Schouwburgen te gaan. Overtuigd, dat onze Vrienden en Vriendinnen
dezelfde moeten weezen, zullen wy, zoo zy ons eenige reden van klaagen of
ongerustheid geeven, elkander daarvan naar behooren berigten. Dit alles in goeden
ernst.
Getekend N.N.

Geldzugt, de bronwel veeler ongelukkige huwelyken.
Is de Geldgierigheid een wortel van allen kwaad in 't algemeen, zy is het byzonderlyk
van veele ongelukkige Huwelyken, waarin ze by uitstek de wrangste vrugten
voortbrengt. - Een ongeval van die natuur, voor eenigen tyd door my opgemerkt,
verleevendigde in my dat denkbeeld; het welk, hoe bekend het ook zy, naauwlyks
te veel onder 't oog van 't menschdom gebragt kan worden; waarom ik geene
zwaarigheid maake, eene ten deezen opzigte zo menigmaal gegeeven
waarschouwing te herhaalen.
Dives, de Zoon van schatryke Ouderen, tot huwbaare jaaren gekomen, beraamt
alle middelen om eene Egtgenoote te verkrygen, en de Ouders ondersteunen zyne
poogingen. Men doet hun verscheiden partyen op; onder anderen komen 'er twee
in aanmerking. - De eene bezit een grooten rykdom, zynde haare Ouders reeds
overleeden; maar zy is ontbloot van verstand, heeft vooral geen kennis van
huishouden, en haar character is ver van aanvallig. - De andere integendeel, mede
Ouderloos zynde, heeft geen middelen van aanbelang, en slegts zo veel, dat zy op
eene fatzoenlyke wyze kunne leeven; maar door het verstand, dat zy bezit, weet zy
de Huishoudkunde zo wel in agt te neemen, dat men haar, niets van haare
omstandigheden weetende, voor een gegoed Meisje zoude houden: en wat haar
character betreft, zy is meêgaande, altyd vergenoegd en vrolyk; waartegen de
eerstgemelde nimmer te vrede is.
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Elk verstandig mensch, uit deeze twee eene keuze willende doen, zou gereedlyk
tot de laatstgenoemde jonge Juffrouw overhellen. Maar Dives en zyne Ouders
verkiezen de eerstgemelde Dame; en, om die keuze een glimp te geeven, weet
men het ongevallige te verfraaien, en het gevallige in een slegt daglicht te stellen.
Verwondert gy u hier over, Leezer! Weet gy dan niet hoe veel vermogen het geld
heeft, om zelfs het kromme recht te maaken? Geld geeft verstand; Geld geeft
goedaartigheid; het Geld verantwoordt, by menschen van dien stempel, alles. Op
een Meisje, dat Geld bezit, verlieft men spoedig, al kent men haar anders naauwlyks.
Zo dra men het zeggen, zy is ryk, ze heeft veel gelds, in de ooren hoort klinken, vat
men terstond zodanig eene genegenheid voor haar op, als of zy van 't beste character
ware. - Valt zodanig een Huwelyk, voor een enkelen keer, eens wel uit; 't is, gelyk
men zegt, een witte Raven: meerendeels zyn ze van een slegt gevolg; en zo ging
het ook in deezen.
Onze Jongeling trouwt met zyne uitgekoozen Egtgenoote; ryk in middelen; maar
arm in alles, wat tot eene goede Huishoudster behoort. De Dienstboden, dit ras
bemerkende, leggen 't 'er op toe, om haar, met zoetvleiende woorden, alles diets
te maaken, waaruit zy voor zig zelven eenig voordeel kunnen trekken. Haar Man,
een goed denkbeeld van zyne Vrouw als Huishoudster hebbende, is gerust, en leidt
met haar een vrolyk leeven. Ook is hy, zig verbeeldende, dat 'er aan de Schatten,
die hy behuwelykt heeft, geen doorkomen zy, gansch niet karig. Twee Telgen
vergrooten hun geluk, ze zyn opgetoogen van vreugde!
Maar, helaas! dat geluk, en die vreugde, duurt niet langer dan drie jaaren. Hun
geld versmelt in de Huishouding. Men verkoopt onder de hand Rentebrieven, en
de inkomsten verminderen. Eerlang is men, wil men zyne gewoone leevenswyze
aanhouden, (dat buiten tegenspraak is; want te verminderen is, naar hun oordeel,
het werk van gemeene Lieden, maar niet van Menschen van fatsoen,) geperst om
schulden te maaken; en deeze schulden worden van dag tot dag grooter. Nu vertoont
zig een haatlyk vooruitzigt! En, zie daar, - nu begint de tweespalt tusschen Man en
Vrouw; en de oneensgezindheid neemt trapswyze toe, naarmaate dat de
Geldschulden vermeerderen.
Weg! Weg zyn nu alle die schynvermaaklykheden!
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Thans hoort men, in dat voorheen zo vrolyk Huisgezin, niets anders dan morren,
bits verwyten, schelden, vloeken, raazen en tieren. De Kinderen wassen op als
Woud-Ezels. De Dienstboden, welken, door hunne verkwisting, mede hun best
gedaan hebben, om hunnen Heer en Vrouw door hun geld te brengen, ziende dat
ze nu geen buitengewoone voordeelen meer te verwagten hebben, willen niet langer
in deezen dienst blyven. 'Er komen andere Dienstboden; doch eene soort erger dan
de voorigen; des ze wel dra weggejaagd worden. Men krygt weder anderen, en wel
zulken, die goed zouden zyn, als zy behoorlyk bestierd werden; maar die nu, door
het slegte voorbeeld van het Huisgezin, van kwaad tot erger voortslaan. - En waartoe
hier over breeder uitgeweid? Laat het genoeg zyn nog naar te zeggen, dat Dives
en zyne Egtgenoote elkander geheel vyandig worden, en ten laatste tot eene
volstrekte scheiding besluiten; na eenigen tyd ondervonden te hebben, dat zy, zo
lang ze dit wilden verhoeden, om zig geen openbaare schande op den hals te haalen,
elkanderen tot eene bittere plaag verstrekten.
Wat is nu de oorzaak van dit onheil van Dives en zyns gelyken, waar van de
voorbeelden niet zelden aan te treffen zyn? Wat anders dan enkele Geldzugt? Had
deeze Jongeling het andere Meisje gekoozen, was hy daarmede in den Egt
getreeden, hy zou gelukkig geweest zyn. Zy zou, schoon geen rykdom bezittende,
door haare Huishoudkunde het zo ver gebragt hebben, dat zy, in plaats van te kort
te komen, veel eer 's jaarlyks geld opgeleid zou hebben; haar verstand zou het
Huisgezin geregeld gehouden hebben; en haar aanminnig character zou eene
bronwel van bestendige vreugde geweest zyn.
Mogt dit aan ongetrouwde Lieden, van wat jaaren of rang ook, op nieuw ter lesse
verstrekken, om nooit een Huwelyk uit Geldgierigheid aan te gaan. Huwt niet, dan
in de vreeze des Heeren, in wiens oogen de Geldgierigheid gelyk staat met den
Afgodendienst. Doet het nimmer, zonder eene hartlyke liefde tot het voorwerp,
waarmede gy u in den Egt wilt verbinden. Het Huwelyk, zal 't gelukkig zyn, moet
een egt werk der Liefde weezen; het moet met Liefde begonnen; het moet met
Liefde in stand gehouden worden; en men behoort ter wederzyde te bedoelen,
elkander gestadig, door onderlinge minzaamheid, met eene bestendige Liefde lief
te hebben.
A.
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Het ledige graf.
(Uit het Hoogduitsch.)
KAREL. ô Vader laat de schuit eens naar 't gindsche boschagtige eiland dryven! Welk
een bloemengeur komt ons van daar te gemoet! Witte haagdorens en blaauwe
seringen met helder groen mengen zig daar ginder in 't wilde door elkander. Zie
toch den top van dien hoogen lindenboom, en de reeds ondergaande zonne daar
agter. Wat gloeit ze! Is 't niet evenëens of ze in de boomen zelfs brandde?
De Vader zweeg; lei het roer aan een' kant, en liet het vaartuig door den stroom
voortvoeren.
KAREL. Ha, nu komen wy al in de schaduw van het bosch - wat is het hier koel! Maar waarom grilt gy zo, Vader?
VADER. De dood ging over myn graf.
KAREL. ô, Niets van de dood! Anders denkt gy terstond weêr aan myne zalige
moeder, welke door die booze koorts zo vroeg weggerukt werd, en dan staan u de
traanen in de oogen, en dan, - ik heb haar wel niet gekend, maar - ik moet meê
schreijen. En 't is evenwel nu zulk eene schoone avond; ik zou gaarne regt lustig
willen zyn.
VADER. Wilt gy dan over uwe moeder niet ééne traan weenen? Als gy wist, hoe
lief zy u heeft gehad.
KAREL. Och ja, dat weet ik. Toen onze oude Niklaas onlangs op zyn doodbedde
lag, en gy my tot hem zondt, om afscheid van hem te neemen, heeft hy 'er my zo
veel van voorgepraat. Hy verhaalde my, hoe ze my zelve de borst gegeeven hadde,
onaangezien haar zulks veele smerten veroorzaakte; hoe ze my, toen ik eens krank
was, een ganschen nagt op haaren schoot hadde gehouden; hoe veele traanen zy
over my gestort hadde. Eensklaps nam hy mynen vinger, en lei dien op het lidteken,
dat ik hier onder myn hair heb. ‘Jonge heer, (zeide hy) als wy ten jongsten dage
voor Gods oordeel verschynen, zo toon dit lidteken; en uwe mama zal dan, gelyk
eene heilige, geregtvaardigd van daar gaan! - Dan zal ik ook toetreeden, en
vertoonen mynen zone, dien zy van den krygsdienst vrygekogt heeft, en die
naderhand van een' ongebonden karel een christelyk mensch geworden is, en
mynen ouderdom reeds met drie kleinkinders verheugd heeft.’
De oude man zei nog veel meer, dat ik niet verstond. Eindelyk liet hy my op zyn
bed nederzitten, en betastte (want hy kon, gelyk gy weet, op 't laatst niet meer zien)
myn gansche aangezigt. ‘Ja, (zeide hy) net zulk een kleine omgebogen neus, en
zulk een kleine onderkin had uwe zalige moeder ook. Lach eens,
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kind! (Ik moest wel lachchen, hoe naa my de traanen ook waren.) Ja vast, (en hy
hield my den vinger aan de wang,) juist dat zelfde kuiltje is 'er in! Had ik slegts voor
een oogenblik myn gezigt weder, om die zwarte oogen nog eenmaal te zien, die
gy, kleine schalk, ook van haar geërfd hebt! Toen zy nog een kind was, heb ik my
dikwils daar mede vermaakt. Ik zeide haar dan, dat zy oogen had zo zwart als eene
kole; en dan was het kleine ding regt yverig in de weer om ze met water af te
wasschen.’
Toen ik heen ging, riep hy my nog agter na: ‘Bid vlytig, jonge heer, dat ik toch in
denzelfden hemel kome, waarin uwe zalige mama is! Ik mag in geenen anderen.’
VADER. (Na eene lange stilte, geduurende welke het schuitje langs den oever
dreef.) Hier konnen wy aanleggen. Reik my dien kleenen tak eens, dat ik de schuit
aanhaale.
De zoon sprong op den oever, en kroop door de struiken. De Vader sloeg een
smal voetpad in, dat, langs eenen omweg, door het kreupelbosch leidde. Zy vonden
elkander onverhoeds weder, op een veld, dat door eenen kring van bosschaadje
als van de waereld afgezonderd, en tot een eenzaam verblyf afgesloten was. Hier
en daar blonk de voorbyrollende stroom nog door het dunne loof. Eerwaardiglyk
stond de honderdjaarige linde in 't midden. Eene staatelyke stilte; eene zekere
heimelykheid des oords; het geruisch der insecten, die by millioenen op het
veelkleurige grastapyt rondom zwermden; het zagte twyfelagtige gebrom der byen,
die in den bloesemryken top der linden zweefden; de milde lugt, zwanger van
bloemengeren; dit alles omsloot het hart, deed den pols flaauwer slaan, en maakte
de zielen dronken van eene betooverende droefgeestigheid. De kleine springer,
Karel, voelde dit zelfs, doolde langzaamer door het gras, en wist niet hoe hy 't had.
Somwylen plukte hy eene kerkhofsbloeme, blies die af, en zag den naakten steel
zo ernsthaftig aan, als hadde hy 'er eene zedelyke beschouwing over opgesteld.
De Vader ging zitten in de lommer des booms, rondom wiens stam wilde struwellen
aangewassen waren. Karel ging nu den boom rond; maar keerde plotselyk weder.
KAREL. Vader, Vader, ô koom toch eens hier! Aan deezen kant van den boom, in
het dikste kreupelbosch, staat een huisken, dat open is, als een priëel. Aan den
wand staan een menigte letters, en op den grond is een steenen kist.
VADER. Dat weet ik wel, zoon. 't Is een grafstede.
KAREL. Eene grafstede? Onder die kist zal dan ook wel een gewelf zyn; want
boven den grond begraaft men niemand. Ik moet het daarom nog eens bezien.
(terug komende) Ja, 't is wel zeker eene grasstede. Ik heb 'er ook reeds een
grafschrift van, schoon eenige letters met mos begroeid waren. Ik weet het al van
buiten. Wilt ge 't hooren?
ô Nakomelingschap, deeze grafplaats zy u heilig;
Want een engel heeft, niet verre van hier, zynen sluier afgeworpen.
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(hy loopt weêr heen, en komt terug.) Vader, denk eens! op het graf staat net
hetzelfde, dat op den ring staat, wiens inhoud gy my onlangs uitleide. Gy weet het
immers wel. Ik meen den ring, die, gelyk gy zegt, van hair gemaakt is. - Twee
minnegoden, en een voorbyvlietende stroom: de een, zo als hy zynen omgekeerden
sakkel in den stroom uitdooft; en de ander, zo als hy eenen krans aan stukken
scheurt, en de bloemen in 't water werpt. - ô Komt toch meê hier!
De Vader, uitermaate bewogen, laat zynen zoon voor hem nederknielen; omarmt
hem, en weent.
Gy moet het eindelyk weeten, myn zoon - de geheele geschiedenis van myn
lyden. Gy zyt reeds verstandig genoeg om uwe traanen te vermengen, met die van
uwen Vader.
Toen gy slegts ongevaar een jaar oud waart, gaf ik aan uwe moeder, die zelve u
de borst gegeeven, en haaren zuigeling nu gespeend had, een feest, (het was
winter,) bestaande in eene sledevaart op deezen stroom; en vervolgens een bad
in het landhuis, alwaar we thans woonen. Wy waren tot dit einde eenige dagen te
voren reeds uit de Stad derwaards getogen. Alles was in volle vreugde. Een lange
sleep van sleden vloog over de besneeuwde vlakte van den stroom. Voor en agter
was muziek, en de bellen der opgepronkte paarden klonken onder het geschal van
pauken en trompetten. Ik had uwe moeder hier toe geschonken eene nieuwe slede,
die de gedaante van eenen schulp had. - Gy kent immers de Schildery wel boven
onzen schoorsteen, daar Thetis op zulk een wagen ryd, in 't gevolg van Tritons en
Dolfynen? Dikwils heb ik haar schertzende gezegd, dat de Schilder die Thetis naar
haar gekopiëerd hadde. Het aangezigt geleek haar inderdaad. Ik reed wel zes sleden
agter haar. Gemerkt haar voerman, de Heer Hofraad Kroonsberg, klein van gestalte
was, had ik haar, ten minsten haar hoofdstelsel, geduurig in 't oog. Hoe zwol myn
hart, als ze dan dikwerf naar my omzag, en gy kleine uit haaren rooden pels agter
uitkeek, en my kushandjes toewierp! - Maar ach! 's menschen hoogmoed verslenscht
als een lelie, en zyne vreugde verwelkt als gras. - Wy waren den stroom reeds eene
myl opgereeden, tot naby Olendyk, en op de wederkeerende baan gekomen. Wy
konden onze tegenwoordige woonplaats, die, daar de avond inviel, verlicht was, al
van verre zien. Zelfs bevonden wy ons reeds tegen over den hoek van dit eiland,
toen 'er eensklaps een geschrei ontstond. De ry der sleden stuitte en verwarde in
elkander. Ik kon niets zien; de naam uwer moeder werd genoemd. Ik sprong van
de slede liep voor in de ry, en zag, - ach God, welk een gezigt! Eeuwig zal dit
verschriklyk tafereel voor myne oogen zweeven. - Haar paard, ergens door schuw
gemaakt, was eenige schreden uit de baan gesprongen, op een wrak gekomen, en
in het zelve gestort. Nog worstelde het onophoudelyk op nieuw ys, dat geduurig
onder het zelve afbrak. De voerman had zig ondertusschen gered;
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maar uwe moeder, die uit de slede gesprongen was, stond gansch alleen met u,
dien zy op den arm droeg, op eene in den stroom dryvende ysschotse. Misschien
zou ze zig door eenen gelukkigen sprong hebben konnen redden, als de last dien
ze droeg haar daarin niet verhinderd had. Ik wilde, schoon ik niet zwemmen kan, in
't water springen, om haar te helpen, maar 't gezelschap wederhield my met geweld.
Ik stond duizenderhande doods angsten uit. De schots brak eindelyk, en uwe moeder
tuimelde met u in den stroom. Doch zy hefte zig op het overschot nog eens op,
terwyl zy u onder den linker arm geklemd hield. De schots was toen nog verder van
het houbaare ys afgedreven. Zy, van alle menschlyke hulpe verlaaten, zag nu geene
redding meer. Toen zamelde zy nog eens haare kragten byeen, en smeet u op het
ys naar my toe. ‘Neem, neem! - vaarwel! ik sterf!’ - Dit waren haare laatste woorden;
want op at oogenblik brak het overige gedeelte der ysschotse, en zy verdween uit
ons gezigt.
(Eene lange tusschenpoos. De Vader bedekt zig het aangezigt met zynen neusdoek,
en vaart eindelyk voort.)
Ik stond daar als een zinneloos mensch, toen uw geschrei my uit myne bedwelmdheid
deed ontwaaken. Gy, jongen, laagt daar voor my, gansch bebloed van den val. Het
lidteken, dat de oude Niklaas u deed gevoelen, draagt gy 'er nog van mede. Gy
krabbelde in den sneeuw. Ik nam u haastelyk op drukte u met beide armen styf
tegen myne borst, en ging met den stap der vertwyfeldheid naar het naby zynde
open graf, om my met u onmiddelyk in denzelfden afgrond neder te storten, die uwe
moeder verslonden had; doch ook deezen keer hielden myne vrienden my tegen.
De oproer van alle myne zinnen ging eindelyk in onmagt over; en in deezen toestand
werd ik t'huis gebragt. Eene heete kootts beroofde my wel dra van myne bewustheid;
ik ben de dood zeer naby geweest. - Waar toe zal ik de verschriklyke tooneelen
myner verbeeldinge beschryven, welken ik my gedeeltelyk zelf niet bewust ben, en
die my naderhand verhaald ge orden zyn? Ik heb geraaskald. Men heeft my moeten
binden Menigmaalen waande ik uwe moeder te zien, die myne banden
medwaardiglyk slaakte. Blymoediglyk, wilde ik myne armen om haar slaan, haar
aan myne borst drukken, en - gevoelde dan, dat ik nog gebonden was. Eens zag
ik eenen blanken arm uit den wand te voorschyn komen, en zig door de gordynen
in het bedde uitstrekken. Aan den ring des vingers herkende i de hand uwer moeder.
Ik greep ze: ‘neem my meê,’ riep ik:
‘'t Zy hier boven, of beneden!
Geef uw koude hand my mede!’

Ja somtyds herhaal ik nog in den droom de hersenschimmen myner toenmaalige
verbeeldinge.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

226
Eindelyk kreeg myne sterkere natuur de overhand; en ik kwam wederom in de
waereld. Nu nam myn lyden eerst een' aanvang; te voren was ik nog gelukkig
geweest. Duizend kleine omstandigheden verscheurden alle oogenblikken myn
hart, en ik zelf nam de moeite om deeze prikkels nog dieper in te drukken. Zo dra
ik kragten genoeg bezat, ging ik in de kleedkamer van uwe moeder: - welk eene
ontzettelyk weemoedige vertooning! Al haar huisgewaad, dat zy des morgens van
dien ongelukkigen dag aan gehad had, ach! voor de laatste maal aan had gehad,
lag hier en daar verspreid. Haar donkerroode kleed, dat ik haar had laaten maaken
naar een ander, waarin ik haar voor de eerstemaal had gezien; - haar bevallige
stroohoed, dien zy op onze wandeltogtjes plagt te draagen; - eene openstaande
toilette, waarop my een étui in 't oog viel, dien ik haar eens ten zoen voor een klein
voorgevallen geschil geschonken had; - haar breigereedschap met een' half
voltooiden handschoen, dien ze voor my breidde; - de bedstede, waar in zy u ter
waereld gebragt had; - elke hoek boezemde my eene herinnering in het hart. Aan
den wand vond ik nog eene half uitgewischte tekening, waar in wy elkander eens,
uit scherts, met potlood hadden asgeschetst. Maar nog dieper drong de smart in
myne ziel, toen ik eenen reeds lang verwelkten ruiker van twee roozen en eenen
hyacinth vond. Hy was met een roodzyden lint omwonden, waarop eenige letters
gedrukt waren, uit welken ik zag, dat ze dien bestemd hadde, om aan my, dienzelfden
rampzaligen avond, te verëeren, die de laatste van haar leven was. Daar nevens
lag een hairlok, om welken ik haar verzogt had, ten einde mynen tegenwoordigen
ring daar uit te laaten vervaardigen. Helaas! toen dagt ik niet, dat 'er zulk eene
afbeelding uit zoude gemaakt worden, als waar toe ik dien sedert heb aangewend.
Ik wilde eenen band laaten maaken, dien twee duiven tot een strik trokken.
KAREL. Ach! nu begryp ik eerst, waarom gy u dikwils uuren lang in die bovenkamer
opsloot, en waarom gy my nooit binnen dat vertrek wilde laaten komen. - Maar
vader, gaa voort met uwe treurige geschiedenis!
VADER. 'Er is niet veel meer van te verhaalen.
In de bezigheden der waereld rond te woelen, scheen toen aan my, wiens gansche
ziel als in slaap geraakt was, dien alles in deeze waereld, al ware het ook eens
Koning troon geweest, eene kleinigheid scheen te zyn, niet wel mogelyk. Daar ik
nu eenig vermogen bezit, welk ik inzonderheid aan de liefde van uwe zalige moeder
te danken hebbe, zo leide ik myne bediening neder, verkogt myn huis in de Stad,
en begaf my herwaards op dit landhuis, om hier, in eenzaamheid, myne dagen door
te brengen; welken ik ook sedert meest aan uwe opvoeding besteed hebbe. Na
rype overweeging vond ik goed, u deeze gebeurtenis niet eerder dan nu te verhaalen;
en heb my daarom, zo wel door myne vrienden, als door myne weinige bedienden,
doen belooven,
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dat zy u niets van 't geval zouden openbaaren; waarop ik my des te beter verlaaten
konde, om dat gy maar zelden uit myn gezigt waart.
KAREL. Ei, waarom dat, Vader? waarom mogt ik zulk eene lieve voortreffelyke
moeder niet eerder met u beweenen?
VADER. Als ik u deeze gansche geschiedenis in de eerste jaaren van uwe kindsheid
verhaald had, zoudt gy ze gehoord hebben, zonder ze te verstaan; en als gy ze
eindelyk al verstaan hadt, zou zy reeds oud voor u geworden zyn, en gy zoudt 'er
nu al met zo weinig aandoening aan gedagt hebben, als gy voorheen aan de dood
uwer moeder dagt, toen ge nog meende, dat zy aan de koorts overleden was. Neen,
myn zoon, zulk een dood verdient een levendiger aandenken! Ik wilde voor uwe
moeder in uw hart een Gedenkteken stigten, dat haar dierbaarer zyn zal, dan dit
Steenen, het welk ik hier op dit eiland heb doen bouwen. Gy moest alles te gelyk
weeten, en wel niet eerder, dan, wanneer gy de waardy uwer moeder geheel en al
kondet voelen, en uw hart bekwaam ware, om zulk eene volheid van weemoed en
dankbaarheid te bevatten. Misschien zou ik u dit geheim nog langer onthouden
hebben, maar - Kind, ik moet u nu alles zeggen: wel haast zal ik by uwe moeder
wezen. Ik gevoel dit aan myne vervallende levenskragten, aan myne verzwakte
borst. Toen zy stierf, en ik nog geen dertig jaaren oud was, en ik dikwils dagt, dat
ons nog een tydvak van dertig tot veertig jaaren scheidde; toen kwam my dit voor
als eene kloof, die tusschen ons bevestigd lag, en ik zelf scheen my een
overgelaatene op een onbewoond eiland. Hem is zyne eenige gezellin afgestorven,
op wier graf hy nu als woout; en rondom zig ziet hy niets dan eenen onmeetelyken
oceaan. - Maar nu, myn lieve kind, schynt my deeze overtogt maar klein te zyn. Het
hartzeer heeft de maate myner dagen verkort.
(Karel omärmt snikkende de knieën zyns Vaders. Deeze zwygt een poos van
wêemoedigheid.)
VADER. Hoe weinig waarde dit leven ook voor my hebbe, nogthans wenschte ik nu
nog wel eenigen tyd by u te blyven, op dat ik u eerst uit de kindsche jaaren, uit de
jeugdelyke - doch voor uwe opvoeding heb ik alreede gezorgd.
KAREL. Ach liefste, liefste Vader, blyf nog by uwen Karel! Ben ik dan uw kleine
zoon niet meer; de zoon uwer vrouwe, die hier in 't graf ligt, die gy zo lief hebt gehad,
en die u zo lief hadde?
VADER. Folter my niet met tegenwerpingen over myn onmaatig hartzeer! Myn
geweeten maakt ze my zelf. Doch 't is nu te laat. - Leet veeleer, uit myn voorbeeld,
uwe ziele nooit aan een aardsch goed, al ware het ook het heerlykste onder allen,
eene beminnenswaardige gade, zo geheel en al vast te hegten. Gy kont, onder t
bestier van een' ander, ook
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een braaf man worden. Dat gy dit worden moogt, - geen groot man! (want de
grootheid deezer waereld is daar boven slegts iedelheid;) daarom wil ik nog tot God
bidden, als myne tonge reeds verstyfd wezen zal. En als ik dood ben - ik wil hier
begraaven worden, - zo koom somwylen hier alleen; zet u, onder deezen boom, by
dit graf neder; en als uw hart dan klopt voor de zaak der deugd, als gy begint te
gloeijen van voorneemens om goed te doen, geloof dan, dat de geesten uwer
ouderen boven uw hoofd zweeven, en u zegenen!
KAREL. ô Vader, nog leeft gy! Laat my nu met u in de grafstede myner moeder
nederdaalen, om ten minsten haare doodkist te omhelzen! Wanneer gy by my zyt,
vrees ik dit niet, al ware het zelfs dat my de geest myner dierbaare moeder
verschene. Hy zou gewis wel vriendelyk zyn, en my geen leed doen.
VADER. Ik bemerk, dat het woord grafstede u heeft misleid; gy meent, dat het lyk,
gelyk gy hier dikwils by andere voorvallen gehoord hebt, uit het water is opgevischt.
Neen, myn arme, lieve Karel! Onder het ys gebeurt dit zeldzaamer. Men heeft de
slede en het paard aan den mond van de rivier nog zien dryven. Maar het lyk van
uwe moeder heeft men langen tyd gezogt, maar met gevonden. De Almagtige
begroef haar in den schoot der natuure, in de groote waereldzee; aldaar zal hy haar
eenmaal wedervinden, zo wel, als of zy hier in dit graf rustte.
Bitterlyk weende de knaap, en zy beiden zaten nu zwygende neder; tot dat de
reeds hooggeklommen maan door de linden op hen nederscheen. De Sint
Janswormen glinsterden reeds in het gras onder 't geboomte; en van alle de voorige,
thans verstomde zangeren, kweelde alleenlyk nog de eenzaame krekel. De Vader
roeide daarop het schuitje naar huis, terwyl de jonge knaap agter in het vaartuig
stond, en, met betraande oogen, de door den maaneschyn vergulde golven agter
na keek, en opmerkte hoe snellyk dezelven naar de groote waereldzee stroomden.

De waarheid van den ouden stelregel, ‘de wyze is alleen gelukkig,’
onderzogt.
(Uit het Engelsch.)
De kragt der Bewyzen, en de bondigheid der Proeven, bygebragt tot staaving van
den Stelregel, ‘DE WYZE IS ALLEEN GELUKKIG,’ schynen een onwederleg- en
onwraakbaar voorkomen te hebben. Alle de oude Wysgeeren hielden denzelven
staande; en CICERO heeft dit stuk zo meesterlyk behandeld, dat het onmogelyk is
eenig nieuw bewys daaraan toe te voegen. In de daad, elk verstandig Mensch moet
erkennen, dat
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hy, die Eerampten en Rykdommen versmaadt, die zyne Hartstogten beteugelt, die
door Tegenheden zich niet laat onderdrukken, onafhanglyk en gelukkig moet weezen.
Terwyl hy, integendeel, de ongelukkigste der Stervelingen is, die zich aan de
heerschappy van balstuurige driften onderwerpt, die gedrukt en gehukt gaat onder
elken rampspoed, of, door eene onvoldoenbaare geestgesteltenisse, gelyk TANTALUS,
honger en dorst lydt, te midden des overvloeds.
Een eenige zwaarigheid is 'er, welke ik wenschte, dat de voorstanders deezes
zo lang verdeedigden Stelregels uit den weg ruimden. Ik zou hun naamlyk afvraagen,
of zy eene juiste bepaaling maaken? of zy ons een egt afbeeldzel van eenen WYZEN
opleveren? want ik ontken, in geenen deele, dat een rechtschaape WYZE moet
gelukkig weezen; doch ik twyfel, of 'er zulke Characters, gelyk de oude Wysgeeren
hunne WYZEN beschreeven, immer in de natuur bestonden; ik geloof veel eer dat
het Wezens waren, door hunne eigene vrugtbaare verbeeldingskragt geschapen.
De Stoïcynen pochen op eene soort van onverschilligheid of onaandoenlykheid,
als het lot des WYZEN en de bron van zyn geluk. Doch zy zyn niet van Steen gevormd,
'er is iets aandoenlyks in onze natuur, 't welk de zwakheid des menschlyken geslachts
onbetwistbaar bewyst; en, indien, met dit alles, onaandoenlykheid voor pyn of gevaar,
als het toppunt van geluk moet aangemerkt worden, dan zullen wy bevinden, dat
de DWAAS den WYZEN in geluk verre overtreft, zo wy erkennen dat de laatstgemelde
een schepzel is met vleesch en bloed omhangen, en, ondanks zyne snorkende
kundigheid, aan menschlyke zwakheden onderhevig.
Ontelbaare zaaken zyn 'er, die den WYZEN treffen en plaagen, enkel om dat hy
een verheeven verstand bezit. Hoe beter hy zichzelven kent, hoe klaarder hy zyne
deugden en gebreken ziet, en ontdekt wat hy bezit, als mede, wat hem ontbreekt.
Het voorledene, het tegenwoordige, en het toekomende, hebben de WYZEN steeds
voor oogen; zy merken de misslagen op tot welke zy vervielen, de dwaalingen welke
zy begaan, en de misgreepen, die zy vervolgens zullen doen; zy zyn steeds ontrust
en bevreesd, door de kies- en keurigheid hunner aandoeningen, en, naar gelange
de rust hunner gemoederen gestoord worde, vermindert hun geluk. Telkens, als zy
eene onvoorzigtige daad bedryven, veroordeelen zy hun eigen gedrag, 't geen niet
zonder eene maate van smert en verdriet kan geschieden. Wanneer zy in eenigen
toeleg gelukkig slaagen, zyn ze niet geheel voldaan; dewyl zy eene onvolmaaktheid
ontdekken in de beste menschlyke bedryven. Zy verbeelden zich dat het stuk beter
kon aangelegd, beter uitgevoerd, weezen, zy beschuldigen zichzelven, en schroomen
voor de berispingen van anderen; weshalven hunne wysheid en doorzigt de
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weezenlyke oorzaaken zyn, dat zy nooit onvermengd geluk genieten.
ARISTOTELES was niet voldaan over zyne eigene Schriften, en wilde, op zyn
Sterfbedde, dat ze weggedaan zouden worden, schoon de geleerde wereld ze voor
een schat van kunde en geleerdheid gehouden hebbe. VIRGILIUS voelde dezelfde
ongerustheid, en beval het verbranden van zyn Heldendicht, voor het beste zyner
Werken, en een der uitmuntendste proefstukken van 't menschlyk vernuft, gehouden.
ALEXANDER, hoe groot een Veldheer, kon 's nagts, vóór het aangaan van den slag,
niet slaapen. Een bekwaam Staatsdienaar zal telkens, als hy raad en stem moet
geeven, in gewigtige staatszakken, schroomachtig zyn; want wantrouwen en
zelfverwyt zyn de gezellinnen van bondig oordeel.
DWAAZEN vinden zich van alle die verdrietlykheden ontheven. Doen zy iets
verkeerd, zy geeven de schuld aan 't noodlot: begaan zy een misslag, zy bekennen
dien nimmer, en hoe meer zy des uitgelachen worden, hoe meer zy zichzelven
kittelen. Indien iemand hunne woorden of daaden berispt, schryven zy zulks toe
aan laster en gebrek aan smaak. De voldoende lachjes, op 't aangezigt der DWAAZEN,
toonen hoe zeer zy zichzelven bewonderen, hoe zeer zy met hunne eigene begrippen
zyn ingenomen. Keuren anderen ze niet goed, 't is om dat zy geen verstands genoeg
bezitten om ze te verstaan en te doorgronden. - Hier uit blykt, dat zelfliefde, zo
zigtbaar in de DWAAZEN doorstraalende, hun tot een altoosspringende bronwel van
vreugd en vermaak strekt; en niemand zal kunnen lochenen, dat zyn geluk, 't welk
hy, geduurende dien tyd van bedwelming door eigen waan geniet, weezenlyk is.
Schoon een DWAAS geen ééne Deugd bezit, gelooft hy met alle Deugden voorzien
te zyn; en dit geloof, deeze overtuiging, is eene soort van bezitting, en zo lang die
waan aanhoude, heeft hy alle Deugden. Hy mag vergeleeken worden by den Zieken,
die zich verbeeldde, dat hy het gezang der Hemelsche Chooren in zyne kamer
hoorde, en de Geneesheer, die hem van deeze inbeelding genas, weigerde te
betaalen, om dat hy hem aanmerkte als een dief, die hem van zyn geluk beroofd
hadt; of by dien krankzinnigen Athener, die van vreugde opsprong zo dikwyls een
schip ter haven inzeilde: dewyl hy waande dat ze alle hem toebehoorden.
DWAAZEN vleien altoos zichzelven, en dat vleiery wereldlyk geluk aanbrengt,
mogen wy vrylyk veronderstellen, om dat ze zo greetig wordt ingedronken door
Menschen van den hoogsten rang. DWAAZEN bezien zichzelven van 't hoofd tot de
voeten, en vinden alles, in hunne persoon en kleeding, schoon en bevallig; de
schaduw vergenoegt hun even zeer als het weezen; zy maaken werk van
beuzelingen, en neemen ydele tytels en nietsbeduidende onderscheidingen als
daadlyke voordeelen aan; deeze dingen kunnen verkreegen worden zonder veel
oefenings of diepzinnig on-
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derzoek; zy voldoen hun, en maaken hun ongetwyfeld gelukkig in deeze wereld.
Worden zy versmaad en van hunne Eerampten verlaaten, zy beklaagen zichzelven
niet naar den Staat, die zulk een gevoelig verlies lydt; zy schreeuwen dat de Deugd
verdrukt wordt, dat men geen waarde stelt op weezenlyke verdiensten; in
deezervoege draagen zy de tegenslagen der Fortuine beter dan WYZEN, die veelligt
de ongenade, waarin zy vervallen, als het gevolg van eenig verkeerd bedryf
aanmerken.
De Wysgeeren geeven ons keurlyke voorschriften, zy maanen ons aan tot geduld,
en eene soort van ongevoeligheid, met te zeggen, dat de Wysheid een schild is,
waar op alle de pylen des wederspoeds afstuiten, en 't geen ons beveiligt voor alle
verleidende vermaaken. - Maar, wanneer men hun vraagt na voorbeelden op te
leveren van Mannen, dus dubbel en van alle kanten gewapend, zal nauwlyks één
uit duizend aan hunne beschryving beantwoorden. CICERO en SENECA schreeven
beiden breedvoerig en klemmende over de sterkte van geest, die de Wysheid
schenkt, nochthans stierf geen hunner zingende als een Zwaan. Beiden dongen zy
na Rykdom en Eer, zy keerden zich alleen om, wanneer de we eld hun met een
ongunstig gelaad aangrimde, en toonden zich gereed om den ouden weg te
betreeden, zo ras de kans zich voordeeliger vertoonde.
Een POSSIDONIUS moge voorwenden dat 'er zulk een ding als Pyn niet bestaat;
doch zyn gesteen, het krimpen en wringen zyns lichaams, wyzen uit dat hy pyn
gevoelt. Een ARRIA moge, met eene geveinsde bedaardheid, den dolk, waar mede
zy zichzelven doorstoken hadt, aan haaten Egtgenoot overgeeven, en zeggen:
PETRUS, het doet geen zeer! doch haare doodsangste wederspreeken zulks.
Maar, eens toegestaan zynde, dat eenige weinige Menschen, boven den
gewoonen kring verheeven, door het behulp der Wysbegeerte, tot eene maate van
volmaaktheid opklommen, die hun eer na Goden dan Menschen deedt gelyken,
hoe zeldzaam zyn deeze voorbeelden in vergelyking met de menigte DWAAZEN, die
wy dagelyks zien, dat allen aardsch geluk, tot zatheids toe, genieten?
De WYZEN stuuren hun Schip met voorzigtig beleid, vreezende voor ondiepten en
klippen; doch de DWAAZEN zetten alle zeilen by, en, geen gevaaren dugtende, gaan
zy eensslags ten grond, of komen stout ter haven in. DWAAZEN staan den nyd niet
ten doel, het medelyden, integendeel, biedt hun de hand om hun op te beuren, en
zy komen, zonder hindernissen op hunnen weg te ontmeeten, tot Rykdom en Eere.
- Dit is de rede, dat Menschen van groote bekwaamheden dikwyls, dezelve
verbergen, en onder den dekmantel van onbekwaamheid verschuilen, tot dat zy
hunne oogmerken bereikt hebben. De Geschiedenis levert ons twee voorbeelden
van 't gelukkig slagen deezes be-
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leids op, in Keizer CLAUDIUS en Paus SIXTUS DEN V. CLAUDIUS behieldt zyn leeven
onder de Regeering van CALLIGULA, die alle wysheid en deugd haatte, door de rol
eens onkundigen te speelen. SIXTUS verkreeg de driedubbele Kroon, door zich te
gelaaten als zwak naar den lichaame en naar den geest; de Keizer en de Paus
nogthans toonden WYZEN te weezen. Een Wysgeer, gevraagd of hy Wysheid dan
Rykdom, wanneer het te zyner keuze stondt, zou verkiezen, betuigde dat zyne
keuze op Wysheid zou vallen, indien hy niet zag dat zo veele Geleerden en Wyzen
by de Dwaazen hunne kruipende opwagtingen maakten.
Slaan wy de Kerklyke Geschiedenissen open, hoe is het gelegen met Godsdienst
kennis en Wysheid? De waarlyk verstandige, dien het om grondige kundigheden te
doen is, zal, even als de Mynwerker, rotzen en bergen heklimt, en de ingewanden
der aarde omwroet, om de ryke aderen van kostbaare Metaalen te vinden, geene
moeite of arbeid ontzien om de Heilige Waarheden te leeren kennen; doch welke
is de vrugt zyns noesten arbeids ten opzigte van tydlyke helangen? Vervolging,
ballingschap, gevangenis, zo hy het niet met het leeven moet boeten, zo men hem
geene eerlyke begraafplaats weigert, en, zo verre de magt zyner vyanden gaat, ter
eeuwige verdoemenis verwyst. - De dwaaze yveraar, integendeel, weigert tot het
onderzoek van het aangenomen Godsdienst-stelzel te treeden, om dat hy de rust
zyns gemoeds niet wil verstooren, of misschien, om dat hy de noodige
bekwaamheden tot zulk een onderzoek mist; en het is juist deeze gemaklykheid of
onbekwaamheid, welke hem alles, wat ééns vastgesteld is, doet aanneemen,
ondertekenen en voorstaan, die hem ruimen overvloed verschaft; hy bewandelt een
gebaand en effen spoor om tot Eer en Rykdom te geraaken; hy word by zyn leeven
geagt, bemind, en, na zyn dood, gepreezen, zo niet tot een Heilig verklaard.
Deeze gedagten zullen in zommiger oog kettersch schynen; doch, ten einde men
myne meening niet verkeerd opvatte, en zo duidde als of ik den Stelregel omkeerde
en beweerde, DE DWAAZE IS ALLEEN GELUKKIG, geef ik ieder in bedenking, dat ik dit
geschreeven heb, naar den algemeenen loop der dingen op deeze Wereld.
De gelukkige Man, die de Wysheid van boven bezit, vindt zyne belooning in de
gunst van zynen Schepper, en wagt dezelve in een beter Vaderland; en hoe meer
hy zich bevlytige om daar na te streeven, hoe klaarder en volkomener hy overtuigd
zal worden, dat de Wysheid deezer wereld dwaasheid is.
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Zedelyke bedenkingen.
Het is 'er zeer ver van daan, dat het om 't even zyn zou, hoe men iemand in zyne
belangen kryge, en omtrent zaken van aangelegenheid op het regte spoor zoekt te
brengen; dat het om 't even zou zyn, of men daar toe bedrog, of de striktste regels
van opregtheid, gebruike, mits men maar slage in zyne goede pogingen.
Zou het om 't even kunnen zyn, welke beweegmiddelen men gebruikte, om den
waren Kristelyken Godsdienst, gewis eene zaak van het alleruiterst aanbelang, te
verdedigen en voort te planten? Gewisselyk neen! Indien ze niet gegrond zyn op
waarheid en opregtheid, moeten ze aan het Opperwezen ongetwyfeld mishagen. De Jesuitsche Zendelingen, ter voortplanting van het Geloof, bedienden zich van
de onkunde der Indianen, met zich als Hemelgezanten te doen doorgaan, om dat
zy hun den juisten tyd der Maans- en Zonstaning wisten te zeggen. Hier door tragtten
zy die onnozele menschen over te halen, en den Kristelyken Godsdienst te doen
omhelzen. Dan waren deze de gepaste middelen, waarin God genoegen kon nemen;
als geschikt om de Indianen den Godsdienst beboorlyk te doen omhelzen?
Ganschelyk niet. God heeft een afkeer van bedrog; en de mensch, ziende dat hy
misleid word, in eene zaak van dat aanbelang, krygt een weerzin van eenen
Godsdienst, welken hy waant dat zulke zwakke hulpmiddels noodig heeft om zich
staande te houden. - Dierhalven, van hoe grooter aanbelang de zaken zyn, die men
behandelt, des te verder moet men zich van bedrog verwyderen; en des te meer
aan oprechtheid en waarheid houden; en het is gansch niet om 't even, hoe men
iemand in zyne belangens brenge.
Het is grootelyks te bewonderen, en 't zou bykans ongeloovelyk voorkomen,
leerde de bevinding het niet dagelyks, dat het denkbeeld van tydelyke straffe ongelyk
veel meer invloed op de harten der menschen maakt, dan die der eeuwige. Wat
invloed maken betraffingen, vermaningen, raadgevingen en waarschouwingen,
afgenomen van het eeuwig belang der menschen? Wat invloed maken zy veelal op
het gemoed der Stervelingen? - Maar tydlyke gedreigde en vastgestelde straffen
op misdaden kunnen de stoutste Zondaars van misdaden weerhouden; die ze anders
durven plegen, onder het Gezigt van Hem, die alles weet, die alles kent en doorziet;
die ze onder dat gezigt vryelyk durven plegen; mits ze maar van onder het oog
blyven van den Wereldlyken Rechter, die ze terstond dreigt te straffen.
Nergens valt men doorgaans te eerder op, dan dat men misleid en bedrogen
worde. Maar is 'er wel één eenig Mensch in de wereld, die van anderen zo dikwils
en zo grovelyk misleid en be-
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drogen wrd, als hy dagelyks zichzelven bedriegt. - Zo dikwils wy morren en
murmureren over het geen ons overkomt, 't zy dat we 'er zelf de oorzaak van zyn,
of dat ze buiten ons ontstaan, misleiden en bedriegen wy ons; om dat wy de
Voorzienigheid palen willen stellen, en de orde in de natuur om onzent wil als
omgekeerd begeren. Maar, buiten dit, bedriegen wy ons zelven gedurig, met te
verwaarloozen, 't geen ons het heilzaamst is; en daar voor beuzelingen te verkiezen,
dingen die geen wezen hebben.
Als wy maar eenigzins kunnen, zyn wy altoos geneigd de schuld van eenig bedryf
op een ander te schuiven, en ons zelven buiten de schuld te houden. Het komt ons
als eene zoort van wreedheid voor, in de schuld te vallen, en zyne eigen misdryven
te belyden. Doch is 'er wel een edelmoediger bedryf dan zynen Evenmensch zo
lang buiten de schuld te houden, als met de billykheid en rechtvaardigheid maar
eenigzins overeen te brengen zy.
Wanneer wy opmerkzaam genoeg waren, om op alle Lessen, welken wy dagelyks
van de Natuur ontvangen, te letten, zo zouden wy, in vele gevallen, geschikter
handelen, dan wy nu doen. - Groote schranderheid is 'er niet no lig, om te begrypen,
dat men, om tydelyk en bestendig gelukkig te zyn, anders moet leven, dan de losse
Wereldling leeft.
Alle menschen zouden wel gelukkig willen zyn; maar de minste menschen rigten
hunne levenswys en handelingen zo in, dat ze geschikt zyn, om dat oogmerk te
bereiken: ook hebben de meesten gene kennis van den aart en de natuur des geluks.
Indien men op aarde gelukkig wil leven, moet men zich zorgvuldig wagten, om
iemand ongelyk aan te doen, en aan ontvangen verongelykingen moet men zich
weinig bekreunen: 't is alleen genoeg, wanneer men zyn eer en goeden naam
beschermt. Men wagte zich voor gemeligheid en ontevredenheid: in ongevallen en
tegenheden worde men niet onverduldig en wanhopig: men houde zich met zynen
staat te vrede: men zy in voorspoed omzigtig en in tegenspoed gelaten; met één
woord, men schikke zich, zonder murmureren, naar de wyze bestiering van Hem,
die alles ten besten schikt. Zulk een mensch zal gelukkig leven.
Het is het hart, maar geenzins de mond, dat een goed Kristen en een deugdzaam
Mensch moet maken. De mond kan schoone, maar bedriegelyke, woorden spreken;
en het hart kan boos wezen, schoon de mond goed en eenvoudig schyne.
Men vind, in de zamenleving, menschen, die zo onrustig zyn, dat ze zelfs den
allergeruststen het geduld zo lang op de pynbank zetten, dat ze niet langer, hoe
verdraagzaam ook, gerust zyn kunnen. Zulke menschen zyn van de schadelykste
pesten in de Maatschappy; te meer, naardien 'er geen grond van boop is, om dit
kwaad te eeniger tyd in hun te zullen kunnen uitroeijen.
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Door een zoort van onbezuisdheid, of, met harder woorden, door een zoort van
dolheid, loopen vele menschen de wezentlyke vermaken voorby, en grypen de
zulken aan, die hun in jammeren en elenden storten.
Vele menschen roepen dikwils, mogten wy onze dagen nog eens te rug gaan,
wat zouden wy onzen tyd beter besteden! Wy zouden ons niet vergapen aan een
ingebeeld geluk; maar bejagen het geen wezentlyk is. Dan, beschouw ieders daden
met oplettenheid, en ge zult dra overtuigd worden, dat zy, schoon ze te rug gingen,
den tyd, zo nog niet slegter, ten minsten niet beter, zouden besteden; want waarom
verbeteren, ze niet hunne gebreken, die ze zien, als hunne mening opregt is?
C.V.D.G.

De onstervelyke dichter.
Held Criton, die om stryd veel vaarson heeft geschreeven,
Dacht daardoor, en met recht, onstervelyk te leeven:
Dan, hoe hy rymt, of dicht, of schryft,
Hoe hoog hy ook zyn zangtoon dryft,
't Is al vergeefsch. Het dwaas gemeen
Verächt zyn arbeid, zonder reên.
Wat zang, dus roept hy uit, wat dichtstuk vang ik aan,
Dat ik me eens zie bekranst met groene lauërblaân?
Ach! zeg me Apol, waardoor 'k de onsterflykheid verwerf? En wat was 't antwoord toch? ‘Myn goede Criton! - sterf’.

Berigt.
De Heldenzang, ons door den Heer J... D... toegezonden, kunnen wy niet plaatzen,
om redenen, die voor ons voldoende zyn.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Geschiedkundig verslag van 't geen, langzamerhand, aanleiding
gegeeven heeft tot de kerkelyke vekdraagzaamheid der
protestanten in de Pruisische staaten.
(Getrokken uit zekere Hoogduitsche Brieven, over den tegenwoordigen Staat van
den Godsdienst in dat Ryk; gedrukt te Leipzig, 1778.)
(Vervolg en Slot van Bladz. 202.)
Onder het gebied van FREDERIK DEN EERSTEN wiesch de Invloed der Hervormden
sterk, en zy bragten in de uiterlykheden van den Godsdienst vry wat veranderings.
Ook was het door hun toedoen, dat eenige Stukken der Geloofsleere, voorheen
verschillend geduid wordende, eene nadere bepaaling kreegen. De Bisschop
URSINUS, welke den Koning gekroond hadt, speelde niet alleen een deftige rol, maar
werdt ook tot de nauwste vriendschap van den Keurvorst toegelaaten. Dikwils moest
hy voor den Vorst prediken; en na deszelfs huldiging tot den Throon, vergezelde
de Bisschop hem op zynen togt door het Ryk, om voor den Koning te kunnen
prediken. Misschien was het aanzien deezer Kerkvoogds groot genoeg; maar
nogthans van den gewenschten invloed, om de plegtigheden van den Godsdienst
op beteren voet te brengen. Des Vorstens Staatsdienaars deeden mede het hunne,
ter bevordering van eene algemeene eensgezindheid, en stelden zigzelven, omtrent
het bestier van de onderdaanen des Ryks, dien noodzaakelyken en veel bevattenden
regel voor: verdraag ieder eerlyk en naarstig Burger.
FREDERIK DE EERSTE, door zyne menschlievende Staatsdienaars ondersteund,
liet niet alleen de heilzaame schikkingen, welke zyne voorzaaten, ter verdraaginge
van allerlei Gezindheden, gemaakt hadden, in denzelfden staat blyven; maar breidde
de grensen der vryheid, alreede door zy-
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nen Vader gegeven, uit. Hy bragt alles toe, om het groote Staatslighaam door eene
vriendelyke overeenstemming van deszelfs leden, zo roemrugtig, als gelukkig, te
bestieren. - In den jaare 1692, toen de Geestelyken in Berlyn, voornamentlyk zy,
die in de Maria Kerk stonden, tegen de gevoelens der zogenaamde Piëtisten yverden,
verboodt hy, by een openbaar geschrift, aan de Geestelykheid, het prediken, vooral
het hevig uitvaaren tegen de Piëtisten, - Separatisten, - en Labadisten, wilden zy
geene onaangenaamheden van hooger hand ondergaan; vermits daaruit maar
bitterheid en oneenigheid onder de Euangelischen geboren werd. En dit hadt een
gezegend uitwerksel. De vereeniging der twee Protestantsche Kerken was,
toenmaals, nader by, dan men dagt. De Predikanten van het Weeshuis en
Koningsberg deelden aan elkanderen de Bondzegelen uit; zelfs ten platten lande
maakten veele Hervormde Leeraars geene zwaarigheid aan hunne Luthersche
Toehoorders het Avondmaal, volgens de plegtigheden van derzelver Kerke, toe te
dienen. En de Scheldnaam van Onverschilligen, stondt deeze braave Mannen niet
in den weg, in de voortzettinge hunner yverige poogingen tot vrede, rust en
eensgezindheid.
Den Leden van de Euangelische Kerke gaf de Keurvorst volkoomene vryheid,
om van de geheime oorbiegt al, of geen, gebruik te maaken; en den belaglyken
rangtwist, onder de Hervormden by het Avondmaal ontstaan, schafte hy, in een
openbaar bevelschrift, af. Het nauwkeurig gadeslaan van dit loflyk Gebodschrift,
heest den Hervormden, in de Pruisische Staaten, veel roems bezorgd. Het heeft op
het hart van den aandagtigen beschouwer zeer veel indruk, wanneer men, zonder
de minste agtgeeving op rykdom en aanzien, alle de leden der Gemeente na het
Altaar ziet treeden, om in de voorregten der voor alle menschen te weeg gebragte
verzoening te deelen, en aldaar gemeenschappelyk, met broederlyke eendragt,
éénen Verlosser hulde te bieden, die, ten nutte van hun allen, leefde, leerde, en
stierf!
Wegens de beoordeeling en de uitgifte van Godgeleerde Werken, maakte hy
eene zeer goede schikking, die ten algemeenen nutte was. In de Pruisische Staaten
hebben zeker, alleen aan de Regeering van deezen grooten en weldaadigen Koning,
zo veel milde Gestigten, - nuttige verordeningen in den Kerk- en Predikstand, - en
de oprigting van eenen Krygs-Kerkenraad, haaren oorsprong
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te danken. Hy lag den eersten grondslag tot die heilzaame inrigtingen, die nog onder
de Hervormden stand grypen. Hiertoe moet men, inzonderheid, brengen, de
zogenoemde Mons pietatis, die der Hervormde Predikanten, en hunne behoeftige
en noodlydende medegenooten, in en buiten 's Lands, de vereischte penningen
uitschiet. Evenwel onttrok hy andere Gezindheden zyne gunste niet. Ten dienste
der Lu hersche en Hervormde Christenen verzamelde hy een Armenkas, en liet
eene Bedelorde uitgaan, naar welke alle inlandsche Bedelaars van ieder plaats uit
deeze Kas moesten ondersteund worden. Dit alles, en nog meer andere dingen,
ten nutte der Kerke dienende, deeden den Godsdienst eenen sterken wasdom
krygen.
Maar wy moeten niet vergeeten, dat de beroemde CHRISTIAAN THOMASIUS, ook,
vry wat dienst gedaan heeft ter zuiveringe van Godsdienstige gevoelens, en ter
uitbreidinge van eene Algemeene Verdraagzaamheid, in het Pruisische Gebied.
Deeze man moest Leipzig verlaaten. Hy kwam te Berlyn, en werdt met opene armen
in deeze Stad ontvangen. - Te Halle, alwaar, onder zyn opzigt, de Universiteit gestigt
is, leerde hy, met eene zeer groote vrymoedigheid, om dat hy tegen de vervolgingen
der Geestelykheid hier eene veilige Schuilplaats genoot; en 't was meest aan Hem
toe de schryven, dat het pas gebouwde Kerkschool, binnen korten tyd, in bloei
kwam. Indien hy 'er niet geweest ware, zouden wy, waarschynlyk, niet alleen nog
de ongerymde regtsgedingen over Spook- en Duivelgeschillen hebben; maar nimmer
zou zulk een groot licht over den Godsdienst verspreid zyn. Hy ontkleedde tallooze
bedriegeryen, welke, tot dus verre, met den schyn van vroomheid, gespeeld waren:
- menig eenen Schynheiligen Geestelyken, wiens doelwit enkel strekte, om het
domme Gemeen in eene blinde gehoorzaamheid te houden, trok hy het
momaangezigt af, en deedt ook den onderdaan van den laagsten stand verstandig
denken. Hy drong sterk op het gebruik der reden, in zaaken des geloofs, en trok,
langs dien weg, niet alleen de aandagt van allen tot zig; maar plaatste ook, met
eenen ongelooflyken spoed, eenige leerbegrippen in het regte licht, die men, tot zo
lang, ten nadeele van het gezond verstand, en tot bederf van de gelukzaligheid van
zommige Familien, verkeerdlyk omhelsd hadt.
Na den dood deezes Mans heeft WOLFF zyne voetstappen opgespoord, en gelukkig
betreeden. Deeze Wysgeer is ee-
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ne aandagtige beschouwinge waardig, om dat hy, door deszelfs Wysbegeerte, de
Godgeleerdheid op veel vaster voet gebragt heeft..... Dan, - laaten wy tot het bestier
van onzen Koning te rug keeren. - Een enkel woord zullen wy zeggen van den yver
van FREDERIK DEN EERSTEN voor het vieren van den Zondag, en andere Heilige
dagen. - FREDERIK WILLEM hadt reeds een zeer nauw verbod laaten uitgaan, dienende
niet alleen, om alle Gast-, Huwlyks-, en andere maaltyden op Zondag af te schaffen:
maar verbiedende ook den Inwooners van alle Steden in het Ryk, voor het eindigen
van den Middag-Godsdienst, ter Stede uit te gaan. FREDERIK DE EERSTE leide de
viering van den dag des Heeren, - den goeden Vrydag, - en andere plegtige dagen,
onder nog meerdere bepaalingen. Inzonderheid gebood hy de Jeugd, zo wel ten
platten lande, als in de Steden, zelfs op Zondag, naarstig in de Katechismus te doen
onderwyzen, om, zo doende, de grondslagen van wezenlyke kennis, en welbestierde
Godzaligheid, onder hun te leggen.
(*)
Hier by zullen wy zyne verordening omtrent de bezweering van den Duivel by
den Doop der Kinderen plaatsen; gegeeven in den jaare 1703. Zy is te merkwaardig,
om ze agter te laaten, en ademt eene groote verdraagzaamheid. - ‘Door Gods
Genade, Wy, Koning van Pruischen, enz. enz. - Met veel misnoegen verneemen
wy, dat zommige Predikanten, wanneer zy door de Ouders verzogt worden hunne
Kinderen, zonder de Bezweering, te doopen, daar in niet alleen zwaarigheid maaken;
maar dezulken zelfs wel geheel van de hand wyzen. Wy willen en gebieden, uit dien
hoofde, door deezen, dat een Candidaat in de Godgeleerdheid, wanneer hy, na een
gekreegen Beroep, het gewoon Examen ondergaat, over dit Stuk zal ondervraagd
worden; of hy belooft de Kinderen, zonder de Bezweering, te zullen doopen, ingeval
de Ouders zulks verkiezen? Hierop ja geantwoord zynde, zal men zyne verklaaring
daarover, wel duidelyk, ter neerzetten in het Getuigschrift, dat hem van zyne wettige
verordening tot den Heiligen dienst gegeeven wordt: integendeel zal men hem
afwyzen, en niet ordenen, zo hy weigert zig tot genoegen van den Onderzoeker te
verklaaren,’ enz. Aan FREDERIK WILLEM hadden de Lutheraanen juist den geenen, welken de
Hervormden aan FREDERIK DEN EER-

(*)

Exorcismus.
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STEN,

en FREDERIK WILLEM DEN GROOTEN, gehad hadden. Hy ging wel naar andere
grondbeginselen te werk, dan zyne twee verlichte voorgangers, - doch, gelyk deeze
gedaan hadden, zo was ook de toegeevendheid, in zaaken van Geloof, zyne hoogste
bedoeling. Wy vinden, onder zyne Regeering;

III. De naaste oorzaaken van de hedendaagsche gesteltenisse van den
Godsdienst in de Pruisische Staaten.
Het Karakter van den Monarch, die wel oploopend, maar naderhand zagt en
goedaartig was, zo ras zyne opstuivende gramschap vervloog; de godsdienstige
opvoeding, die hy, in zyne vroege jeugd, al genooten hadt; - het toegeevend
voorbeeld van zyne twee doorlugtige Voorgangers, en verdraagzaame
Staatsmannen, - hadden veel invloeds op de bevordering van die verlichting, welke
de Godsdienst, in zyne dagen, genoot. Men vindt, wel is waar, hier en daar, zommige
gevallen onder het bestier van deezen Vorst, in welke die verdraagzaame
grondbeginselen niet zo blykbaar zyn; dan dit hebbe men aan eenige bykomende
omstandigheden, of aan eene verkeerde opgave dier gevallen, toe te schryven.
In de daad; geene vooroordeelen van belang beheerschten zyn gemoed: hy
waardeerde de drie verschillende Gezindheden hoog. Zyne byzondere geneigdheid
voor den Krygsdienst was, buiten twyfel, eene der voornaamste redenen, waarom
hy zig meer in de Luthersche, dan in de Hervormde, Kerk liet zien. Tot het laatst
zynes leevens, bezogt hy, het meest, de Kerk van het Guarnizoen. GEDIKE was,
toenmaals, in dezelve, eerste Veldprediker. Ook droeg Doctor ROLOF, Leeraar in de
Nikolai-Kerk, des Konings goedkenring weg. In de allerlaatste tydstippen zynes
leevens vondt hy den meesten smaak, in de zagte voorstellingen van den Zaligen
REINBECK, die in de Petri-Kerk stondt. - Dan ik vinde in deeze zyne genegenheid,
die hy den Leeraars van de Augsburgsche Geloossbelydenisse toedroeg, geen de
minste veragting der Hervormde Geestelykheid. Tot zynen jongsten snik bleef hy
den Hervormden getrouw, en gebruikte het Avondmaal naar de wyze van die Kerk.
Daarenboven hadt hy veel liefde voor alle geleerde en braave Leeraars dier
Gemeente. ERNST JABEONSKY, - NOLTENIUS, - STOSCH, - COCHIUS genooten zyne
bestendige vriendschap. Inzonderheid liet hy zyne gunst aan den Hofprediker STOSCH
blyken; ver-
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mits hy met hem dezelfde gevoelens, ten opzigte der Euangelische Kerk, voedde.
Zo wel als zyne Voorgangers, wenschte hy de vereeniging der beide
Proiestantsche Kerken, en beproefde alle mooglyke middelen, ten einde die te
bewerken. De Godgeleerden van beide Kerken in zyn ryk waren daartoe niet
ongenegen; zy merkten, ten minsten, de onderneeming deezes Werks als mooglyk
aan, en booden, zo veel in hun was, daartoe den Koning de behulpzaame hand.
Ondertusschen geloofde de Vorst niet, dat de volvoering van zulk eene gewigtige
zaak, zonder de hulp der buitenlandsche Hervormde Staaten, kon bewerkt worden.
Hy verzogt daarom, in eenen brieve van 1721, aan de Hervormde Kantons in
Zwitiserland, dat zy, voor hun deel, aan de vereeniging der beide Kerken zouden
medehelpen, en van geenen Geestelyken, dien zy tot hunne Kerkgemeenschap
(*)
aannamen, eene ondertekening van de papieren van zamenstemming zouden
vergen, die tot zulk eenen grooten steen des aanstoots by de Hervormden strekten,
als het Ontwerp van eendragt aan de Luthersche Gezindheid de grootste ergernis
gaf. Zelfs liet het geheel lighaam der Augsburgsche Geloossbelydenisse, op 't bevel
van den Vorst, daartoe een Verzoekschrift aan de Kantons uitgaan.
Dan het antwoord voldeedt weinig aan de verwagting en het verlangen van den
Vorst. De Buitenlandsche Godgeleerden, die den stryd tegen de Hallische en
Pruisische Kerkleeraars over het Piëtismus, met alle hevigheid, voerden, stonden
der vredelievende geaardheid des Konings zeer in den weg. Pastor NEUMEISTER, te
Hamburg, was een van de kwaadaartigste lieden, die in de scheuring der twee
Kerken groeide, en deedt de vereeniging zo zeer vertraagen, dat de Koning, zo wel
als het gantsche lighaam der Geestelykheid, genoodzaakt ware aan den Raad te
Hamburg te schryven, met verzoek, om den kwaadaartigen yver van deezen
scheurzieken man te stuiten.
Terwyl hem dit gewigtig oogmerk mislukte, was hy ondertusschen yverig bezig,
om eenen algemeenen vrede tusschen de Hervormde en Luthersche Kerk te
bewerken; waarin hy zo wel slaagde, dat meest alle, in den jaare 1722, hem daar
toe hun woord gaven, en zig verpligtten, om noch in de Schoolen, noch op den
Kansei, eenige bitterheden tegen elkander uit te braaken. - Men

(*)

Formula Consensus Helvetica.
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was het eens met elkander, dat de voordragt, door liefde en eendragt, bestierd
moest worden, en alleenlyk tot stigting, maar niet tot verwarring behoorde te strekken.
Het gedrag van den Koning, omtrent de Roomschgezinden, schynt, in den eersten
opslage, met de reedsgenoemde toegeevendheid weinig te strooken; vermits hy
hunne Kerkelyke onderneemingen eerder belette, dan hielp voortzetten.
Ondertusschen gaf hy hun niet alleen vryheid, den openbaaren Godsdienst, daar
ter plaatse, te houden, waar men denzelven te voren gehouden hadt; maar stondt
hun ook eenige Bedehuizen te Spandau, Potsdam en Berlyn toe. Hun schonk hy
alle de burgerlyke regten zyner Onderdaanen, wanneer zy zig, in zyn Ryk, in
gehuurde huizen wilden nederzetten. De moord van zommige Predikanten, te
Dresden gepleegd, gaf gelegenheid tot het verbod voor de Katolyken, om eigen
huizen te koopen. Ook eischte het belang van den Staat aan alle oppersten onder
de Roomsche Geestelykheid te verbieden, ergens hun gezag te oefenen, zo wel
ten aanzien van het Kerkbezoek, als ten opzigte van eenige verandering in den
Godsdienst. - Op zwaare straffe beval hy hun, om geen Protestant tot zig te doen
overgaan, of Proseliten te maaken. - Integendeel moesten zy die geenen, welke tot
hen wilden overgaan, afwyzen, en aan de Hooge Overigheid aanbrengen. Zelfs
mogten de begeevers van het Kerkregt, op verlies hunner bediening, geenen
Geestelyken, die van de Roomschen tot de Protestantschen overkwamen, tot eenig
School- of Kerkampt verheffen. - Dan van dit alles was de dolzinnige yver van
zommige Monniken oorzaak. - Andere Gezindheden, als Mennoniten, - Separatisten,
- Böhmisten, Gichteliaanen, en Hernhuthers verdroeg hy, zo lang zy geenen leerstoel
in het openbaar besteegen, zig als rustlievende burgers gedroegen, en geen onrust
verwekten. - Hy verschoonde zeer de Joodsche Natie, schoon hy het noodzaaklyk
vondt aan hunne onregtvaardige bedriegeryen, die zy, omtrent de Christenen
pleegden, paal te zetten. In 't jaar 1721, liet hy, door hunne Opper-Rabynen, in de
tegenwoordigheid zynes Opper-hofpredikers JABLONSKI, hunne gantsche Gemeente
in den ban doen; van welken zy, daarna, nogthans ontslaagen werden. Tot deeze
strenge behandeling gaf aanleiding de dood van den Munt-jood VLIT, die der
Koninglyke Kamer wel 100,000 Daalders schuldig bleef.
Ter voortzetting van de verdraagzaamheid onder de Pro-
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testanten, beval onze Keurvorst, niet alleen, van niet tegen elkanderen te prediken;
maar liet ook een streng geschrift uitgaan, in 't byzonder dienende, om de leer der
Genade verkiezinge van den leerstoel af te weeren. - - - Dat wy hier die Kerken niet
vergeeten, in welke de verschislende Gezindheden, op haare beurte, zamenkomen.
Deeze hebben vry wat toegebragt, om de Geestelykheid van beide partyen in vrede
te doen leeven, en haare verschillende onderhoorigen tot verdraagzaamheid op te
wekken. Dit kan een ieder, welke de zaak wel inziet, ligtelyk bevatten. In deeze
Kerken, daar de strydige partyen hunnen eerdienst, beurtelings, waarneemen,
behooren de Geestelyken, inzonderheid, op hunne hoede te weezen, dat zy niets
aanstootelyks voor de andere party zig laaten ontslippen. Hier door moeten de
verordeningen, ten dienste der Behoeftigen gemaakt, vry wat voordeel hebben,
inzonderheid aan den kant der Hervormden, wanneer zy goede Predikanten hebben,
die, door hunne aangenaame voorstelling, nu en dan, eenen Lutherschen Toehoorder
trekken. Het een en ander baant den zekersten weg, om de rust en de tevreedenheid
van beide de strydende partyen bestendig te doen blyven. En het nut daar van is
voornamentlyk blykbaar, onder de Regeering van den thans leevenden Koning.
Verder droeg de toenmaalige Vorst zorge, dat 'er over den Katechismus gepredikt
wierde. Op Hoog Bevel werden de Kinderen ter bywooning van Oeffeningen en
Schoolen aangespoord; dan in deeze Katechismus-Leerredenen mogt niets van
het verschil, dat in den Godsdienst heerschte, gezegd worden. - De Kerkelyke tugt
onderging, staande zyne regeering, de meeste veranderingen; en dezelve deeden
haare nuttigheid, aanstonds, aan ieder opmerkzaamen zien. Daar onder heeft men,
in de eerste plaats, de verandering in de zogenaamde Kerkboete, die evenwel, in
zyn tyd, niet geheel en al, werdt afgeschaft, te tellen. Toen ten tyde reeds, zag men
ze aan voor eene uitvinding van gewinzugtige Geestelyken, en voor eene oorzaak
van veele Kindermoorden; waarom den Leeraars, in den jaare 1739, verboden werdt
daar voor eenig geld te neemen.
Op den Geestelyken Stand zelven werdt toen een waakend oog geslaagen. Zy
mogten zig niet meer met zaaken bemoeijen, die in hun kraam, in 't geheel niet, te
pas kwamen. Onder andere verboodt men hun het sterk yve-
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ren tegen de Muzyk. Twee Predikanten voeren eens hevig uit tegen de werving van
Krygsvolk. Zy werden gedagvaard; na Berlyn gebragt; en, naar den uiterlyken schyn,
afgezet. Dan dit was een bullebak, om hun bang te maaken. Naderhand werdt hun,
op andere plaatzen, een stand aangeweezen. Zo doende, zag men menigen
Geestelyken naar zyn Bybel en Concordantie leiden, die te voren, hier en daar,
gesnuffeld, staatkundige kuiperyen bewerkt, en zig in dingen gestooken hadt, welke
hy, in 't geheel niet, verstondt, of niet verstaan moest. - De Koning beval den
Kerkenraad eene onpartydige aantekening van het gedrag der Geestelykheid, zonder
onderscheid van persoonen, te houden, welke de Opzienders, jaarlyks, aanvullen
moesten, ten einde met grond te kunnen oordeelen, of zy zig hunner bedieninge
waardig gedroegen. De straffe, op de misdaad volgende, was trapswyze ingerigt.
Eerst eene zagte, naderhand, wanneer de misslag herhaald, en grooter werdt, eene
sterker vermaaning: eindelyk eene volslaagene afzetting van den dienst, zonder
herroeping.
Gelyk het gewoone Kerkbezoek, door 's Vorsten toedoen, op eenen zeer goeden
voet gebragt werdt; beval hy ook aan alle de Predikanten, om op zekere tyden, in
de tegenwoordigheid des voorzitters van den grooten Kerkenraad, in Berlyn, te
verschynen. Van hem moesten zy de bevelen des Konings hooren; en zig over de
zogenaamde onverschillige dingen verklaaren. Dit alles kon zyne nuttigheid blyven
behouden; wanneer zelfs de reden, waarom de Geestelykheid zulk eene nauwkeurige
monstering ondergaan moest, niet meer bestondt. - De Koning pleeg dikwils te
ryden, of te wandelen, om te zien, welk gezelschap zig, in de openbaare, en voor
elk openstaande, hoven, bevondt, en waarmede zy zig verlustigden. - Gevallig trof
hy eens zommige Fransche Geestelyken aan, die Kegelspeelden. Dit oordeelde
hy, de openbaare plaats daar by in het oog gehouden, met hunne bediening
onovereenkomstig te weezen; en dit zal wel de meeste aanleiding tot dat
naauwkeurig toezigt over hun gedrag gegeeven hebben.
Verbaazend veel opspraak maakten, en by de uit- en by de inlandsche
Geestelykheid, de veranderingen, die de Koning in de uiterlyke plegtigheden van
den Lutherschen Eerdienst invoerde. - Het jaar 1736 was niet voordeelig voor de
oude Regtzinnigheid, en de Geestelyken verlooren zommige voorregten, tot dus
verre aan hunne Stand-
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plaatsen verknogt. - Frederik Willem, namentlyk, verboodt den Predikanten het
zingen by het H. Avondmaal, ter inzamelinge van liefdegiften dienende, - verder
verboodt hy het branden van waschkaarsen op het Altaar. - De Geestelyken mogten
niet meer een wit linnen Choorkleed, onder hunne Amptsverrigtingen, aanhebben;
- noch het zogenaamde Altaar doekje den gebruikers van het Avondmaal
voorhouden. - Nauwlyks werden deeze veranderingen ingevoerd, of de Predikanten
begonden, - te murmereeren, - in 't oor te luisteren, - vervloekingen in het verborgen,
- of openbaare klagten, uit te spreeken. Zommigen schreeuwden over de afgeschafte
waschlichten, die zo stigtelyk waren, en wezenlyk de aandagt, onder het gebruik
des Avondmaals, opwekten. Anderen bromden wegens het gemis van het
Altaardoekje: vermits het mooglyk was, dat 'er iets van het Ouwel op den grond viel,
en alzo ontheiligd wierde. Anderen stootten zig geweldig over het gebod van geen
Choorhemd te draagen, om dat het witte linnen de onschuld afbeeldde. Misschien
konden zommigen, met dit kleed, hunnen ouden rok bedekken, welken zy nu
genoodzaakt waren aan het gejouw der spotters, en der ligtzinnige veragters van
het predikampt, ten toon te stellen. - Veele bleeven hardnekkig. De dweeper in het
Tugthuis te Halle, Muller namentlyk, wilde de Kaarfen niet uitblaazen: en hy zag zig
liever uit zyne Standplaats gezet; dan dat hy de bevelen van het Hof gehoorzaamde.
In deezen staat bleeven de zaaken tot den dood des Konings. - Hy maakte,
daarenboven, veele veranderingen in de openbaare Schoolen; en de Wysbegeerte
van Wolff strekte, onder zyn bewind, haar gebied zeer verre uit. Indien deeze twee
dingen niet medegeholpen hadden, om den Godsdienst, in de Pruisische Staaten,
te zuiveren en te verbreiden, zou het reeds gedagte niet genoegzaam geweest zyn.
Veelligt geeven wy van de twee laatstgenoemde dingen, in het vervolg, verslag,
byaldien het blykt, dat dit en het voorgaande Stukje voldaan hebben.
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Waarneeming wegens een zenuwen-ziekte. Door Mr. Cazaubiel,
Médecin du Roi, à Saint-Hubertle-Roi.
(Journal de Medecine, Novembre 1780.)
MVF... oud vier- a vyf- en twintig jaaren, van een zeer bloedryk, maar teffens gezond
gestel, had zederd geruimen tyd een Gezwel, 't welk omtrent het midden van het
linker Sleutel-Been zat, met Spaansche Zeep gewassen. Dit middel veroorzaakte
ongemerkt een zeer hooge graad van gevoeligheid in haare Zenuwen, en stelde
haar aan zeer veele krampachtige beweegingen bloot.
De Imaginatien van de Lyderesse waren ten eenemaal verward, en bragten haar
duizenden dingen voor den geest. Eene groote vreesachtigheid, die haar geduurig
zonder de minste aanleiding overviel, en die, door het geringste geruisch, en
voornamentlyk wanneer het onweder sterk vermeerderd wierd, verwekte by haar
de hevigste aandoeningen. - Zy konde volstrekt niet slaapen, en belette ook daarin
haare Ouderen. - De kramptrekking van de Blaas was zo sterk, dat zy, geduurende
den tyd van een ordinaire middag-maaltyd, in tien a twaalf reizen te zamengenomen,
niet meer dan op zyn best twee Lepels vol bleek en helder water loosde.
De Menses waren weg gebleeven. - De Lyderesse at met zeer grooten smaak,
maar wierd daar by oogenschynlyk magerder; de afgang was zeer traag; de pols
klein en zwak; en de bloedmaaking en voeding was geensints na behooren.
Ik liet haar allerhande soorten van verzachtende, verslappende en krampstillende
middelen gebruiken, waarby ik nog voegde de Baden, die ik, volgens den
Thermometer van Reaumur, van 28 graaden warmte, crapswyze geheel koud liet
worden. In dit Bad liet ik de Lyderesse drie uuren, en zomtyds drie en een half uur,
zitten. - De gewoone drank, dien ik Haar liet geeven, was een aftrekzel van
Duizend-blad, Linde-bloessem, Huy, Bouillon van Kalfs-Vleesch, en jonge Kuikens,
waarvan ik haar zo veel liet drinken, als de Maag verdraagen konde, 't welk vry
aanmerkelyk veel was. Twee- a drie maal des daags wierd een Lavement gezet,
en ik verzogt de Lyderesse een zachte
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Diëet te laaten houden, en geen Wyn, of iets dat de Zenuwen konde prikkelen, te
geeven, - daarby liet ik haar dagelyks zachte beweegingen maaken, om, zo veel
doenlyk, haar geest afleiding te verschaffen. Niettegenstaande alle deeze voorzorgen,
duurde het vyf- en dertig dagen eer wy haar een uur slaap konden bezorgen; en
het was na vyf maanden tyds dat alle de bovengenoemde Toevallen trapswyze
waren verminderd.
Naa verloop van genoemde vyf maanden, begon zy 'er wederom wel uit te zien;
de pols begon beter te worden, en alle de functies wierden langzamerhand wederom
natuurlyk; echter ontdekten zig nog van tyd tot tyd eenige ongesteldheden, en de
Menses kwamen ook nog niet ten voorschyn. Ik schreef vervolgens de
Ethiops-Martialis voor, waarvan ik de gifte van 6 tot 12 grein liet vermeerderen;
daarenboven liet ik haar voor den middag, en des avonds telkens een grein Extract.
Elix. proprietatis gebruiken.
Naa verloop van zes weeken, stelden zig de Menses behoorlyk in. Met de Baden,
de verzachtende middelen, en met de Ethiops zonder het Extract. Elix. proprietatis
liet ik aanhouden tot den 15 October, (zynde de Lyderesse den 1 Maart by my
gekoomen) en ik had het genoegen haar volkoomen hersteld te zien.
Wat dit Gezwel betreft; het is van zelve verdweenen; ik heb geen plaatselyke
middelen daarop laaten leggen, terwyl ik hetzelve alleen beschouwde, als een
uitzetting van het Cel-weefzel, door vogten, die, door de krampagtige t'zamentrekking
der vaten, en de daarvan afhangende circulatie, zig uitgestort hadden.

Natuurlyke historie der bastaard-nagtegaalen.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De droeve Winter, dat doodsch saisoen, is de tyd van den slaap, of liever van de
Kwyning der Natuur; de Insecten zonder leeven, de kruipende Dieren zonder
beweeging, de Boomen zonder groen en groei; de Bewoonders der Lugt verdelgd
of uitgebannen; de Visschen in gevangenhuizen van Ys opgeslooten, en de meeste
Dieren der Aarde, in holen en spelonken verborgen, alles vertoont
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zich om 't naarste, en levert een denkbeeld van ontvolking op: dan de wederkomst
der Voorjaars-Vogelen is het eerste teken, en de blyde aankondiging van het
herleeven der Natuure: de wederuitspruitende bladeren, de boschjes met nieuw
groen bekleed, zouden min fris, min verrukkend zyn, zonder de nieuwe gasten, die
dezelve als bezielen, en daar van liefde zingen.
Van deeze Boschbewoonders zyn de Bastaard-Nagtegaalen de talrykste en de
geliefdste, leevendig, vlug, onophoudelyk in beweeging, met tekenen van de uiterste
aandoenlykheid; alle toontjes, welke zy slaan, zyn vreugdetoontjes en minnedeuntjes.
Deeze vrolyke Vogeltjes komen ten zelfden tyde wanneer de boomen beginnen
uit te botten, en de bloezems losbarsten, zy verspreiden zich over de geheele
uitgestrektheid onzer landen: deezen komen in onze tuinen, anderen verkiezen den
ingang der laanen en bosschen, zommigen versteeken zich in 't diepst der wouden,
geene zoeken het rietgewas. Dus onthouden zy zich overal, en maaken alles vol
leevens, beweegens, en, waar zy zyn, hoort men den verlustigden toon der liefde.
By deeze natuurlyke bevalligheden, zouden wy gaarne de schoonheid voegen;
dan de Natuur hun zo veele beminnelyke hoedanigheden geschonken hebbende,
weigerde het opcieren hunner Pluimadie. Deeze is donker zonder gloed; uitgenomen
twee of drie soorten, die eenigzins gevlekt zyn, hebben alle de andere sombere
kleuren; de heerschende zyn witagtig, grys en ros.
De eerste soort, (en wy zullen alleen de voornaamste en aanmerklykste
beschryven,) heeft de grootte van een' Nagtegaal. Zy woont met de andere kleindere
Bastaard-Nagtegaalen, in de tuinen, in de boschjes, in de velden met moeskruiden
beplant, zitten op het rys dat tot steunzel der hoogopschietende strekt. Hier paaren
zy, vervaardigen nesten, en vliegen, zonder ophouden, uit en in, tot den oogsttyd,
die zeer naby komt aan den tyd huns vertreks; dan verlaaten zy deeze schuilplaatzen,
of liever dit verblyf der liefde.
't Is een klein schouwspel te zien, hoe de Bastaard-Nagtegaalen elkander
vermaaken, tergen, en nazetten; hunne aanvallen zyn ligt, en hunne onverschillige
gevegten eindigen altoos met gezang. De Bastaard-Nagtegaal is tot een zinnebeeld
genomen van onstandvastige liefde, gelyk de Tortel van eene bestendige:
ondertusschen is de Bastaard-
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Nagtegaal hoe lustig, hoe vrolyk, en dartel, niet min liefddraagend, niet min getrouw
verknogt; en de Tortel, hoe droevig en klaagend, schandelyk ongetrouw. Het
Mannetje der Bastaard-Nagtegaalen betoont voor het Wyfje, terwyl het zit te broeden,
duizend kleine bezorgdheden: het deelt in de zorge der opvoeding, wanneer de
Jongen uitgekomen zyn, en verlaat het Wyfje niet naa de opvoeding van 't Gezin;
zyne liefde schynt de voldoening van de verlangens der Natuure te overleeven.
Het Nest is zamengesteld uit drooge Kruiden, Hennipvezels, en een weinig Hair
van binnen. Doorgaans zyn 'er zes Eitjes in, die de Moeder verlaat, wanneer men
ze heeft aangeraakt; zo zeer schynt deeze aannadering eens vyands haar een slegt
teken voor het aanstaande Gezin. 't Is niet mogelyk haar de Eitjes van eenigen
anderen Vogel te doen aanneemen: zy kent ze, weet 'er zich van te ontdoen, en ze
uit te werpen. ‘Ik heb, zegt de Burggraaf DE QUERHOËNT verscheide kleine Vogeltjes
vreemde Eitjes laaten uitbroeden; doch het is my nooit gelukt dit door
Bastaard-Nagtegaalen te doen: zy hebben altoos de Eitjes gebrooken, en wanneer
ik 'er vreemde Jongen onder bragt, doodden zy ze terstond.’ Door welk een
tovermiddel kan, derhalven, als wy het gros der Vogelaaren en zelf van
Waarneemeren mag gelooven, de Bastaard-Nagtegaal bewoogen worden, om het
Ey, door den Koekkoek in zyn nest gelegd, naa de Jongen opgeëeten te hebben,
te broeden, en met zorgvuldigheid den vyand daar uit voortkomende te voeden,
dien leelyken vreemdeling als zyn eigen te behandelen? - Voor 't overige is het in
het nest van den Bastaard-Nagtegaal, by onderscheiding de Gras-musch geheeten,
dat de Koekkoek, gelyk men wil, doorgaans zyn Ey ligt: en deeze soort kan van
eenen verschillenden aart weezen. Deeze is van een vreesagtig Character, en vlugt
voor even zwakke Vogeltjes, en des te meer en met grooter rede voor een gedugten
vyand: doch, op het oogenblik, dat het gevaar voorby is, is alles vergeeten, en onze
Bastaard-Nagtegaal neemt terstond zyne vrolykheid, zyne beweegingen weder aan,
en hervat den zang. Van de bladerrykste takken laat hy dien hooren, onder deeze
houdt hy zich doorgaans bedekt, en vertoont zich maar voor korte poozen aan het
uiterste der boschen, gaat schielyk weder na binnen, bovenal op 't heetst van den
dag. In den morgenstond verlustigt hy zich in den dauw, en naa de korte
regenvlaagen die 's zomers vallen, doorzwerst hy de natte blade-
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ren; zich baadende in de druppels, welke hy daar van af doet rollen.
Wyders vertrekken bykans alle Bastaard-Nagtegaalen ten zelfden tyde, te midden
van den Herfst; in October ziet men 'er bykans geen een meer. Hun vertrek valt in,
voor dat de eerste vorst de Insecten, op welke zy aazen, vernielt, of de kleine vrugten,
welke zy ook eeten, doet dorren.
Van een anderen Bastaard-Nagtegaal, by ons, onder den naam van het
ZWARTKAPJE, bekend, merkt ARISTOTELES aan, als hy de veranderingen vermeldt,
die de wisseling der saisoenen voortbrengt, op de natuur der Vogelen, als die
onmiddelyker blootstaan aan den invloed der Lugt, dat de Vygen-eeter in den Herfst
verandert in een Bastaard-Nagtegaal met een zwarten kop: deeze gewaande
Gedaanteverwisseling heeft den Natuurkundigen veel moeite gegeeven: eenigen
hebben ze als wonderdaadig beschouwd, anderen als ongelooflyk verworpen:
ondertusschen is het noch het een noch het ander: en het geval dunkt ons zeer
eenvoudig: de Jongen van deezen Bastaard-Nagtegaal, of het Zwartkapje, gelyken
den geheelen Zomer zeer in Pluimadie naar den Vygen-eeter; by het eerste ruyën
neemt zy eerst den rechten kleur aan: en het is dan dat deeze gewaande
Vygen-eeters zich veranderen in Bastaard-Nagtegaalen met een zwarten Kop.
PLINIUS spreekt op dezelfde wyze van die verandering.
ALDROVANDUS, JONSTON en FRISCH, den Bastaard-Nagtegaal met een zwarten
Kop beschreeven hebbende, schynen eene tweede soort te maaken van den
Bastaard-Nagtegaal met een bruinen Kop: ondertusschen is deeze niets anders
dan het Wyfje van den anderen, uiterlyk hebben zy geen onderscheid dan in deeze
kleur van den Kop, by den eenen Zwart, by de anderen Lruin.
Van alle Bastaard-Nagtegaalen zingt die met den zwarten Kop het aangenaamst
en langst. Zyn Zang heeft iets van den Nagtegaal, en men geniet dien langer tyd:
want verscheide weeken, naa dat die Voorjaarszanger zwygt, wedergalmen de
bosschen allerwegen van den Zang deezer Bastaard-Nagtegaalen: hun stem is
zuiver, vaardig, en hun zang is een opeenvolging van weinig uitgehaalde doch
aangenaame, afgewisselde en ineen smeltende, toonen: deeze zang schynt zamen
te stemmen met de lustigheid der plaatze van waar men dien hoort: dezelve geeft
gerustheid en zelfs geluk te kennen: want gevoelige harten hooren niet, zonder
eene zagte beweeging, de toonen door de Natuur ngegeeven aan weezens die zy
gelukkig maakt.
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Het Mannetje draagt voor het Wyfje de tederste zorgen; niet alleen brengt het
Vliegen, Wormen en Mieren in het nest; maar deelt in den arbeid van 't broeden,
zulks beurtlings verrigtende. Het Nest is digt aan den grond in 't hakhout zorgvuldig
verborgen, in 't zelve vindt men vier of vyf Eitjes, donker groen van kleur met ligt
bruine vlekken. De Jongen worden binnen weinig dagen groot, en zo ras zy vederen
hebben, springen zy uit het nest, wanneer men 't zelve nadert, en verlaaten het. In
Frankryk broeden deeze Bastaard-Nagtegaalen doorgaans maar ééns. OLINA schryft,
dat zy het tweemaal doen in Italie: dit heeft meer plaats by de Vogelen in een warmer
lugtstreek, waar de tyd der Liefde langer aanhoudt.
Wanneer, in 't Voorjaar, door eene wederkomende koude, deeze
Bastaard-Nagtegaal, by zyne aankomst, geen voorraad van Insecten vindt, behelpt
hy zich met de bessen van eenige Boomen, en in den Herfst eet hy desgelyks eenige
vrugten. In dit jaargetyde gaat hy dikwyls drinken, en men vangt ze, op 't einde van
Augustus, by de Fonteinen, wanneer ze vet en keurlyk van smaak zyn.
Deeze Bastaard-Nagtegaalen houdt men ook in vlugten, en, van alle Vogelen,
die men 'er in kan zetten, is deeze, volgens OLINA, een der beminnenswaardigste.
De genegenheid, welke zy hunnen Meester betoonen, is treffend, zy hebben, om
hem te begroeten, een byzonderen toon en een allerinneemendste stem. Op zyne
aannadering vliegen zy tegen de tralien, als wilden zy door dat beletzel heen dringen
om by hem te komen: door een geduurig slaan met de vlerken, vergezeld van een
zagt geschreeuw, schynen zy hunne drift en erkentenis aan te duiden. 't Was van
deeze Bastaard-Nagtegaalen, dat Mejuffrouw DESCARTES zeide. Het belge myn
Oom niet, die Vogel heeft Aandoening!
De Jongen, in een vlugt opgevoed, volmaaken, indien zy by een Nagtegaal
hangen, hun Zang, en dingen hun Leermeester na de kroon. In den tyd des vertreks,
omtrent het einde van September, maaken de opgeslootene een groot gewoel,
bovenal 's nagts als de maan schynt, als of zy wisten dat hun eene reis te doen
stondt, en deeze begeerte, om van plaats te veranderen, is zo diep ingeworteld, en
zo sterk, dat 'er veele, uit verdriet van dezelve niet te kunnen voldoen, sterven.
In Italie, Frankryk en Duitschland, zelfs tot in Zweeden,
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vindt men deezen Bastaard-Nagtegaal: doch zeldzaam komt hy in Engeland voor.
De Bastaard-Nagtegaal, naar den Hoogduitschen naam Graszmusche by ons
Grasmusch geheeten, hoort men in den Voortyd menigmaal, en bykans zonder
ophouden. Dikwyls verheft hy zich met een kleine vlugt boven de haagen, draait in
de lugt rond, en valt zingende weder neder: deeze Wildzang is zeer leevendig en
vrolyk, altoos dezelfde, en dit herhaalen heeft hem den bynaam van Snaateraar
gegeeven: behalven dit Deuntje, 't welk hy dikwyls in de lugt zweevende zingt, slaat
hy een' anderen toon, die vry zwaar is, een gesluit bije, bije, 't welk hy uit het digtst
van 't geboomte laat hooren, en 't geen men niet zou denken dat van een zo klein
Vogeltje voortkwam. Zyne beweegingen zyn zo leevendig en onophoudelyk, als zyn
gesnaater. Hy is de onrustigste van alle Bastaard-Nagtegaalen: en schynt geen
oogenblik rust te kunnen vinden. Hy nestelt in de Heggen, langs de wegen, in
belommerde plaatzen, digt by den grond, en zelfs op de toppen van gewassen in 't
benedenst van het kreupelhout verward: de Eitjes zyn groenagtig, met bruine
stippelen.
Volgens BELON, noemen de Hedendaagsche Grieken dit Vogeltje Potamida, als
een die den kant der Rivieren en Beeken bemint: onder dien naam is het op Creta
bekend: het schynt, dat het, in een heeter lugtstreeke, meer het water zoekt dan in
onze gemaatigde Gewesten, waar het overvloediger verfrissing aantreft: de Insecten,
die op warme vogtige plaatsen best voortkomen, dienen 't zelve voornaamlyk ten
voedzel. Zyn naam Hupolais, by ARISTOTELES, duidt een Vogel aan die op Wormen
aast.
Voor 't overige laat zich deeze Bastaard-Nagtegaal gemaklyk temmen: dewyl hy
rondsom ons woont in onze velden, bosschen en tuinen, is hy half tam. Wil men
hem opgeslooten houden, 't geen zomtyds geschiedt om de vrolykheid van zyn
zang, men moet, volgens den raad van OLINA, hem niet uit het nest neemen eer hy
vederen heeft, en zorg draagen om water in het kouwtje te geeven: want hy sterft,
in 't ruijen, indien hy zich niet gereedlyk kan baaden: met deeze voorzorge, en de
andere noodige oppassingen, kan hy acht- of tien jaaren in den gevangen staat
leeven.
Eene andere Bastaard-Nagtegaal, die onze opmerking verdient, is onderscheiden
door den naam van het RIETZINGERTJE: deeze zingt in zagte voorjaars nagten even
als
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de Nagtegaal, en wordt daarom van zommigen den Wilgen Nagtegaal geheeten.
Hy maakt zyn nest in 't Riet, in Houtgewas digt by moerassen, in Hakhout aan 't
water geplant, het bestaat uit stroo, vezeltjes van drooge Kruiden, en een weinig
hair van binnen: het is met meer kunst vervaardigd dan dat der andere
Bastaard-Nagtegaalen: doorgaans vindt men 'er vyf Eitjes in, vuil wit, met bruine
vlekken.
De kleinen, schoon nog zeer jong en ongepluimd, verlaaten het nest, wanneer
men 'er aanraakt, en zelfs wanneer men 'er digt bykomt, dit is hebbelyk eigen aan
alle de Jongen van het geslacht der Bastaard-Nagtegaalen en zelfs aan deeze soort,
die by 't water nestelt; dit schynt een onderscheidend character deezer Vogelen.
Geduurende den geheelen Zomer, ziet men deeze Bastaard-Nagtegaal door het
Riet heen vliegen, om Muggen en andere Insecten, die zich boven het water
onthouden, in de vlugt, op te vangen: intusschen laat hy niet af, zyn wildzang aan
te heffen: en, om alleen te heerschen in een klein gebied, verdryft hy van daar alle
andere Vogels: blyft meester in zyn Ryk, 't geen hy niet verlaat voor de maand
September, wanneer hy met zyn Gezin vertrekt.
De Pluimadie der Bastaard-Nagtegaalen is doorgaans eenzelvig; doch, in dit stuk,
onderscheidt zich de GEVLEKTE BASTAARD-NAGTEGAAL door eenige zwarte vlekken
op de borst; schoon zyne Pluimadie voor de rest naar die der anderen gelyke. Men
vindt dezelve meest in Italie, en waarschynlyk meer in de Zuidlyke Landschappen
van Frankryk dan in de Noordlyke, waar men deeze soort weinig kent. Volgens
ALDROVANDUS zyn ze veelvuldig omstreeks Bologne, en de naam van Boarola, door
hem daaraan gegeeven, schynt te veronderstellen, dat zy de gewoonte hebben om
de Beesten in de weiden te volgen. - Hy nestelt in de landen, en maakt het nest een
voet boven den grond, op de stammen van eenige sterke planten: het Wyfje verlaat
het nest niet, wanneer men het nadert, en laat zich liever vatten dan dat het de
Jongen begeeft: de zorg voor het kroost gaat hier de liefde tot het leeven te boven.
Schoon alle Bastaard-Nagtegaalen, van welke wy dus verre gesprooken hebben,
en eenige andere, die min onze opmerking verdienden, te midden van den Herfst
vertrekken, is het anders gesteld met den laatsten, van welken wy nu zullen
spreeken, en daarom ook den onderscheidenden
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naam van Winter-Bastaard-Nagtegaal voert; deeze blyft in onze landstreeken den
geheelen Winter. De kleuren van dit Vogeltje zyn donkerder dan die van andere
Bastaard-Nagtegaalen, en hebben veel van die der Mosschen.
Deeze Vogeltjes trekken in benden voort, zy verschynen by ons omtrent het einde
van October, en het begin van November; zy zetten zich neder op de haagen,
vliegen, van bosch tot bosch, altoos digt by den grond heen. Zy zyn niet zeer schuw,
en laaten zich gereedlyk vangen. Zy missen de leevendigheid der andere
Bastaard-Nagtegaalen, en hun aart schynt te deelen in de koude van 't Saysoen.
De Stem deezes Bastaard-Nag egaals is beevende, eene soort van zagt gefluit,
tit, tit, tit, tit, tit, herhaalt hy gestadig; daarenboven heeft hy een Wildzang, die, schoon
op een klaagtoon, en met weinig verscheidenheid, met vermaak gehoord wordt in
een Jaargetyde dat alles zwygt; omtrent den avond is zyn zang het mildst en sterkst.
In het holst van den Winter komt hy by de Koornschuuren en Dorschvloeren, om
uit het stroo de kleine graankorreltjes op te zamelen. De Heer HEBERT schryft in de
maag deezer Bastaard-Nagtegaaltjes geheele graankorrels gevonden te hebben;
doch hun dunne Bek is niet geschikt om zulk voedzel te neemen, de noodzaaklykheid
alleen kan hun dringen om 'er zich mede te behelpen: zo ras de koude afneemt
vervoegen zy zich in de haagen op de takken, alles zoekende wat zy van Insecten
kunnen vinden.
Met den Voortyd verdwynen zy van de plaatzen, waar men ze 's Winters zag, 't
zy ze zich als dan in groote Bosschen begeeven en na de Bergen wederkeeren,
als in die van Lotharingen, waar men zegt dat zy nestelen; 't zy ze na andere
Gewesten en wel na de Noordsche gaan, van waar zy in den Herfst schynen te
komen, en daar zy in den Zomer veelvuldig zyn. In Engeland vindt men ze, volgens
ALBIN, in alle boschjes: zy vertoonen zich ook in Zweeden: een der naamen door
LINNAEUS daar aan gegeeven, Passer canus, schynt aan te duiden dat zy 's Winters
in dat Ryk zich onthouden, en dat hunne Pluimadie, onderhevig aan de strengheid
der Lugtstreeke, in dat saisoen wit wordt. Zy nestelen ook in Duitschland: doch het
is zeer zeldzaam, in Frankryk, nesten deezer Vogeltjes aan te treffen. Zy maaken
het digt by den grond, of plat op den grond neder, van buiten bestaat het uit Mosch,
van binnen uit Wol en Hair, het broed is vier- of vyf Eitjes, van een schoone blauwe
kleur eenpaarig zonder vlekken. Wanneer een Kat of eenig
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ander gevaarlyk Dier het nest nadert, vliegt de Moeder op, en geeft zichzelve als 't
ware ten prooy; doch gaat van akker tot akker, tot dat zy den vyand genoegzaam
verwyderd heeft. ALBIN schryft, dat zy in Engeland Jongen hebben van 't begin van
May, dat ze zich gemaklyk laaten opbrengen, niet wild zyn, en zelfs zeer
gemeenzaam worden; dat men ze agt om hunnen wildzang, schoon min vrolyk dan
die der andere Bastaard-Nagtegaalen.
Hun vertrek uit Frankryk in 't Voorjaar, hun onthouding in Noordlyker Gewesten,
geduurende dat Jaargetyde, is een opmerkelyk verschynzel in de Geschiedenis van
de optochten der Vogelen: zy maaken, onder de Vogelen met een Elsvormigen
rechten Bek, naast den Leeuwrik den Pieper bygenaamd, de tweede soort uit, die
onze Zomers te warm vindt, en de strengheid onzer Winters niet schroomt: die
anders geschuwd wordt door alle andere Vogelen van hun geslacht, en dit is,
misschien, genoeg, om ze 'er van uit te monsteren, of ten minsten op eenigen afstand
daar van te verwyderen.

Nauwkeurig verslag van de vervolgingen, die prinses Elizabeth,
naderhand koningin van Engeland, leed, onder koningin Maria.
Behelzende verscheide voorvallen tot dat tydperk behoorende,
die nimmer voorheen het licht zagen.
Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroeffeningen.
Myne Heeren!
‘Nooit hadt de Geschiedkunde my zeer voordeelige denkbeelden ingeboezemd van
het Character der beroemde Engelsche Koninginne ELIZABETH; maar nimmer zag
ik het in een sterker en afzigtiger licht geplaatst dan in de onlangs uitgekomene
Geschiedenis van Schotland, door den charactertreffenden ROBERTSON, en dat de
haatlyke trekken, in dit Afbeeldzel voorkomende, met de waarheid overeenstemmen,
bewyzen de Brieven in het Aanhangzel op dat Werk. Of de Byzonderheden deeze
Vorstin betreffende, welke ik de eer heb Ul. hier
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nevens te zenden, strekken om het leelyke, in dat Character, te verzagten, of te
versterken, willen wy aan der Leezeren oordeel laaten. - Genoeg byzonders kwam
'er my in voor, om het der Vertaalinge waardig te agten; en uw Plan, om afzonderlyke
stukken, de Geschiedenis betreffende, in uw Mengelwerk plaats te geeven,
vrymoedigde my het aan Ul. toe te schikken. Het verslag is ontleend uit Mr. WARTONS
Life of Sir THOMAS POPE. Ik ben en blyf, enz.’
Prinses ELIZABETH, naderhand Koningin van Engeland, werd, naa veel onheuschheids
en onmenschlykheids ondergaan te hebben, in den Jaare 1555, geplaatst onder de
zorg en het toevoorzigt van Sir THOMAS POPE. - Koningin MARIA voelde dien afkeer
van de vermoedelyke Erfgenaame haarer Kroone en Opvolgster, welke natuurlyk
eigen schynt aan alle Vorstlyke Persoonen, die geen Kinderen tot Throonopvolgers
hebben. Doch de sterkstwerkende oorzaak van MARIA's haat tegen die Prinses, met
welke zy voorheen op eenen vry vriendlyken voet leefde, schynt gezogt te moeten
worden in COURTNEY, Graaf van Devonshire. De persoon, de bevalligheid, en andere
inneemende gaaven van deezen jongen Edelman hadden eenen zigtbaaren indruk
op de Koninginne gemaakt. Andere omstandigheden wrogten mede, om hem tot
het voorwerp haarer genegenheid te stellen; hy was een Engelsman, na aan de
Kroon verwant, en het kon, overzulks, niet missen, of hy moest behaagelyk weezen
aan het Volk. De Graaf was geenzins onkundig van deeze gunstige neiging der
Koninginne te hemwaards, nogthans scheen hy meer genegenheid te voelen voor
de Prinses ELIZABETH, wier jeugd en aangenaame ommegang hem sterker troffen
dan de praal en magt haarer Zuster. Deeze voorkeuze veroorzaakte niet alleen
eene geheele verandering in MARIA's gevoelens ten opzigte van den Graaf; maar
zette haar tevens aan om zich openlyk tegen ELIZABETH te verklaaren.
De oude twist tusschen de beide Moeders was diep geworteld in het booze hart
der Koninginne; en zy bediende zich van de verklaaring, door het Parlement gedaan,
ten voordeele van CATHARINA's Huwelyk; om haare Zuster als een onwettig geboorene
te doen voorkomen. ELIZABETH's neiging tot den Protestantschen Godsdienst
versterk-
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te MARIA's afkeer nog bet; deeze was een aanstoot voor haare Bygeloovigheid,
stelde haare uitzigten te leur, en stootte haare staatkundige plans omverre. Deeze
oorzaken van onmin zouden, egter, misschien, allengskens gesleeten, of, ten
minsten, op een heimlyken wederzin uitgeloopen zyn. Maar, wanneer de Koningin
ontdekte, dat de Prinses haar ontwerpen dwarsboomde in een stuk van 't gevoeligst
aanbelang, kon vrouwlyke wraak, gegrond op minneyver, en aangezet door
hoogmoed, niet langer verborgen blyven. Zo veel sterker, en van zo veel meer
gevolgs in Staatszaaken, zyn byzondere gevoeligheden, en de heimlyke onvoldaane
verknogtheden van het hart, dan de gewigtigste Staatkundige redenen.
ELIZABETH, thans het openlyk en bekende voorwerp van MARIA's afkeer geworden,
werd in 't openbaar, met veel oneerbiedigheids en zelfs smaads, behandeld. Men
verboodt haar plaats te neemen by de Gravinne van LENNOX en de Hertoginne van
SUFFOLK, als ware dier wettige afkomst verdagt. Deeze verdenking was ingeboezemd
door den Kanselier GARDINER, in eene aanspraak voor beide de Huizen van het
Parlement: waarin hy, onder andere redenen voor de noodzaaklykheid van het
Huwelyk der Koninginne MARIA, byzonder aandrong op de ontstentenisse van
persoonen uit Koninglyken bloede; listig aanmerkende, dat 'er geen van 's Konings
Afstammelingen over was dan de Koningin en Prinses ELIZABETH; haare Vrienden
werden met den nek aangezien en gehoond; terwyl haare beminnelyke
hoedanigheden alle dagen meer en meer de aandagt trokken van den jongen Adel,
en 's Volks liefde wekte, deedt dit de kwaadaartigheid der wraakzugtige Koninginne
steeds aangroeijen. De Prinses oordeelde het daarom raadzaamst het Hof te
verlaaten, en begaf zich, voor den aanvang des Jaars 1554, na haar Huis te Ashridge
in Herefortshire.
Inmiddels brak de opstand uit van THOMAS WYAT, die zich te weere stelde tegen
het Huwelyk van MARIA met PHILIPS van Spanje. Men strooide terstond uit, dat de
Prinses ELIZABETH, nevens Lord COURTNEY, byzonder deel hadden in deeze
gevaarlyke Zamenzweering, en dat zy briefwisseling hadt gehouden met den
Verrader WYAT. Ingevolge hier van werd Sir EDWARD HASTINGS, naderhand Lord
LONGHBOROUGH, Sir THOMAS CORNWALLIS, en Sir RICHARD SOUTHWELL, vergezeld
van eene Ruiterbende, gezonden, om haar ten Hove te brengen. Zy vonden
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de Prinses ziek, en zelfs het bedde houdende, te Ashridge. Dan zy dwongen haar,
onder voorwendzel van de striktheid des bevels, hun mede gegeeven, op te staan;
en zy vervorderde, schoon zwak en ongesteld blyvende, in den draagstoel der
Koninginne, langzaam haare reis na Londen.
Veertien dagen lang, werd zy, zonder gezelschap te zien, ten Hove gevangen
gehouden; naa 't verloop van welken Bisschop GARDINER, vergezeld van negentien
Raadsheeren, haar een bezoek gaven, om haar te ondervraagen wegens den
Opstand, waar van men haar beschuldigde. Zy loochende de beschuldiging voluit.
Nogthans werdt haar aangezegd, dat de Koningin beslooten hadt haar na den Tower
te zenden, tot men het stuk verder zou onderzogt hebben. De Prinses schreef
terstond een brief aan de Koningin, met ernstig verzoek dat zy niet in den Tower
mogt gevangen gezet worden; het slot van den Brief luidde: ‘Wat den Verraader
WYAT betreft, hy moge misschien aan my geschreeven hebben; doch, op myn eer,
ik heb nimmer een brief van hem ontvangen. En wat het afschrift myns Briefs aan
den Koning van Frankryk betreft, ik wensch dat GOD my eeuwig verlaate, indien ik
hem een enkel woord, op eenigerlei wyze, liet toekomen.’ Haare herhaalde
betuigingen van onschuld mogten niets baaten. Men bragt haar na den Tower, en
liet haar smaadlyk intreden door de Verraderspoort. In den beginne hadt zy drie
Knegts en Meiden der Koninginne om haar op te passen; doch deezen mogten haar
geen eeten verzorgen, ten dien opzigte werd zy bezorgd door de Dienstboden van
den Luitenant, of zelfs door de gemeene Soldaaten. Dan naderhand kreeg zy, met
vergunning van den Geheimen Raad, eenige van haare eige Hofbedienden om haar
aan tafel op te passen. Geen Vreemdeling werd in haare tegenwoordigheid
toegelaaten. De Constabel van den Tower, Sir JOHN GAGE, behandelde haar zeer
streng, en bewaakte de Vorstlyke Gevangene met alle zorgvuldigheid. Veele van
de andere Gevangenen, wegens den Opstand, te dier zelfde plaatze gebragt, werden
dikwyls ondervraagd wegens het deel der Prinsesse in de Zamenzweering, zommigen
zelfs op de pynbank gebragt om hun eene beschuldiging af te perssen. Haare
onschuld was, nogthans, volkomen: want, schoon WYAT zelve haar beschuldigd
hadt, in hoope om zyn eigen leeven te redden door zo laag en schandelyk eene
kunstgreep, ontkende hy, egter, naderhand, dat zy eenige de
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minste kennis hadt van zyne oogmerken; en, op dat deeze ontkenningen, welke hy
deedt in de ondervraagingen, niet boosaartig mogten agtergehouden, en zyne
voorgaande beschuldigingen in stede bygebragt worden, volhardde hy met deeze
openlyk te doen op het schavot, ten tyde zyner te regtstellinge.
Naa het dempen en straffen van WYAT's Opstand, werd Prinses ELIZABETH uit den
Tower na Woodstock gebragt, onder bewaaring van Sir HENRY BEDINGFIELD, die,
naa lang aanhouden, haar toestondt aan de Koningin te schryven. Waar op Koning
PHILIPS tusschen beiden tradt, en verzogt dat het ELIZABETH vergund mogt worden
ten Hove. te komen. Maar deeze schielyke vlaag van vriendlykheid ontstondt by
PHILIPS niet uit een beginzel van rechtschaape Edelmoedigheid; maar deels uit eene
zugt om het Volk te behaagen, deels uit looze staatkunde, welke hem deedt vooruit
zien, dat, indien ELIZABETH van kant geraakte, de naaste wettige Erfgenaam tot de
Kroon niemand anders zou weezen dan MARIA, Koningin der Schotten, reeds
uitgehuwd aan den Dauphin van Frankryk, wier opvolging voor altoos de Scepters
van Engeland en Frankryk zou kunnen vereenigen, en, bygevolge, den aanwas van
Spanjes overmagt stremmen.
Op den eersten dag haarer reize van Woodstock na Lord WILLIAMS te Ricot, stak
'er een zo heftige wind op, dat haar Hoed en Muts drie maalen afwoey. Hier op
verzogt zy den intrek voor eene wyl te mogen neemen in een digtbystaand Huis
eens Edelmans; maar BEDINGFIELD's ongerymde en overboodige omzigtigheid
weigerde haar dit weinig betekenend verzoek in te willigen, en hy dwong haar, op
eene onvoeglyke wyze, haar Hoed en Muts weder op te zetten, onder een haag
aan den weg. Den volgenden avond kwamen zy by Mr. DORMER, te Winge in
Buckingshamshire, en voorts aan een Herberg by Colnebrooke, waar zy den nagt
bleeven. Eindelyk kwamen zy te Hampton-court, de toenmaalige verblyfplaats des
Hofs; doch zy verscheen 'er als een Gevangene. Bisschop GARDINER, met anderen
van den Raad, zogt haar dikwyls te beweegen om bekentenis te doen, en zich aan
de Genade der Koninginne te onderwerpen. Op een avond zeer laat werd de Prinses
zeer onverwagt opontboden, en, by toortslicht, in de Slaapkamer der Koninginne
gebragt; zy knielde neder, en verklaarde eene allergetrouwste Onderdaan haarer
Majesteit te weezen. De Koningin scheen haar nog te verdenken; doch zy
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scheidden op een goeden voet. Geduurende dit hachlyk bezoek hadt PHILIPS zich
agter het behangzel verborgen, ten einde hy gereed en by de hand mogt weezen,
indien de geweldigheid van 't driftig character der Koninginne haar tot iets euvels
mogt aanzetten. Een week laater vondt zy zich ontslaagen van den schroomlyken
stoet Wagters en Oppassers. Hierop volgde eene gelukkige verandering in haare
omstandigheden, en het werd haar vergund met Sir THOMAS POPE na Hatfieldhouse
in Hertfortshire te vertrekken.
By het scheiden begon de Koningin eenige tekens van bevrediging te vertoonen.
Zy prees haar Sir THOMAS POPE aan, als een Man, die de Prinses wel kende, en
wiens heusheid, voorzigtigheid, en andere goede hoedanigheden, alle geschikt
waren om haar nieuwe leevenswyze aangenaam te maaken; ten zelfden tyde
vereerde zy de Prinses een Ring, zeven honderd Kroonen waardig.
Maar, eer ik voortga in dit gedeelte myns verhaals, schryft WARTON, moet ik staan
blyven op eene omstandigheid, door onze Geschiedschryvers niet opgetekend, hier
in bestaande, dat Sir THOMAS POPE, nevens eenige anderen, toevoorzigt hadt op de
Prinses ELIZABETH, toen zy eerst ten Hove in ongunst geraakte, na haar Huis te
Ashridge week, en eer de ongelegenheden, waar in zy door WYAT's opstand geraakte,
plaats greepen. Toen die opstand uitborst, schreef MARIA aan de Prinses, ten dien
tyde ziek liggende, te Ashridge, listig verzoekende dat zy onmiddelyk ten Hove zou
komen. ELIZABETH's Oppassers ten dien dage, wier naamen nergens byzonder
vermeld worden, op haare herstelling bedagt, verklaarden dat het nog ongeraaden
was haar te vervoeren, en de Prinses zelve gaf, by eenen Brieve, kennis van haare
ongesteldheid aan de Koningin, verzoekende dat haare reis eenige dagen mogte
worden uitgesteld, teffens haar afkeer van WYAT's opstand te verstaan geevende.
Deeze Heeren, vreezende dat hunne tedere bezorgdheid voor hunne Meestresse
in een kwaaden zin mogt geduid worden, zonden een Brief aan Bisschop GARDINER,
Lord-Kanselier, hem den toestand der Prinsesse berigtende, met bygevoegde
verklaaring van hunne gereedheid om de bevelen der Koninginne te volvoeren. Een
oorspronglyk ontwerp, of een afschrift van deezen Brief van Sir THOMAS POPE's eigen
hand, met verscheide verbeteringen en onderhaalingen van dezelfde hand, word
thans bewaard in het Britisch Museum. Deeze omstandigheid wyst
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uit, dat hy een dier Heeren was; doch in welk eene hoedanigheid hy de Prinses
vergezelde, weet ik niet; nogthans gaat het vast dat hy van zyne bediening, welke
die ook moge geweest hebben, ontslaagen was, wanneer de Prinses,
niettegenstaande haar zwakken staat van gezondheid, na het Hof gesleept werd
door SOUTHWELL, CORNWALLIS, en HASTINGS: ook vinden wy niet, dat hy, zints dien
tyd, eenige betrekking tot haar hadt, staande zy op den Tower of te Woodstock
gevangen zat, of in alle de onverdiende vervolgingen, die haar ontslag en eindlyke
overvoering na Hatfield voorgingen.
Sir THOMAS POPE's gedrag, omtrent die Prinses, was zeer vriendlyk en vol ontzag;
eerder te Hatfield by haar verblyvende, als een toegeevend en genegen Voogd,
dan een streng Opzigter. Schoon 'er strikte bevelen waren gegeeven dat de Mis in
haar Gezin zou gedaan worden, gebruikte hy oogluiking omtrent veele Protestanten,
die zy by haar hadt. Ook bleef hy niet in gebreke, om haar zulke tekens van
oplettenheid en ontzag te betoonen, als haar staat en hoedanigheid zulks vorderde.
De Prinses werd naauwkeurig bewaakt, niettegenstaande het haar zomtyds
veroorloofd was, uit te gaan, deels om vermaak te neemen, deels om haar
pligtbetooningen ten Hove te maaken, en, by deeze gelegenheden, hadt zy een
gevolg, voegende aan haar rang. In den Zomer deszelfden Jaars 1557, lag de
Prinses een bezoek af te Richmond, in het jagt der Koninginne, vergezeld van
THOMAS POPE en vier haarer Hofdames, zy werd door de Koningin ontvangen in een
kostbaar Pavilion, en keerde 's avonds weder na het Paleis van Sommerset.
Kort daar op zondt ERIC, Koning van Zweeden, door zynen Afgezant, heimlyk een
boodschap aan de Prinses te Hatfield, met een Huwelyks-voorslag. Koning PHILIPS
hadt, even te vooren, der Koninginne voorgeslagen haar uit te huwelyken aan den
Hertog van Savoije, misschien met oogmerk om den Hertog, die een bekwaam
Veldheer was, op zyne zyde te houden tegen Frankryk, waarmede PHILIPS toen ten
tyde eenen openbaaren Oorlog voerde. Den voorslag des Konings van Zweeden
wees zy wyslyk van de hand; dewyl dezelve haar niet van wegen de Koninginne
werd voorgesteld. Doch, op deeze zwaarigheid, antwoordde de Afgezant; dat de
Koning van Zweeden, zyn Meester, als een Man van eer, het eigenaartigst oordeelde
het verzoek, in de eerste plaats, aan de Prinses zelve te doen; en dat hy, vooraf
haare toestemming hebbende, als een Ko-
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ning, de zaak haarer Majesteit wilde voordraagen. Doch het eindelyk antwoord der
Prinsesse was eene volstrekte weigering, en zy verzogt den Afgezant, dat hy zynen
Meester zou aanzeggen, dat, daar zy geen oor kon leenen aan eenige voorslagen
van dien aart, als zy niet geschiedden op raad of gezag der Koninginne, zy ook niet
kon nalaaten te verklaaren, dat zy, indien het haar vry stondt, naar eigen keus te
handelen, altoos aan het ongehuwde leeven de voorkeus zou geeven. De zaak
kwam schielyk de Koningin ter oore, die Sir THOMAS POPE ten Hove ontboodt, en uit
hem berigt kreeg van deeze geheele onderhandeling; tessens Sir THOMAS belastende
aan de Prinses te schryven, en haar te berigten, dat zy zeer voldaan was over dit
voorzigtig en pligtschuldig antwoord op het voorstel des Konings van Zweeden.
De Graaf van Devonshire overleden zynde, werd Koningin MARIA min jaloers
omtrent de Prinses, en scheen bykans geheel met haar verzoend. In Slachtmaand
des Jaars 1556 werd zy ten Hove verzogt, en verscheen te Londen met veel staatsie.
De voornaamste reden deezer uitnoodiging was, om haar in persoon een Huwelyk
voor te stellen met PHILIBERT EMANUEL, Hertog van Savoije, van wien THOMAS POPE
reeds, op last der Koninginne, van verre iets te verstaan gegeeven hadt. Deezen
voorslag wees de Prinses van de hand, en bedekte haare weigering met dezelfde
ernstige verklaaringen van haare onveranderlyke bepaaling om in den ongehuwden
staat te blyven, welke zy voorheen, ten opzigte van het Huwelyk met den
Zweedschen Koning, hadt bygebragt. Geduurende haar verblyf te Sommerset-house
maakten veelen haar hof by de Prinses. Haare bevallige gemeenzaamheid, haar
verpligtend voorkomen, en aangenaame ommegang, verbonden veelen aan haare
belangen, en haalden het beste gedeelte der Lords van den Raad te haarer
begunstiging over. Haare schoonheid hadt, in de daad, het minste deel in deeze
gunstverkrygingen, deeze was nog eenigzins ontluisterd door overblyfzels van
zwaargeestigheid, haar eigen geworden in de laatste harde, doch nutte, School van
Tegenspoed. Zy bevondt, nogthans, dat het afgezonderd leeven best voegde aan
haare omstandigheden, en meest strookte met haare neigingen: en, schoon zy
verzogt werd den geheelen Winter te Londen door te brengen, keerde zy, naa het
verblyf van één week, na Hatfield weder.
Iemand zou veelligt denken, dat de Koningin op de
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Prinses gestoord zou geweest zyn, wegens het verwerpen eens Huwelyks voorslags,
door PHILIPS aangeraaden, en zo zeer strookende met diens oogmerken; doch 't
blykt, dat de Koningin zeer agterlyk was om te voldoen aan het verlangen haars
Egtgenoots, in ELIZABETH aan den Hertog van Savoije uit te huwelyken. Te dier
oorzaake bediende zich PHILIPS van ALPHONSUS, Franciscaaner Monnik, zyn
Biegtvader, om met haare Majesteit over deeze Egtverbintenis te spreeken. Zy
betuigde te vreezen, dat, zonder toestemming van het Parlement, noch haar Man
PHILIPS, noch het Volk, voordeel van dit Huwelyk zoude trekken: 'er byvoegende,
dat zy, geweetenshalven, dit Huwelyk haare Zuster niet kon opdringen; bedoelende
daar mede misschien dat het onregtvaardig zou weezen de Prinses tot het Huwelyk
te dwingen, naa haare herhaalde betuigingen van wederzin tegen het Huwelyks
leeven; ook oordeelde zy het mogelyk te laag haar aan een minder Persoon dan
een gekroond Hoofd uit te trouwen.
De Godgeleerde redenkavelingen van ALPHONSUS waren al te afgetrokken voor
haar verstand, of te zwak om iets op het hart der Koninginne uit te werken, zy bleef
onverzettelyk by haar voorgaand gevoelen. - Hier op schreef PHILIPS haar in zyn
gewoonen gezagvoerenden styl, haar aanmaanende haar eigen geweeten te
ondervraagen, en te overweegen of haar gevoelen op waarheid steunde dan alleen
op onverzettelykheid; 'er byvoegende, dat, indien het Parlement tegen dat zyn
verzoek zich verzette, hy de schuld daar van op haar zou leggen.
In haar antwoord verzogt de Koningin, dat hy, ten minsten, deeze zaak wilde
uitstellen tot hy in Engeland wederkeerde, als wanneer hy beter gelegenheid zou
hebben, om te oordeelen, of haare redenen aandagt verdienden dan niet; dat zy
anderzins in verdenking van zyne genegenheid zou leeven, een leeven voor haar
erger dan de dood; doch waar van zy, tot haare groot hartzeer, reeds de beginzels
voelde. - Zy merkte op, met veele uitdrukkingen van onderwerplykheid aan zyn
gesleepener oordeel en gezag, dat, wat haar geweeten ook mogt bepaald hebben,
de zaak zeker niet schielyk tot een besluit kon gebragt worden, dewyl de Hertog,
binnen kort, te veld zou moeten trekken. Deeze brief, in 't Fransch geschreeven, en
bewaard in de gedrukte Verzameling van STRYPE, strekt niet min tot een gedenkteken
van haare verregaande onderdaanigheid aan PHILIPS, dan van de vol-
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standigheid, door deeze Vorstin, by zommige gelegenheden, betoond.
PHILIPS volhardde in zyn oogmerk, en zondt, om het kragtdaadiger voort te zetten,
de Hertogin van Parma en de Hertogin van Lotharingen na Engeland, met last om
de Prinses met zich na Vlaanderen te brengen. PHILIPS was op de laatstgemelde
Hertogin verliefd, haar tafelpragt en verdere luisterryke toestel, waar van zy zelve
de kosten niet kon goedmaaken, wekten de jalousy der Koninginne. Zy was,
derhalven, zeer ongeschikt, om het oogmerk, waar toe zy gezonden werd, te
bereiken. De Koningin wilde niet toestaan, dat de twee Hertoginnen de Prinses te
Hatfield bezogten: haar verblyf stondt de Vorstin geweldig tegen, en zy moesten
welhaast, niets verrigt hebbende, vertrekken. De toeneemende jaloersheid der
Koninginne, een drift, die dikwyls op wraak tegen het eertyds beminde voorwerp
uitloopt, kan wel iets toegebragt hebben aan deeze tegenkanting. De
tegenverklaaringen der Koninginne en de herhaalde weigeringen der Prinsesse,
wonnen het eindelyk, en het gaat vast, dat, welke ook de weezenlyke beweegreden
der Koninginne mogen geweest zyn, de Huwelyks voorslag schielyk ter zyde werd
geschooven. Doch MARIA tradt zo verre in de maatregelen van PHILIPS, dat zy het
volgende Jaar den Oorlog tegen Frankryk verklaarde, waar in de Hertog van Savoije
de eerste Bevelhebber van PHILIPS was, in het beleg van St. Quintin.
Wat den Koning van Zweeden betreft, hy vernieuwde vervolgens in 't Jaar 1561,
zyne aanzoeken by ELIZABETH, toen zy Koningin van Engeland was: by welke
gelegenheid hy haar Vorstelyke geschenken zondt. Ten dien tyde hadden eenige
Boekhandelaars te Londen Prentverbeeldingen uitgegeeven, waar in zy haare
Majesteit ELIZABETH en den Koning van Zweeden by een vertoonden. Deeze vryheid
verstoorde haare Majesteit grootlyks, zy gaf den Geheimschryver CECIL last, den
Lord Major van Londen aan te schryven, dat hy zorg zou draagen om alle die
Prentverbeeldingen te verbieden; dewyl zy een toegestemd Huwelyk tusschen haare
Majesteiten scheenen aan te duiden. CECIL voegt 'er by: ‘Haare Majesteit kan, tot
hier toe niet bewoogen worden, 't welk ons zeer spyt, om met iemand, wie ook, een
Huwelyk aan te gaan.’ - Kort hier naa verwagtte men den Koning van Zweeden, die
de Koningin te Whitehall een bezoek zou geeven. De Bedienden van Staat vonden
zich zeer verlegen, hoe zy hem ten Hove
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zouden ontvangen: ‘dewyl de Koningin nog ongehuwd was.’ Doch zy volhardde in
haar besluit om ongehuwd te blyven, voortyds aan THOMAS POPE te Harfield bekend
gemaakt, en weigerde volstandig dit of eenig ander voordeelig Huwelyk aan te gaan.
Een Egtgenoot zou, zo het my toeschynt, toen ze Koningin geworden was,
onbestaanbaar geweest zyn met haare byzondere verbintenissen en staatlykheden
des Huwelyks, zonder een bedwang gelegd te hebben op haare vryere verkeeringen
met den Graaf van Essex en andere. BAYLE geeft een natuurkundige reden op van
ELIZABETH's bestendige volduuring in den ongehuwden Staat.
De vier laatste jaaren van Koningin MARIA's Regeering, welke Prinses ELIZABETH
te Hatfield met Sir THOMAS POPE doorbragt, waren verre het aangenaamste gedeelte
van haaren leeftyd, geduurende dit onrustig tydperk. Want, schoon ze dikwyls ontrust
moet geweest zyn, door heimlyke vrees en schroom, hadt zy, nogthans, volkome
vryheid, en werd bejegend met een ontzag aan haare Geboorte en Verwagting
verschuldigd. Intusschen onthieldt zy zich, om allen argwaan te voorkomen, volstrekt
van alle Staatszaaken; alleen met Boeken en Uitspanningen den tyd slytende. - De
vermaaken der éénzaamheid en afzondering waren haar nu hebbelyk geworden.
Zy vermaakte zich met speelen op de Luit, met borduuren, en overzettingen uit het
Italiaansch te vervaardigen: en betoonde dat Character te bezitten, 't welk haar
Broeder EDUARD gewoon was haar te geeven; haar zyne zoete Zuster Gemaatigdheid
noemende. Welk eene rol zy op het woeliger tooneel des Leevens en den Throon
gespeeld hebbe, is uit de Geschiedenissen bekend.

Bedenkingen over het toelaaten van het kwaad in de wereld.
Let us - vindicate the ways of God to Man.
POPE.

Zo lang de menschen geredeneerd hebben, is het veelen eene zeer zwaare vraag
geweest, hoe het Opperwezen, welks groote eigenschappen zyn wysheid en
goedheid, eene wereld heeft kunnen voortbrengen, waar in zo veel
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kwaads gevonden word, en zo veele ongelukken den schepselen te beurt vallen.
Zommigen hebben de vraag voor onoplosbaar gehouden, en daarom aan de
zeedlyke volmaaktheden van den Schepper, sommigen zelfs aan zyn bestaan,
getwyffeld. Anderen, byzonderlyk uit de Ouden, hebben geene andere uitvlugt
gezien, dan twee onafhanglyke beginsels te onderstellen, het eene goed, het andere
kwaad; welk laatste al het goed, wat het eerste gewrogt had, bedorf. Dit gevoelen,
zo als wy het opgeeven, en door veelen gedreven wierd, voorgesteld, was de
ongerymdheid zelve. - Maar, wanneer men door het kwaade beginsel de stof verstaat,
welke in haare natuur bepaald is, en derhalven geene oneindige volmaaktheid
toelaat, is het verre af van zo handtastlyk buitenspoorig te zyn; en de dwaaling is
dan alleen hier in gelegen, dat men de stofvoor een uit zig zelf bestaand ding houdt.
Eene dwaaling evenwel, eigen aan alle de wysgeeren uit de oudheid, en in zo verre
te vergeeven, daar de schepping uit niets een stuk is zeer moeilyk voor de bloote
reden te ontdekken; weshalven ook een Apostel ze voor een voorwerp van 't geloof,
en niet van de redeneering, houdt. Ongetwyffeld is ook het berugte stelsel der
Manicheen, van tweërlei beginsel, uit eenen waaren grond ontstaan; naamlyk deze,
dat het schepsel noodwendig in zyne natuur beperkt is, en dus voor geene
onbepaalde volmaaktheid vatbaar. En deze grond, wel overwogen, en van alle
kanten beschouwd, is, volgens onze gedagte, voldoende, om deze groote vraag,
van waar komt het kwaad in de wereld? te beantwoorden; Gods wysheid en goedheid
te regtvaardigen; te betoogen, dat alles, wat is, goed is; en den mensch in de
bestiering der eeuwige wysheid gerust te stellen door hem te overtuigen, dat hy, in
't midden van alle zyne vermeende elenden, in dezen of eenigen anderen kring zo
(*)
veel geluks heeft als hy hebben kan .
Goed en kwaad zyn twee betreklyke woorden; wat goed is, voor de eene zaak,
is dikwyls kwaad voor eene andere. Dit is eene groote waarheid, welke wy wel in 't
oog moeten houden. Kwaad kan 'er in de wereld zyn voor deze en gene schepselen,
maar voor het geheel, voor den Schepper, is 'er geen kwaad; en het kwaad, dat
deze en gene bejegent, is een goed voor het geheel. Eene nadere beschouwing,
van het geen wy kwaad noemen, zal, vertrouwen wy, strekken om de gansche
zwaarigheid weg te neemen.

(*)

POPE, Essay on Man, Ep. I. vs. 285.
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Wy hebben, in twee voorgaande Verhandelingen , opzetlyk ons werk gemaakt van
te toonen, waarin eigenlyk het vermaak en de smert gelegen zyn, en by die
gelegenheid doen zien, dat het gevoel van onze volmaaktheid het vermaak, en het
gevoel van onze onvolmaaktheid de smert, voortbrengt. - Op dezen grond nu
bouwende, zullen wy tragten te betoogen, dat eene schepping, vry van alle kwaad
voor het schepsel, onmooglyk, en dat eene wereld, waarin niet dan geluk te vinden
zou zyn, eene loutere harssenschim is; als mede dat God de oorzaak is van al het
goede, 't welk zyne schepselen geuieten, maar geenzins van het kwaade.
God is de oorzaak van alles wat wezenlyk is. De schepselen, met al wat in hun
weezenlyk is, zyn van God. Maar het geen niet is, het geen de schepselen niet
hebben, is niet van God, dewyl het geen niet is niet van God zyn kan. Al wat dan,
by ontkenning, van de schepselen gezegd wordt, kan Gode niet toegeschreven
worden. Dus, wanneer men zegt, dat de mensch aan dwaaling onderhevig, dat de
mensch van veele dingen onkundig is, dat wil zeggen, wanneer men ontkent, dat
de mensch een volmaakt verstand heeft, kan men de dwaaling en de onkunde van
den mensch, gegrond in eene afwezigheid van verdere volmaaktheid, niet aan God
toeschryven.
Het ongeluk nu van den mensch is niet anders dan een uitwerksel van zyne
beperktheid; dewyl het in een gevoel van zyne onvolmaaktheid, van zyne
beperktheid, bestaat. Dit gevoel, voortkomende uit het vermogen van vermaak en
smert te gevoelen, is wel eene wezenlykheid in den mensch, en derhalven van God;
doch het onaangenaame gevoel, de smert, voortkomende uit het gemis van iets,
dat de mensch niet heeft, dat in den mensch niet is, van iets, bygevolg, dat God
den mensch niet gegeven heeft, komt niet van God. Het ongenoegen, het ongeluk,
komt alleen uit de beperking van het schepsel voort.
Maar, zal men zeggen, God had het schepsel volmaakter kunnen scheppen. God
had hem, die, om zo te spreken, vier trappen van vohnaaktheid heeft, 'er agt, tien,
honderd, konnen geeven. Evenwel, God kon het schepsel niet oneindig maaken;
daar moet altyd een einde aan de volmaaktheid van het schepsel zyn. De beperking
is onasscheidbaar van het schepsel; en het volmaaktste der ge-

(*)

Zie boven, bl. 76 en bl. 114.
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schapene wezens heeft nog zyne paalen. God moest dan of niet scheppen, en alle
mooglyke wezens in het niet laaten; of hy moest bepaalde wezens voortbrengen,
welken aan de gevolgen hunner beperking moesten onderhevig wezen. En onder
die gevolgen was het vermogen van hunne onvolmaaktheid te gevoelen; een
vermogen volstrekt noodzaaklyk in het schepzel, om het te bepaalen tot het jaagen
naar zyne volmaaktheid, en het vlieden zyner onvolmaaktheid. Had het schepsel
zulk een smertlyk gevoel niet, hoe zoude het zyn behoud zoeken, en zyne vernieling
ontvlugten? Meer volmaakt had God zekerlyk de schepselen kunnen maaken, maar
evenwel niet meer dan hunne natuur, hunne plaatsing in de wereld, en hunne
betrekking tot andere schepselen, toelieten. De mensch, veel volmaakter dan de
volmaaktste uit het menschdom, zou geen mensch meer zyn, zou een engel worden;
en de engel kon onmooglyk in de wereld de plaats van den mensch beslaan.
Indien God maar één soort van wezens had willen voortbrengen, hy zoude
ongetwyffeld niet dan het allervolmaaktste geschapen hebben. Maar dan hadden
geenen van de laagere rangen der schepselen eenig aandeel aan het bestaan,
gevolglyk aan het geluk. Zoude dan de wereld volmaakter, zoude 'er dan in de
schepping meer geluks zyn? Wat zoude men van eenen Vader zeggen, die, om
een of twee zyner kinderen een des te ryklyker bestaan na te laaten, allen de overige
by de geboorte, nog onbewust van hun lot, smooren deed? Zoude dit goedheid en
wysheid wezen? Of zou men den Vader meer pryzen en bewonderen, die zyne
goederen zo onder zyne kinderen verdeelde, dat ieder een deel kreeg, geschikt
naar zynen staat en zyne bekwaamheden? Zo heeft de oneindige wysheid in de
wereld voor haare kinderen gezorgd. Om allen eenig aandeel aan haare geschenken
te geeven, heeft zy het aandeel van ieder bepaald. Zeker; alles is in de wereld
aaneen geschakeld, geen wezen bestaat op zig zelf onashanglyk van anderen; en
het geluk van het eene wezen hangt meer of min af van die wezens, welken invloed
op het zelve hebben. Deelden, by voorbeeld, de Vogelen niet in onzen oogst, wy
zouden rykere inzamelingen doen, maar wy zouden ook die Vogelen missen, die
nu zo veel tot ons genoegen toebrengen. Het Paard en de Os, van wien wy zo
groote diensten trekken, worden van onzen arbeid gevoed. Duizenden van
gekorvenen aazen het eene op het andere,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

270
en dienen wederom tot voeding aan 't gevogelte. Het gevogelte dient tot bestaan
van menschen en roofvogelen, en ter verhoeding eener al te sterke voortteeling van
gekorvenen. En de roofvogelen dienen ook om de al te sterke vermenigvuldiging
van 't kleiner gevogelte te voorkomen. Waren 'er nu geene roofvogelen en roofdieren,
het zwakkere gedierte zou gelukkiger zyn; maar dan had God het geluk der roofdieren
aan dat der anderen moeten opofferen, en dan waren de laatsten al te sterk
vermenigvuldigd; of God had andere middelen moeten bestellen om dat voortekomen;
en wat zouden daarby dan die dieren gewonnen hebben? En de mensch, wat is die
niet een vernieler zyner medeschepselen! Hoe zouden de dieren, hadden zy onze
reden, geenen grond hebben, om zig over het bestaan van den mensch te
beklaagen? De mensch, die de grootste voordeelen van de dieren trekt, bevryd
zynde van al het ongemak, 't welk hem de dieren aanbrengen, zou alle die voordeelen
moeten missen, indien de dieren, op dat zy hem niet meer hinderen mogten,
vernietigd wierden.
De mensch, onvergenoegd met zynen staat, klaagt over die rupsen, welken zyn
ooft verwoesten, die sprinkhaanen, die zyne graanen afscheeren. Maar waarom
mogten die dieren ook niet eenig deel aan het geluk hebben?
Gy klaagt over de menigvuldige ziekten en smerten, die u, ô mensch! beschoren
zyn. Uwe klagten schynen gegrond. Maar, bedenk, wat u, zonder die, te wagten
stond. Zo wy allen tot den hoogsten ouderdom kwamen, en niet, dan afgeleefd, ten
grave daalden; wat zou de wereld zyn? Zeker, een algemeen Oude-Mannen-Huis,
waar de Jongen genoeg te doen zouden vinden, met duizenden van afgeleefde
grysaards te ondersteunen en te bedienen.
Maar de dood! ô! de akelige noodzaaklykheid van te sterven Ja, gy wilde gaarne
eeuwig op deze aarde leeven. Gy hebt geen ongelyk, wy zyn met sterke banden
aan het leeven verknogt. Maar, waarom dan zo veele duizenden het bestaan ontzegd,
voor welken gy plaats moet maaken! Ik beken, de natuur verzinkt op het denkbeeld
der vernietiging; maar, Gode zy dank! daar is een balsem tegens den dood, die den
schrik des grafs, zo niet wegneemt, ten minsten vermindert; de hoop der
onsterflykheid, den mensch gegeven, beurt hem op; en, zonder de vrees des doods
geheel te vernietigen, geeft zy, nogthans, ten minsten den deugdzaamen, getroost
te sterven, in de vleiende verwagting van weder te herleeven.
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Dat dan stormen woeden, gantsche Vlooten en Landstreeken in de baaren der
zeeën begraaven worden; dat de aarde zig opene, en Steden en Landen in den
afgrond zinken; dat de pest op de vleugelen des winds den dood alomme voere;
God is en blyft, in alle deze verschriklyke verwoestingen, de Vader en Weldoener
zyner schepselen, niet minder, dan wanneer zyne zegenende hand vreugde en
geluk over den geheelen aardbodem strooit.
Maar het zeedlyke kwaad, de zonde, hoe kan die door eenen God geduld worden,
wiens oogen te heilig zyn om het kwaade te aanschouwen, die het verbiedt en
straffen wil? Dit is by veelen eene onoploslyke zwaarigheid, veel grooter nog dan
die, welke van het natuurlyke kwaad ontleend wordt.
Dan, wat is het zeedlyke kwaad? Het is een natuurlyk kwaad, begaan door wezens,
die bewust zyn, dat zy het niet begaan moeten. Maar, waarom is het zeedlyke kwaad
verboden, of, met andere woorden, waarom is 'er zeedlykheid? Om geene andere
reden, dan om dat het natuurlyke kwaad een kwaad is. Wy handelen altyd, en alleen,
om vermaak te genieten of smert te ontgaan; doch somtyds bedriegen wy ons, en
dwaalen, vermaaken najaagende, die naderhand eene grootere smert aanbrengen.
Om dit te voorkomen, dienen de wetten, welker bestaan het zeedlyke in de daaden
voortbrengt. Handelen wy overeenkomstig met de wetten, wy handelen zeedlyk
wel; handelen wy tegen de wetten, wy handelen zeedlyk kwaalyk, wy zondigen. Het
laatste doen wy door dwaaling, by gebrek van oplettendheid, niet ziende op de
gevolgen. Dit is een gevolg onzer beperktheid. Waren wy meer verlicht, meer
volmaakt, wy zouden niet of minder zondigen. De zonde is dan eene dwaaling,
voortvloeiende uit onze beperktheid; zy komt dan niet van God, en God is de oorzaak
niet der zonde.
't Is waar, God schept wezens, die hy weet dat zondigen kunnen en zondigen
zullen; doch daarom werkt hy de zonde niet. Zelfs belet hy, door het geeven van
heilzaame wetten, de zonde, zo veel als de beperktheid van het Schepsel het kan
toelaaten.
En zoude het zeedlyke kwaad ook niet, gelyk het natuurlyke, tot bevordering van
het grootste goed voor de geheele Schepping strekken? ô! Laaten wy hier niet aan
twyffelen. Waarom zoude de eeuwige wysheid niet zo wel het eene als het andere
soort van kwaad tot goede einde
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schikken? In duizenden van gevallen zien wy, dat zelfs de grootste boosheden een
veel grooter goed voortbrengen. Men beschouwe, om eenige voorbeelden aan te
haalen, het gedrag van Jozess broederen. Wat was onregtvaardiger dan de
heerschzugt der Romeinen? En evenwel, hoe heeft die niet gestrekt tot beschaaving
der wereld! Wat was gruwlyker dan de handel in aslaaten, welke ten tyde van Luther
gedreven werd? En nogthans, die handel gaf aanleiding tot de heilzaamste
omwenteling in ons Werelddeel. Wie kan alle de daaden billyken, welken, by die
gelegenheid, in veele landen, door de heethoofdige drift van veele Hervormers,
gepleegd zyn? Daaden, evenwel, mooglyk in de omstandigheden noodzaaklyk, om
eene zaak tot stand te brengen, die men bedaardlyk, en naar de regels van regt en
billykheid handelende, misschien, nooit tot stand zou hebben kunnen brengen. En,
om nog een gewigtiger voorbeeld aan te haalen, wat kon by de yslyke
onregtvaardigheid der Jooden komen, daar zy den regtvaardigen Jezus ter straffe
vorderden, en uitriepen: Kruis Hem, Kruis Hem? en wat was tevens misdaadiger
dan de verfoeilyke inschiklykheid van Pilatus? Evenwel, is 'er wel ooit eene goede
daad begaan, die meer strekte tot heil van 't menschdom, dan deze schreeuwende
ongeregtigheid?
De bekrompenheid onzer uitzigten is oorzaak, dat wy niet, in alle de handelingen
der voorzienigheid, die zelfde wysheid, en, in de toelaating van elke booze daad,
die zelfde bevordering van het geluk des menschdoms ontdekken. Zeker, wy moogen
van vooren gerust betrouwen, dat de eeuwige goedheid en wysheid, die niets dan
het beste maaken kan, geen kwaad in haare werken zal dulden, ten zy het strekke,
of tot afweering van een grooter kwaad, of tot bevordering van een grooter goed;
en de ondervinding, in veele gevallen, moet ons van agteren in dit betrouwen
bevestigen, en doen vaststellen, dat alles, wat geschiedt, om goede redenen
geschiedt; dat alles, hoe zeer het den schyn van een kwaad heeft, eindelyk ten
beste moet keeren: en dat, hoe zeer het de boozen ook, met Jozess broederen, ten
kwaade denken, God het ten beste denkt.
De hoogmoed, de gierigheid, de wraakzugt, de heerschzugt, zyn geessels van 't
menschdom; doch geessels, welken, in de hand der aanbidlyke Voorzienigheid,
geschikte leidsels zyn, om de wereld tot haar welzyn te bestieren. Indien de driften
der menschen eenige ongelukkigen maa-
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ken, zy maaken veele gelukkigen; daar zy leeven en arbeidzaamheid bevorderen;
en dus het geluk van het menschdom, dat zy uit eene vadsige ledigheid trekken,
vergrooten.
Laaten dan de volken woelen; laat de heerschzugt der Grooten de aarde met
bloed verwen; dat 'er vry honderd duizenden sneeven, om de grilligheid van éénen
te voldoen; de menschenvriend mag zugten, de slagtoffers der onregtvaardigheid
mogen heete traanen storten, en een bitter gekerm hemelwaards verheffen; God
is en blyft wys en goed; even zo wel de Vader en Weldoener van 't menschdom,
als wanneer de vrede bloeit, regt en billykheid regeert, en men alomme de galmen
der blyde welvaart hoort. Een Nero, een Domitiaan, alle die schrikdieren, welken
op den troon de geessels der wereld waren, zyn niet minder geschikte werktuigen,
in de hand der zegenende Godheid, dan een Titus een Antonyn, de Vaders der
(*)
Volken .
Het kwaad is, zo wel in de zeedlyke als in de natuurlyke wereld, zeer dikwyls een
geneesmiddel van een grooter kwaad. Wanneer een volk, een misbruik maakende
van Gods zegeningen, in ontugt en onderdrukking van andere volken uitspat, is het
dikwyls een waar geluk voor het zelve, indien de Voorzienigheid het zulke plaagen
toezendt, waar door het in den loop zyner boosheden gestuit wordt. En is het dan
niet het zelfde, of die plaagen uit eene natuurlyke dan uit eene zeedlyke bronwel
voortkomen? of het door pest, aardbeevingen en stormen, dan door oorlog, uit de
onregtvaardigheid der heerschzugt geboren, gekastyd wordt? Dus zag men een
afgodisch godloos Israël in slaaverny weggevoerd; een, door het bloed des
Zaligmaakers besmet, Jerusalem door de vlammen verteerd, en een onregtvaardig
Rome, de verdrukster der wereld, door barbaaren verwoest.
Wanneer de boosheid van een volk tot dien trap gestegen is, dat 'er geene
verbetering van zeden te wagten zy; en dat het besmettend voorbeeld van dat
geslagt geschikt zy om ook andere volken te bederven; is het dan wonder, dat de
Godlyke Voorzienigheid eenen Josua bestelle, die het gruwelyke nageslagt van
Kanaän verdelge. Is het niet beter voor het geheele menschdom, dat eenigen
omkomen, dan dat het geheel bedorven worde; en dat 'er een nieuwe zondvloed
noodig zy, om een al te godloos geslagt te vernielen?

(*)

Men herleeze hierby, Algem. Vad. Letteroef. II D. Meng. bl. 491.
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Het kwaad, zo wel het zeedlyke als het natuurlyke, is dan in de hand van God geen
kwaad, maar een middel ter bereiking van het hoogste goed.
Doch dit belet niet, dat wy het niet in de beoeffening als een groot kwaad moeten
beschouwen en vlieden. Even als het natuurlyke kwaad door ons gevlied wordt,
moeten wy het zeedlyke schuuwen. Onder voorwendsel, dat alles wat geschiedt
door God wordt bestierd tot het beste van 't geheel, zig onbeschroomd aan het
bedryven van allerlei gruwelen over te geeven, zoude even zo ongerymd zyn, als
het natuurlyke kwaad te tarten, en zig zelven en anderen in de grootste onheilen te
werpen.
Het is overeenkomstig met Gods oogmerken, en strekt tot bevordering van de
volmaaktheid der wereld, dat het kwaad daarin zekere verwoestingen aanrigte: maar
die verwoestingen moeten de paalen niet te buiten gaan, of zy zouden, in plaats
van de volmaaktheid der schepping te bevorderen, strekken om ze te verdelgen.
God heeft twee soorten van paalen aan het kwaad gesteld; den afkeer van de
smert aan het natuurlyke, en de wetten, of een befef van zeedlyke verpligting, aan
het zeedlyke.
Indien de gevoelige wezens geenen afkeer van het lyden hadden, en voor het
natuurlyke kwaad niet vlooden, het kwaad zoude zyne paalen te buiten gaan, en
de schepping verwoesten. Wanneer het in de oogmerken Gods niet is, dat, in zeker
geval, het natuurlyke kwaad zyne volle werking doe, slaagt het lydende schepsel
in zyne poogingen om het kwaad te ontwyken; alleen dan, wanneer het noodig is,
dat het kwaad zekere verwoesting aanrigte, zyn de poogingen van den lydenden
vrugtloos.
Het bezef van zeedlykheid, van verpligting, bepaalt het kwaad in duizenden van
gevallen, wanneer het in de oogmerken van God niet is, het toe te laaten. Een Jozef,
die by de verleiding wederhouden wordt door de gedagte, zoude ik zulk een kwaad
doen en zondigen tegen God? was, ongetwyffeld, bezweken, had hy geen bezef
van pligt gehad; en daar was in de wereld een kwaad bedreven geweest, dat nu
door de kragt der wet wierd voorgekomen. En zo gaat het in duizenden van gevallen,
wanneer wy door een bezef van zeedlykheid worden terug gehouden. Het kwaad,
dat de mensch zou moeten lyden, wordt binnen zekere paalen gehouden, door den
afkeer, welken hy heeft van de smert; en het kwaad, dat hy zoude doen lyden, wordt
binnen zekere grenzen bepaald, door het bezef der zeedlykheid.
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De goedertierene wysheid van 't Opperwezen heeft zorg gedraagen voor 't welzyn
van 't menschdom, door een bezef van zeedlykheid, schoon mmder leevendig en
onfeilbaar werkende dan de vrees der smert onder 't menschdom algemeen te
maaken; zo dat 'er weinige menschen zyn, die niet, ten minsten in sommigen hunner
daaden, door dat bezef bepaald worden.
Een hedendaagsch Schryver schynt my de zaak niet kwalyk voorgesteld te hebben
in deze woorden; ‘My dunkt, het is een heerlyk denkbeeld, zig Gods huishouding
met den mensch dus voor te stellen: God is van alle eeuwigheid volmaakt gelukkig
in zig zelven, maar wil het geluk ook aan andere wezens mededeelen. Om dat te
doen, schept hy eene wereld, waarin alle die wezens plaats vinden, die daar plaats
vinden kunnen. Onder die wezens zyn 'er, die de magt hebben, zig voor het geen
hun 't best voorkomt te bepaalen, en ingevolge daar van te handelen. Maar ook die
wezens kunnen dwaalen, en kiezen het geen voor hun en anderen verkeerd is. Tot
eenen zekeren trap toe strekken hunne verkeerde handelingen, schoon zy in de
eerste plaats hun en anderen nadeelig zyn, tot het algemeene voordeel. Deze
verkeerde handelingen worden hun toegelaaten. Maar gingen zy verder, handelden
zy nog verkeerder, zo zouden zy meer kwaads doen, dan tot het algemene best
noodzakelyk is. Daar moet dan een middel zyn, om hun dat, behoudens hunne
natuur van vrywerkende wezens, te beletten. Tot zulk een middel nu verstrekken
de wetten. Eenigen overtreden die wetten; maar dit schaadt niet aan het algemeene
welzyn. Anderen, daarentegen, gehoorzaamen de wetten, en doen het kwaad niet,
dat zy zonder de wetten zouden gedaan hebben, en 't welk het algemeene welzyn
schadelyk zoude geweest zyn. De laatsten zullen beloond worden, en die
belooningen zullen het algemeene geluk vergrooten, gelyk de straffen der kwaaden
mooglyk strekken zullen, om het kwaad, dat zy veroorzaakt hebben, te herstellen,
ten minsten, en dit is zeker, zy zullen strekken om het welzyn der geheele schepping
te bevorderen.’
Zie daar, wat wy te zeggen hadden over dit gewigtige onderwerp. Bedriegen wy
ons niet, de toelaating van het kwaad strydt niet tegens de Godlyke wysheid en
goedheid. Kwaad is 'er alleen ten opzigte van eenige schepselen in de wereld: en
zo lang men niet bewyst, dat de
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aller ongelukkigsten volstrekt rampzalig zyn, dat is te zeggen, dat zy meer smerten
lyden dan vermaaken genieten, heeft men geenen grond om verlegen te wezen,
hoe de Godlyke wysheid en goedheid met de beperking van het geluk der schepselen
overeen te brengen. Noch Gods goedheid, noch Gods wysheid, dulden eene gelyke
uitdeeling van geluk; beiden vorderden de beperking van het welzyn van allen tot
bevordering van het geluk van allen; en ieder wezen moet het beperkte geluk, dat
hy geniet, als eene weldaad beschouwen van de opperste goedheid, voor de welke
hy aan het Opperwezen eene onbepaalde dankbaarheid schuldig is. Zy alleen, in
wier bovennatuurkundig zamenstel eenige wezens tot eene volstrekte rampzaligheid
geschapen zyn, mogen zien, hoe zy dat met het denkbeeld der Godlyke deugden
zullen overeenbrengen.
O.O.

Het huwelyk.
(Een Fragment.)
SINCERUS

en JOCOSUS.

SINCERUS.

- - - - - - - - Ik had zeker gedagt uwe wyze van denken, hierin, veranderd te zien.
Maar, ik bid u, zeg my toch eens, wat gy, op goeden grond, meent te kunnen
aanvoeren om het Huwelyk belachlyk te maaken. - Is het niet het eenigste middel
om de aardsche gelukzaligheid tot den hoogsten trap te voeren?
JOCOSUS.

Onze begrippen over het wezen en den aart der gelukzaligheid moeten dan zeer
verschillen; want ik kan u verzekeren, dat ik geen de minste zweem van
gelukzaligheid in het Huwelyk ontdekken kan. - Gy zult my verpligten, myn Vriend,
noem my die zaligheden eens op.
SINCERUS.

Dat zal my weinig moeite kosten. - Kan 'er iets aangenaamer en streelender voor
een' man zyn, dan dat hy, aan een voorwerp dat hy, met de tederste liefde, bemint,
door een' geheiligden band voor altoos verbonden is? terwyl die gezellin zyner
jeugd, zyne liefde, met de hoogste tederheid, beantwoordt. Afgemat door de
moeilykheden van zyn beroep, verkwikt hy zich in de armen der liefde. Geen
knaagingen van een ontsteld gewisse vergallen zyne geneugten; zyn wellust is
vlekkeloos. - Treft
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hem een ramp, hy hoort de zoetste troostredenen, uit den mond zyner lotvriendinne
voortvloeijen. - Ziet hy, van verre, een dreigend ongeluk; het voorwerp zyner
tederheid staat hem met verstandige raadgevingen by. Wordt hy, door de hand der
Godheid, gezegend; dan klimmen hunne dankzeggingen, van het altaar hunner
vereenigde harten, tot voor het aangezigt van den God der liefde. - Zoo zien zy
hunne dagen, onder het bestendig genot van wezenlyke genoegens, als een zagte
stroom voortrollen.
JOCOSUS.

Heerlyk, voortreffelyk! - in ernst, ik zou u wel eens eene beschryving van het Paradys
der Turken willen hooren doen. Gy waart in staat om de Muselmannen in de hevigste
vervoeringe te brengen. - Maar, - uw Huwelyk? gy hebt nog trekken vergeten, die
veel toebrengen tot de volmaaking van het geheel. By voorbeeld: de jonge
Echtgenoote beschenkt haaren man met verscheidene kleine evenbeelden, die
allen medewerken tot vergrooting der zaligheden. - Midden, onder het gezang dezer
schepselen, zit de gelukkige man in eene peinzende houding. Eindelyk zoekt hy,
(want te veel zoet walgt,) buiten de deur, een tooneel, op het welk de genoegens
en zaligheden minder schitterend zyn. - Tot meerder vergrooting van zyn geluk,
verkiest, zomtyds, de jeugdige Echtgenoote, in zaken van aangelegenheid, anders
te denken dan haar man; waardoor het gebeurt dat de zaligheden zoo luidrugtig
worden, dat zelfs de voorbyganger in dezelven deelen kan. - Trekken, van dezen
aart, zou ik 'er nog meer konnen bybrengen, om uw Tafereel tot de hoogste
volmaaktheid te brengen.
SINCERUS.

Gy geeft eene verkeerde uitlegging aan myne beschryvinge. Wanneer ik van het
Huwelyk, als van eene voortreffelyke zaak, sprak, sprak ik van geen volmaakte
zaak. - Wie zag ooit, op aarde, een bestendig geluk? ziet niet de schoonste Zomer
nu en dan een' donkeren dag? - Ik gaf u eene schets van de zaligheden, die uit een
welgeschikten Echt voortvloeijen; ik zorgde niet om myn Tasereel behoorlyk te
diepen; en dit deedt het, in uwe oogen, te schitterend zyn. Gy...
JOCOSUS.

Ik stem u alles toe. Het Huwlyk is eene voortreffelyke zaak; maar het moet uit het
brein der Poëeten geboren worden.
SINCERUS.

Dan denkt gy, dat een goed Huwlyk enkel denkbeeldig is? - gy bedriegt u, duizend
voorbeelden zullen u weêrspreken. Zy zullen zeker, in alles, niet met de Schilderyen
der Dichteren overeenkomen, dit is onmogelyk: maar zy leveren de trekken op,
waaruit de Dichters hun Ideaal samenstellen.
JOCOSUS.

Maar, - eer gy uwe Philosophie in het onverstaanbaare brengt, - zeg my toch eens,
hoe kan een Man van smaak, by
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aanhoudenheid, die tederheid voor zyne Vrouw gevoelen, welke hy voor haar
gevoelde toen ze nog zyne Minnares was? - 't Is onmogelyk; hy wordt aan haar
gewoon, en dus wordt zy hem, wel ras, onverschillig. Daarby zyn de Jaargetyden,
in het vrouwelyke leven, zoo onregelmatig: de Lente is kort, en wordt van een Zomer
afgewisseld, minder aangenaam en even kort; daar verschynt de Herfst met al zyne
gevolgen: de eertyds Goddelyke schoonheid is nu het knorrige Wyf. Intusschen is
myn Heer de Echtgenoot nog in den frisschen Zomer van zyn leven, en denkt
zomtyds, onder het loozen van een diepen zugt, aan den gelukkigen dag, die hem
aan zyne dierbaare verbond...
SINGERUS.

Het geen u zo bezwaarlyk schynt, is voor een' Man van een gezonden smaak zeer
mogelyk. - De liefde van zulk eenen vloeit uit de zuiverste beginsels. Geen baatzugt,
geen grove dierlyke drift, - geen enkel uitwendige schoonheid, hebben hem aangezet
om te beminnen. Neen: hy beschouwde het voorwerp zyner liefde als een schepsel,
met het welk hy, uit hoofde haarer zedelyke schoonheid, zou konnen gelukkig zyn.
De duidelyke erkentenis hiervan deed in hem de zuiverste hoogagtinge geboren
worden. - De hoogste trap nu der agtinge is liefde. Een hart, met zulke edele
gevoelens bezield, brengt hy met zich ten Huwelyk, en zou nu het verloop des tyds
deze gevoelens uitroeijen? - Van dag tot dag schiet zyne liefde dieper wortelen.
Hoe meer men de waarde van een voortreflyk goed leert kennen, hoe dierbaarder
het ons wordt. - Hy ontdekt volmaaktheden in zyne Echtgenoote, die hy nog niet
gezien had; en deze ontdekkinge is een Triomf voor de kieschheid van zynen smaak.
By ieder dezer ontdekkingen zegent hy het oogenblik zyner vereeniginge. - Het
verminderen der uitwendige schoonheid wordt vergoed; door de meer en meer
toenemende bekoorlykheden der ziele. Het is des, voor den Man van eenen
gezonden smaak, mogelyk, altoos voor zyne Egâ de tederste drift te gevoelen.
JOCOSUS.

De beschryving der Mannen, die alleen uit zulke beginsels beminnen, zou men in
de Encyclopedie onder het Artikel Phenix konnen plaatsen. - Van welken kant gy
my uw Huwlyk ook doet beschouwen, ik zie altoos een geheel heir
onaangenaamheden. - Laat het al eens waar zyn, dat men met elkanderen, altyd,
genoeglyk zou konnen leven: dan zyn 'er nog zoo veel buitenomstandigheden, die
dat zoet vergallen. - De Kindertjes, die lieve Engeltjes, groeijen; - maar hoe dikwyls
groeit het verdriet der ouderen, naar mate die telgen in wasdom toeneemen! - In
weêrwil der beste, der geregeldste, opvoedinge, wordt het kind, al menigmaal, het
kruis zyner ouderen. - Daar komt nog by, het tydelyk bestaan der Echtgenooten
neemt eens een' ongelukkigen zwaai; - de inkomsten verminderen, in zoo verre,
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dat de armoede zich in dit gelukkig gezin vertoone. - Myne Echtelingen zitten, aan
een ledigen tafel, met de oogen vol van liefde. De Man bespiegelt de zedelyke
schoonheid van zyne dierbaare Huisvrouwe; terwyl deze, aan den anderen kant,
haar geluk bepeinst, van aan een zo tederen Man verbonden te zyn. - Intusschen
doet een verward geschreeuw der Kinderen, Ik heb honger, de bespiegelingen en
overpeinzingen, in een oogenblik, verdwynen; en een zeker Idee van behoefte,
ongeluk of ramp, als een schim, door de verbeelding der Echtgenoten, vliegen.
SINCERUS.

Kan het ongeluk u dan niet treffen, wanneer gy ongehuwd zyt? - en - zonder iets
meer tegen uwe redenen in te brengen; - is dit uw pligt wel, zoo onbetaamelyk
vooruit te loopen, - is het u wel geoorloofd? - Het Huwelyk is zeker een der
gewigtigste gebeurtenissen van ons leven; 't is dwaasheid dezen stap, zonder ryp
overleg, te doen, - maar heeft dit overleg niet zyne bepaalingen? - uwe middelen
van bestaan zyn groot genoeg, om u, met eene Vrouw en verder Huisgezin, te
konnen onderhouden; dit hebt gy gezien. - Is het dan uwe zaak wel, om te denken,
binnen den tyd van zoo of zoo veel Jaaren, zou ik, door een onvoorzien ongeluk,
konnen arm worden? - Dit is onkristelyk, - dit is dwaas gedagt. - En, neem het ergste
eens, uw geluk keerde zich, gy wierd tot een' zekeren trap behoeftig; zoudt gy niet
meer vertroosting in de armen eener tedere en deugdzaame Echtgenoote vinden,
- dan, in den zelfden staat, in uw eenzaam huis, overgegeven aan de aakligste
gedagten? - gy spreekt van het opvoeden der Kinderen; is dit verdriet zoo algemeen
als gy zegt? - Ik twyfel zeer. - Kinderen, die, in weêrwil der beste, der geregeldste,
opvoedinge, het kruis hunner ouderen worden, is veel zeldzaamer dan men
doorgaans denkt. Wanneer die zogenoemde mislukte opvoeding dezer Kinderen
eens, tot in de minste omstandigheden, ontrold wierde, zou men mogelyk welras
de bronnen hunner ondeugendheid ontdekken konnen. - Zoo gy Kinderen hebt,
behandel hen, volgens het voorschrift van uw geweten, en van den Godsdienst;
beantwoorden zy niet aan uwe poogingen, gy hebt uw' pligt gedaan. En, - nu wy
toch van Kinderen spreken, - wat vergroot de genoegens van het Huwelyk meer
dan de Kinders? - gy ziet daar, op den schoot uwer Beminde, een jongen en tederen
sterveling, die op u, zyn Vader, de naauwste betrekking heeft. - De beschouwing
biervan doet een traan van tedere aandoening in uw oog zwellen. - Nu is uw Egâ
u nog dierbaarder dan voorheen. - Het teder Lam groeit, by het zuiver voedsel zyner
Moeder, welig op; - het spreekvermogen begint zich allengs te ontwikkelen; - de
blyde Moeder verzuimt geene gelegenheid, om het kind den lieven Vadernaam te
leeren uitspreken. - Daar komt zy. - Zy heeft haren lieveling op den arm; - hy stamelt
- Vader... uwe Echt-
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genoote lacht, met den veelbeduidenden lach der liefde, en geeft u haaren dierbaren
schat, in uwe armen, over. - Gy drukt hem, in de aangenaamste vervoering, aan
uw hart; terwyl gy, beurtelyks, nu op de Moeder, dan op het Kind, de van genoegen
glinsterende oogen slaat. - Dit zyn kleinigheden, myn Vriend! maar kleinigheden,
die, onuitsprekelyke geneugten, voor het aandoenlyk hart der stervelingen, doen
geboren worden.
JOCOSUS.

Ik stem u toe, dat deze dingen een oogenbliklyk vermaak veroorzaken; maar, hoe
ras verdwynt de indruk dezer vermaken! hoe veele, niet te noemen, ongenoegens
vereenigen zich, om dezen indruk uit te roeijen!
SINCERUS.

Neen, myn Vriend! De kring der wezenlyke geneugten, in het Huwelyk, is oneindig
uitgebreider, dan die van het verdriet. - 't Zou, voor my, eene vergeefsche pooging
wezen, om al die kleine omstandigheden op te noemen, die zoo veel vermaak
verschaffen. Dit zyn dingen die men gevoelen, maar niet beschryven, kan. Zelfs
een kleene twist, zou men konnen zeggen, werkt mede om het genoegen te
vergrooten. - De Natuur lacht geruster en stiller, na een hevig onwerder, dan eer
de wolken van een borsten. - Neen: leg vry het aangename en het onaangename
van den Echt, in eene weegschaal, en gy zult zien dat het eerste het laatste overtreft.
JOCOSUS.

Nu meen ik in staat te zyn om een verschynsel te verklaren, dat my, voorheen, een
weinig duister geweest is. - 'Er zyn voorbeelden van gehuwde Mannen, die het
heldhaftig besluit genomen hebben, om den Dood eenige schreden in 't gemoet te
gaan, om, - zeide men, - zich van hunne Vrouwen te ontdoen. Nu geloof ik, dat deze
Mannen te zwak geweest zyn, om de indruksels van het vermaak, dat op hunne
huisselyke onweders volgde te konnen uitstaan: - te meer, daar het eene onweder,
dikwyls, kort op het ander volgde.
SINCERUS

Gy zoekt met my te spotten: doch geloof vry, dat ik niet dwaas genoeg ben, om te
gelooven dat 'er geen slegte Huwelyken zyn. Dit zou even zoo dwaas wezen, als
te denken dat alle menschen deugdzaam zyn. Maar, om dat nu zommige menschen
ondeugend zyn, moet men daaruit besluiten dat zy het allen zyn? - Ja, daar zyn
slegte Huwelyken; maar, op welke gronden zyn deze Huwelyken gebouwd? - zyn
zy gebouwd op deugd, eenstemmigheid en liefde? of hebben baatzugt, dwang of
redelooze drift 'er de hand aan gehad? - zoo gy, ook hierin, tot de beginsels opklimt,
zult gy u over het verschynsel niet verwonderen. - Gy tragt altyd eene zaak aan de
zwarte zyde te beschouwen; en, wat meer is, de schoone zyde te bevlekken.
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JOCOSUS.

Mogelyk zal ik nog wel eens gelegenheid vinden om deze schoone zyde wat van
nader by te beschouwen; en, mogelyk, zal deze beschouwinge my beter gedagten
van het Huwelyk doen vormen. Maar, - Huwelyken, met zulke schoone zyden, zyn
toch zeldzaam.
SINCERUS.

Zoo zeldzaam niet als het vooroordeel u wel doet gelooven. Doch als gy dit
vooroordeel, door een verstandig onderzoek, eens zult overwinnen; dan zullen de
schoonste voorbeelden u overtuigen, dat men in het Huwelyk gelukkig zyn kan.
JOCOSUS.

In dat geval zullen de voorbeelden meer doen dan gy; doch gy zult evenwel de eer
hebben, van my aan het onderzoeken gebragt te hebben. - Zoo ik hierop, in het
vervolg, eens gunstiger over den Echt denke, hoe trots zult gy op dezen zegenpraal
zyn!...
SINCERUS.

't Zou my, ten minsten, eene stille verheuging geven. En, zoo gy dan het verstandig
besluit neemt, om u, door den heiligsten band te laten verbinden, dan wensch ik u;
Een jugdige Echtvriendin, gevormd naar 't Schildery
Van Davids grooten zoon. Een, wier verheven trekken,
De juiste trekken zyn der allerbeste Vrouw.
Hoe zal, met zulk een Gaê, de vreugd uws levens klimmen!
JOCOSUS.

Ik ben u hooglyk verpligt, myn Vriend! doch zoo ik u niet beter kende, zou ik schier
denken, dat gy my hartlyk wenschte, dat ik altoos ongehuwd mogte blyven: want
het orgineel van deze tekeninge berustte alleen in de verbeeldinge van Salomon.
------J. BELLAMI.

1780.

De patriot.
Zeker Heer van A....... na L.... gereisd zynde, geraakte in het Logement, met een
voornaam man van die Stad, aan het spreeken over de slegte behandelingen, die
de Engelschen ons altoos, ten opzigte van de Commercie, maar, in 't byzonder, den
laatsten tyd, hadden aangedaan. Hy wenschte dit eer- en geldzugtig volk alle
mooglyke onheilen toe in den Oorlog, dien zy tegen de Hollandsche Natie, met de
schreeuwendste onregtvaardigheid begonnen hadden, en zou gaarne daartoe de
hand leenen, byaldien het in zyne magt was. - Ik hoor uwen yver, sprak de ander,
in zeker opzigte, met genoegen; wy worden door de En-
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gelsche slegt bejegend; maar niets zou my aangenaamer zyn, dan dat de daaden
van U en andere persoonen, die voor onze goede zaak in de bresse willen springen,
ook met hunne woorden zamenstemden; en zo is het geval met Myn Heer niet. Hoe zo? vroeg de Vreemdeling, op eenen schamperen toon; geen kwaads van
zigzelven bewust zynde. - Ik zie, zeide de Heer, dat meest alles, 't geen uw lichaam
kleedt, van Engelsch maaksel is. - De stoffe van uw Rok, Broek en Kamisool, is niet
hier, maar in dat land vervaardigd, wiens Inwooners gy zo veel kwaads toewenscht;
en wat voordeel kan men een volk meer toebrengen, dan hunne Fabryken voor te
staan. Dit, intusschen, geschiedt, wanneer men hunne gemaakte goederen koopt,
draagt en slyt. - Ik verzeker U, in allen ernst, antwoordde de ander, dat ik tusschen
Hollandsch en Engelsch laaken geen onderscheid ken, en daaraan nooit gedagt
heb. - Nu, vervolgde de ander, ik zal U dan gelegenheid geeven, om ook hierin
uwen Patriottischen yver te laaten blyken. Ik zal U een kleed van een inlandsch
maaksel, beter dan het uwe, op staanden voet ten geschenke geeven; zo Gy uw
Rok, Broek en Kamisool wilt uittrekken, en ten vuure doemen. - Zeer gaarne, sprak
de yveraar; en de aanzienlyke man liet, door zyn knegt, het beloofde geschenk,
welk genoegzaam een nieuw pak was, van zyn huis haalen, en den Buitenpoorter
aantrekken; waarop deeze zyn uitgetrokken planje, onder een vriendelyke pyp, en
een glas wyn, met verwensching van al wat Engelsch was, aan de vlammen
opofferde.

De havik en de ojevaars.
Een Havik drong verwoed op eenen Leeuwrik aan,
In 't byzyn van twee Ojevaaren;
Die, met des Leeuwriks lot begaan,
Getuigen van zyn dood en 's Haviks wreedheid waren.
‘Ach! (sprak 'er één van hen op een bedroefden toon,)
Deze is met recht beklaagenswaardig,
Daar even zong hy nog zo schoon.....’
‘Zwyg! (sprak de Havik,) uwe klacht is onrechtvaardig;
Denk op den armen Vorsch, gy gaaft hem 't zelfde loon;
Daar even workre hy zo aardig.’
*****
Veel Lieden wraaken 't kwaad, dat buiten hen geschied,
Maar zien hunne eigen snoodheid niet.

Naar Gleim.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

283

Een ontdekking.
Waarom of toch de Dichters
Zoo graag een teugje drinken?
Dit vroeg ik aan myn Zangster,
En zy gaf my ten antwoord;
‘Daar was in oude tyden
Een bron, die, aan de Dichters,
En vuur en geest kon geven.
Hier dronken ze uit, en zongen
Ter eere van hun Goden
En dappre Oorlogshelden.
De Schoonheid der Natuure,
Het lachen van de Lente
En 't zoet gevoel der liefde
Was 't dat die Dichters zongen.
Maar met die oude tyden
Is ook die bron verdweenen.
Nu hebben onze Dichters
Ontdekt, in laater dagen,
Dat in het zap der Druiven
De kragt der bron berustte.
Dit is alleen de reden,
Dat zy zoo gaarn drinken.
Nu drinken zy, en zingen,
Door 't zap der edle Druiven
Gesterkt, de schoonste zangen.’
J.....

.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Geschiedkundig verslag van 't geen, langzamerhand, aanleiding
gegeeven heeft tot de kerkelyke verdraagzaamheid der
protestanten in de Pruisische staaten.
(Getrokken uit zekere Hoogduitsche Brieven, over den tegenwoordigen Staat van
den Godsdienst in dat Ryk; gedrukt te Leipzig, 1778.)
(Vervolg en Slot van Bladz. 246.)
De veranderingen, welke FREDERIK WILLEM, zo wel op laage als hooge Schoolen
maakte, gaven aan de reeds opgehelderde begrippen, wegens den Godsdienst,
nog sterker licht. Zeer duidelyk leert ons de ervarenis, dat die Staaten de kundigste
Burgers en de verlichtste Christenen hebben, waarin men het onderwys der Jeugd,
inzonderheid het onderwys der Kinderen, ten platten lande, 't meest, behartigt. Het
onderscheid van de gesteltenisse der Schoolen, nu en in voorgaande tyden, is
verbaazend zigtbaar in de Pruisische Staaten. Elke pooging, die men tot dat einde
aanwendde, veroorzaakte de grootste ommewenteling, en men kwam, by stappen,
eindelyk, tot het tegenwoordig licht, 't welk zig over Godsdienstige kundigheden, zo
wel als over de wyze om de Jeugd te onderrigten, onder de Heerschappy van
FREDERIK DEN TWEEDEN, verspreid heeft. - In den beginne zyner Regeering, ging
FREDERIK WILLEM in eigen persoon de Hoogeschool te Halle bezigtigen, en
bekragtigde haare, zo wel als de voorregten van het beroemde Weeshuis aldaar.
Zeer loslyk werdt het geoordeeld, dat de Vorst dit laatste der Hoogeschoole inlyfde.
't Is nimmer goed, dat een aanleg, van dien aart, als het Weeshuis te Halle, een
eigen bestierder hebbe, uit dien aanleg zelven gekoozen. Laat hy de eerlykste man
van de Waereld weezen, hy kan nooit beveiligd zyn en blyven tegen het vermoe-
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den der geenen, die buiten zyn, dat hy de goederen, en inkomsten, van zulk eene
Instelling, met meerdere juistheid, en regtvaardigheid, kon uitdeelen, dan hy, in de
daad, doet.
Het getal der Dorpschoolen steeg, onder zyne bestiering, tot eene aanzienlyke
hoogte, en daar nog geene bekwaame Schoolmeesters waren, stelde hy ze aan.
Om de Schoolen, in de Steden, in bloei te brengen, mogt niemand zig na de
Universiteit begeeven, ten zy hy daartoe, op laager Schoolen, den grond gelegd
hadde. Men dulde ook geene gemeene en zwervende lieden, die zig het gezag van
onderwyzers aanmaatigden. Der Landlieden Kinderen moesten op hun eigen Hooge
Schoolen zig oeffenen, en de jonge Proponenten, na hun vertrek van de Akademie,
werden verpligt zig onder het opzigt van de Geestelyke Bestierders dier plaatsen
te begeeven, werwaards zy henen trokken; en zonder een behoorlyk onderzoek
hunnes wandels, liet men niemand hunner, noch tot eenig Schoolampt, noch tot de
geringste Kerkelyke bediening, toe. Zedert dien tyd wordt geen Schoolampt althans,
op de meeste plaatsen, begeeven, ten zy de persoon, die het zal waarneemen,
eerst door eenen Geestelyken beproefd is. Evenwel kon men dit Stuk veel beter
bestieren, dan het wezenlyk gedaan wordt. In het algemeen laat men die
Onderwyzers zulk een onderzoek ondergaan, als moesten zy, eenmaal, den
predikstoel beklimmen. De toon, dien de onderzoeker aanneemt, - het onderwerp,
waar over hy vraagt, ja het geheel onderzoek moest, geheel anders, zyn ingerigt.
Eigentlyk behoorde men een klein getal van luiden aan te stellen, welken dien last
geheel op hunne Schouders namen. In de Hoofdstad van elke Provincie konden
daar toe eenige bekwaame persoonen benoemd worden, die niet alle uit Geestelyke
bestonden. Zulk een getal kon te Berlyn, te Magdeburg, te Breslau, te Stettin, en,
gelyk ik gezegd hebbe, in ieder Hoofdstad eener Provincie weezen. Dog laat ons
tot het Geschiedkundig verslag wederkeeren.
De hooggelukkige Koning, uit eene zwaare ziekte hersteld zynde, bezorgde in
de Kas der Hooge Schoolen in Pruisschen, zo hier als daar, wel honderd vyftig
duizend Ryksdaalders. Deeze strekten ter goedmaaking van de kosten voor zodanige
Studenten, die reeds onderstand trokken, en nu en dan eens openbaare blyken
hunner vorderingen gaven. - Hoe verdraagzaam FREDERIK WILLEM ook
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ware, waakte hy nogthans, zeer getrouwlyk voor de zuivere leer van het Christendom.
Hy verboodt het drukken en verspreiden van alle die boeken, welke met
ongodsdienstige grondstellingen aangevuld waren. In 't byzonder, liet hy strenge
bevelschriften tegen de werken van Dippel, en de zogenaamde Bybelgeschiedenis
van Werthheim, uitgaan. - In de daad; de verspreiding van ongodsdienstige Schriften,
onder den gemeenen man, kan niet dan nadeel veroorzaaken; uitgenomen aan den
Godsdienst zelven; want deeze Staat, in weerwil van alle aanvallen, onbeweeglyk
op zyne grondvestingen. En men kan ook niet logenen, (hoe groot dit nadeel voor
den gemeenen hoop moge weezen,) dat de verspreiding dier Schriften aan hooger
verstanden voordeel geeft; in zo verre zy, tegen de bestormingen van zulke vyanden,
dan gelegenheid hebben eenige verschansingen op te werpen, waardoor de
Godsdienst eerst, in zyne volle kragt, vertoond wordt. Onder de bestiering des
tegenwoordigen Konings zyn deeze bevelschriften, zo niet vernietigd, ten minsten
verzagt. Alle de Boekwinkels mogen zig van Werken, tegen den Godsdienst ingerigt,
voorzien, en die verkoopen, schoon men daar niet alles moge drukken.
Dezelfde Vorst veranderde de Predikwyze, die tot dus ver in gebruik geweest
was. Men moet dit onvergelyklyk bevelschrift, tot die verandering dienende, zelfs
leezen. Hoe kragtig en juist wyst de toenmaalige Alleenheerscher den Geestelyken
de paalen aan, wanneer het op de beoefening hunnes gezags aankomt. Ik eerbiedige
de bestrassingen eenes leeraars, wanneer zy met liefde gemengd, en door den
geest van Jesus gemaatigd zyn. Dan personeele gevallen op den leerstoel aan te
haalen, en zig, daar onder, zo weinig te kunnen bezitten, dat elk toehoorder vast
overtuigd worde, wie door de bestraffing gemeend zy, - is by my eene ontheiliging
van denzelven. Staande het bewind deezes Konings, waren 'er veele Geestelyken,
die, door dit misbruik, zo wel als door een ongebonden leeven, veel ergernisse
gaven. Deeze werden, daarom, of in hunne bedieningen, eenigen tyd, opgeschort,
of wel, zo de misdaad hoog liep, geheel van hunne ampten versteeken. - Elk Artykel
van dat Koninglyk Bevelschrift, gaande, eigentlyk, over de wyze, naar welke jonge
Predikanten hunne redenvoeringen behoorden in te rigten, heeft mede iets
voortreffelyks. Ik weet, dat alle de Predikanten niet verkiezen zig daar na te schikken,
dan het is tevens bekend, dat het
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(*)

aanzienlykst gedeelte der Geestelykheid hunne predikwyze na deeze regelen inrigt .
De hoogberoemde Mannen

(*)

Deeze regelen verdienen des te meerdere opmerking, vermits zy gegeeven zyn door een
Koning, die in eene verstandige predikwyze zo veel heils zag voor het volk, dat hy het zig
niet te laag rekende, om, voor eenige oogenblikken, het werk van eenen Hoogleeraar te
verrigten, ten einde deeze regelen, met des te meerder gezags, te bekragtigen. Ik zal uit dit
Koninglyk geschrift, in den jaare 1739, te Potsdam gegeeven, eenige Artykelen afschryven.
- ‘III. Art. Men moet de Studenten in de Godgeleerdheid aan eene klaare en overtuigende
manier van spreeken gewennen, in zo verre, dat hun voorstel noch laag en kruipende, noch
hoogdraavend, verbloemd, kunstig en gedwongen worde. - Zy moeten aangespoord worden,
om liever, door den tyd, den Toehoorder, in zyn verstand, te verlichten, en in zyne neigingen
te verbeteren, dan hunne eigene bekwaamheden en Geleerdheid te toonen. - IV. Daarom
geeve men hun eene goede handleiding, om hunne leerreden wel te bepeinzen, en de zaaken,
welke zy zullen voordraagen, zelve eerst ter deege te vesstaan. Dan zal het hun niet moejelyk
vallen daarover klaar en verstaanbaar te spreeken. Hierby is het noodig, dat jonge Predikanten
hunne Leerredenen geheel uitschryven, op dat zy eene goede orde daarin waarneemen, en
geen gevaar loopen van iets onbedagts, in 't openbaar, uit te spreeken. - V. Men moet hun
verder onderrigten, hoe zy best eenen uitgekoozen Tekst. op eene verstandige wyze, en tot
stigting der Gemeente kunnen behandelen, enz. - VI. Zyn de Teksten lang, gelyk die uit de
Euangelien. en de brieven der Apostelen, moeten zy t'elken reize den inhoud van zodanige
Teksten geenszints wydioopig verklaaren; want dat kan een Toehoorder tot niet wet onthouden.
Integendeel hebben zy maar, uit zo veel stoffe, het een of ander stuk der Goddelyke leere te
trekken, en dat, met de kragtigste bewyzen, te staaven; spaarende zy de overige stoffe, die
in zulk eenen langen tekst te vinden is, tot eene andere gelegenheid; vermits die tog alle
jaaren weder voorkumt. - VII. Zy moeten zig ook hiet bediench van donkere, en verborgene
spreekmameren, die we in de Profeetische Schriften aantreffen, en die anderen, zeer
verkeerdelyk, in hunne predikatien overneemen, - en zo die, zomwylen, eens te passe kwamen
moeten zy, onder klaare woorden, derzelver betekenis openleggen. - IX. Ter bevordering van
het een en ander is eene oordeelkundige keuze noodzaaklyk, in het aanhaalen van die
Schriftuurplaatzen, welke zy tot bevestiging van een Leerstuk, of van eene Zedeleer,
noodzaaklyk oordeelen. Men moet niet den eenen tekst op den anderen stapelen, maat die
plaatsen van Gods Woord uitkiezen, die klaar, en genoegzaam zyn, om zig van het stuk, dat
voorgesteld wordt, een goed begrip te vormen. - X. Eindelyk moet men den jongen Leeraars
wel op het harte drukken, dat zy net waare oogmerk van het prediken, voorat in gedagten
houden; en dit, daarom nimmer doen moeten uit verkeerde inzigten, maar in eene heilige
vreeze, als voor de oogen des Alzienden Gods, wiens eer, en de zaligheid hunner Toehoorders,
zy enkel bedoelen moeten.’
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REINBECK en JABLONSKI zullen, waarschynlyk, tot dit ontwerp veel toegebragt hebben.

Ik zie in de opneeming der Saltsburger Vlugtlingen niet alleen eene diepe
Staatkunde, maar ook veele blyken van genegenheid, die FREDERIK WILLEM voor
den Godsdienst voedde. Onder den Bisschop van FIRMIAN, werden deezen, ten
wreedsten, behandeld, den lande uitgejaagd, in gevangenissen gedreeven, en, in
alle opzigten, verstooten. In weerwil hunner bittere klagten, en in weerwil van de
smeekende voorspraak van het lichaam der Euangelischen te Regensburg, bleef
de Aartsbisschop by zyne voorige strengheid. Negen honderd van deeze ongelukkige
menschen strafte hy, in den jaare 1731, met ballingschap, welke FREDERIK WILLEM
allen, in zyne Staaten, opnam. In volgende jaaren, was het getal dier vreemdelingen
reeds tot zeven duizend geklommen. Hen volgden de Bergtolsgaadsche en
Boheemsche Vlugtelingen, aan welke laatste de Frederikstadt, in Berlyn, enkel
haare tegenwoordige grootte heeft te danken.
Een vroege dood verhinderde deezen Monarch in de voortzetting van die nuttige
ontwerpen, welke hy reeds, gedeeltelyk, te werk had gesteld. Hy stierf in 't jaar 1740,
te Potsdam, den dood van een waar Christen. - En, den Hemel zy gedankt! het
goede Werk, dat deeze Vorst begonnen hadt, werdt niet afgebroken. Want de thans
heerschende Koning tradt niet alleen in de voetstappen zynes verlichten Vaders,
maar breidde de grensen der verdraagzaamheid, hoe langs hoe meer, uit. Hy geeft
het geweeten de allerwenschelyke vryheden, en zyne Onderdaanen mogen alles
gelooven, dat zy eenmaal aan hun eigen hart, en voor den Regterstoel van God,
denken te verantwoorden. - Zo menigmaalen, rechtschaapen onderdaanen aan dit
stuk, met ernst, denken, voelen zy hunnen hoezem van genoeglyke en dankbaare
aandoeningen zwellen.
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Gelukkig Pruischen! dat zyne Godsdienstoeffeningen, zonder eenigen dwang,
zonder, daarin, door onredelyke wetten agtervolgd te worden, kan waarneemen, waarneemen, naar de uitspraak van Gods Woord, en de bevelen des gezonden
verstands. Gy behoeft niet te vreezen, dat u de afwyking eener aangenomene leer
ongelukkig zal maaken, dat gy, daarom, tot slaverny verweezen, in ketenen
gesmeeten, en uit de lyst van vroome burgers zult geschraapt worden. Doet slegts
uwe pligten. - Gy meugt, in Geloofszaaken, denken, wat u het verstand, en de
Godlyke Openbaaring, ingeeven.
Men moet, onder de naaste oorzaaken van de tegenwoordige gesteltenisse des
Godsdiensts, in de Pruisische Staaten, de Wysbegeerte van WOLFF niet vergeeten.
Dit ons verslag zullen wy, gevoeglyk, met eenige aanmerkingen daarover kunnen
eindigen.
WOLFF was, in eenige opzigten, den gelukkigen THOMASIUS, aan wien wy boven
gedagt hebben, gelyk. Hy heeft, niet alleen der Pruisische Staaten, maar ook der
gansche Weereld, eenen uitsteekenden dienst gedaan. - WOLFF, gelyk de Heer
ISELIN hem, in zyne geschiedenis van het Menschdom, beschryft, zou, veelligt, de
grootste Wysgeer geweest zyn, indien hy de bescheidenheid van LOCKE met zyn
(*)
verbaazend verstand, vereenigd, en geloofd hadt, dat hy konde dwaalen . - FREDERIK
DE GROOTE

(*)

Overtuigd zynde, (zegt ISELIN, bladz. 369, des 2 D. van dat Werk,) dat de Wiskundigen, tot
nog, den zekersten en gemaklyksten weg gekoozen hebben, om tot de kennis der waarheid
te komen, bragt WOLFF hunne voorbeelden tot zekere regelen, voerde derzelver gebruik in
de Wysbegeerte in, en stondt in eene vaste overtuiging, dat zyne gevoelens, met deeze
vertooning van zekerheid aangedaan, in de daad, het weezen daarvan ontvangen hadden.
- Ondertusschen verspreidde hy een verbaazend licht over veele takken van geleerdheid,
welke, tot dien tyd toe, met dikke nevels van duisternis en verwarring overtoogen, en wier
gronden dor en onvrugtbaar gebleeven waren. Het Menschdom zal, altoos, omtrent Hem,
zeer verpligt moeten blyven, en het is zeker, dat hy in de denkwyze der Noordsche Volken
eene geheele verandering gemaakt hebbe. - Even onbegrypelyk is het, dat een geest, die
geen vonkje bezat van eene aanmoedigende verbeelding, en geheel ontbloot was van een
vlug vernuft, - dat een geest, die, nimmer der Bevalligheid geofferd, noch aan de Zanggodinnen
hulde beweezen, - dat een geest, die enkel verstandig scheen te weezen, en daarom droog
en ernsthastig, zulk eene algemeene goedkeuring verkreegen, en zulk eene zigtbaare overhand
op andere verstanden gehouden hebbe. Want, in weerwil van de aanvallen des nyds, des
bygeloofs en der onweetenheid, voerde hy, al langen tyd, heerschappy, in alle de hooge en
laage Schoolen van Duitschland, en regeerde het geheele Noorden met een volslaagen
oppergezag.
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wist 's Mans bekwaamheden op regten prys te schatten; want nauwlyks was hy,
éénen dag, Regeerder des Pruisischen Volks geweest, of hy riep WOLFF uit Marpurg
te rug, lag hem een inkomen van twee duizend Ryksdaalders toe, benoemde hem
tot zyn geheimen Raad, en gaf hem volkomene vryheid alles te leeren, dat hem
goeddagt.
Deeze Wysgeer voerde, in de Pruisische Staaten, een leerstelsel in, 't geen met
de menschelyke ziel byzonder wel overeen kwam, en, in het gemeene leeven, met
nut kon te werk gesteld worden. Ik sta gereedlyk toe, dat hy wat veel van de
wiskunstige bekleeding gebruik maakte, en zig op die leerwyze, die hy in het
voordraagen zyner leerstellingen verkoos, te veel verbeeldde, aan dezelve alle die
zekerheid gegeeven te hebben, welke men enkel aan een welbeweezen wiskunstig
voorstel kan toekennen. Nogthans koomt hem alleen de eere toe, van de voordragt
der Godgeleerde geschillen tot eenen grooten trap van volmaaktheid gebragt te
hebben; niet alleen ten opzigte van de bewyzen, met welke hy de waarheden
ondersteund heeft; maar, inzonderheid, ten aanzien van de nauwkeurigheid, de
denkbeelden, de orde, en ook de zo noodzaaklyke bepaaling der Kunstwoorden.
Buiten WOLFF waren wy, waarschynlyk, tot dien trap van zekerheid, in de leerstellige
waarheden, nooit gekomen.
Vóór de tyden van WOLFF was de Natuurlyke Godgeleerdheid een niet
zamenhangend stuk, doorweeven met taalkundige spitsvindigheden, en nuttelooze
uitpluizingen; eer een onderwerp der geheugenisse, dan van het verstand. Hy
ontwierp daar van een geregeld stelsel, voerde den wiskunstigen leertrant in, hing
alle leerstukken, die op zigzelve stonden, gelyk een keten aan malkanderen, en
plaatste de gemaklykste voor de zwaarste. Kortom, hy gaf aan dezelve de gedaante
eener weetenschap. Nogthans kan het zeer wel weezen, (want dit was één zyner
gebreken,) dat deeze man, te fyn bepaalde, en dat hy, door te veel te willen bepaalen,
eenige dingen zelfs op losse schroeven zette. En, evenwel, verliest hy, daardoor,
geenszints, de
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eer, dat hy tot de verandering dier leerwyze, het meest hebbe toegebragt.
Buiten kyf moet de zalige REINBECK den lof genieten, van, in de Pruisische Staaten,
de Wolfiaansche Wysbegeerte in de Predikkunde te hebben ingevoerd. Hy stelde
(*)
zyne aanmerkingen over de Augsburgsche Geloofsbelydenisse op in den geest
deezer Wysbegeerte, en deezen lyfde hy mede zyne leerredenen in. Misschien was
hy, in dat Ryk, de eerste, die de toelaating van het kwaad op den leerstoel bragt.
Hy schafte eene predikwyze af, die, in de daad, al te gemaklyk, dog, zomtyds, voor
eenvoudige toehoorders, van eenig nut is, naar welke men Schriftuurplaats by
Schriftuurplaats voegt, en zo met kragt en gezag betoogt. Dit neemt, evenwel, niet
weg, dat REINBECK en zyns gelyken zommige stoffen op den kansel, misschien, wat
al te fyn uitploozen. Dan wie zal alles, op eenmaal, hervormen? En ik kan,
bezwaarlyk, gelooven, dat wy SACK, SPALDING, DITERICH, TELLER, en BRUHNE in Berlyn
zouden gehad hebben, wanneer REINBECK 'er niet geweest was.
Tot het een en ander hielp zeer veel de uitgebreide invloed, welken de laatste by
den overleeden Koning hadt, en waardoor hy het gezag van WOLFF's Wysbegeerte,
met

(*)

Deeze aanmerkingen van den Heer REINBECK ontstonden, by gelegenheid dat men de
gedagtenis vierde van de Geloofsbelydenis, door de Protestanten te Augsburg overgegeeven;
toen twee eeuwen geleden. Daar was eene algemeene begeerte, om de Redenvoering, door
hem, op dat Eeuwfeest gedaan, in druk te zien. Hy vondt het, ondertusschen, beter, dezelve
in verhandelingen te verwisselen, en die met aanmerkingen te verryken, vermits de waarheden
des Geloofs, niet wel zo goed, in eene of meerdere leerredenen, in haaren zamenhang, en
met de vereischte nauwkeurigheid, konden voorgedraagen worden. Hiertegen kwamen
verscheiden twistschriften op, welke REINBECK, op verschillende wyzen, beantwoordde. Onder
andere werdt daaruit geboren een Werkje, ten opschriften hebbende; Opheldering van het
wysgeerig Stelsel der zogenaamde Harmonia praestabilita, 't geen zyne sterke zugt voor de
Wolfiaansche Filosophie buiten tegenspraak stelt. Middelerwyl dydde het getal der
tegenschriften uit, mitsgaders dat der antwoorden. Eigentlyk kwamen alle de bedenkingen,
die men tegen zyne Verhandeling over de Augsburgsche Geloofsbelydenis in het midden
bragt, uit een beginsel van weerzin, dat REINBECK de Wolfiaansche Wysbegeerte in den
Godsdienst, of liever in deszelfs leerwyze, overbragt.
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groote kragt, ondersteunen kon. In het zelfde vorstelyk bevelschrift, 't geen wy boven,
in eene aantekening, gedeeltelyk aanhaalden, worden de Proponenten in het
Predikampt, ten sterksten, aanbevolen, zig WOLFF's Redenkunde vooral eigen te
maaken, op dat zy zelve onderscheiden, en duidelyke begrippen van de
Godgeleerdheid verkrygen, en die voordraagen, in hunne verklaaring van Gods
Heilig Woord, op dat zy, altoos, een geregeld ontwerp mogen maaken, en daarna
de byzondere afdeelingen, in hunne leerredenen, schikken; - op dat zy niet, in
hoogdraavende en verbloemde uitdrukkingen, tot den volke spreeken, maar op
eene kragtige en wel zamenhangende wyze, die de waarheden met derzelver
bewyzen, en de vermaaningen met derzelver beweeggronden, verbindt; - kortom,
op dat alles, in eene Redenvoering, gelyk een keten verbonden zy, en het een uit
het ander volge.
De thans gebruiklyke wyze van beproevinge, aan welke zig de Godgeleerden, in
het gebied van FREDERIK DEN GROOTEN onderwerpen moeten, is, grootendeels, uit
WOLFF's Wysbegeerte ontleend. De Heer SACK, b.v.; (dit weet ik van naby,) doet
zeer veel vraagen uit de Natuurlyke Godgeleerdheid; en zelfs in die voorstellen, die
eigentlyk de Christelyke Geloofsleere betreffen, dringt hy, ten sterksten, op bewyzen
aan. - Dit heeft ook plaats in de Kerkvergadering der Lutherschen. Dan, zo doende,
zouden wy op een ander onderwerp geraaken. Het aangevoerde heeft,
ondertusschen, den aandagtigen doen zien, dat de gemoederen der Christenen,
(schoon 'er altoos kwalykgezinden onder loopen,) reeds veele jaaren herwaards,
in de Pruisische Staaten, zyn voorbereid geworden, om met genoegen te berusten
in die uitgebreide vryheden, die FREDERIK DE GROOTE zo mildelyk verleent.

Waarneeming wegens de goede uitwerking van de Thebaische
tinctuur, (Laud. Liq. Syd.) in ontsteeking der oogen. Door James
Ware.
(Zie deszelfs Remarks on the Ophthalm. etc. London, 1780, 8vo.)
Eene Vrouwspersoon, van 26 jaaren, kreeg, in de maand November 1778, eene
zwaare verkoudheid, gepaard
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met eene hevige ontsteeking van het Linkeroog. - De Lyderesse gebruikte verscheide
soorten van Oogwateren, doch zonder de minste beterschap. Men bragt ze
vervolgens, tot drie herhaalde reizen, Bloedzuigers aan de Linkerslaap van het
Hoofd, waardoor de ontsteeking ook werkelyk minder wierd. - Dan, vermits de
Lyderesse wederom op nieuws koude vattede, zo wierd in weinig tyds de ontsteeking
wederom zo hevig als ze te vooren geweest was. - Na verloop van zes weeken
stelde ik het gebruik van de Thebaische Tinctuur in 't werk, en liet daarvan tweemaal
's daags, telkens twee tot drie droppels, in het oog vallen. Men bespeurde op dien
tyd een vlek op de Cornua, aan den regterkant van de Pupil, welke voor een gedeelte
de Pupil bedekte. - De ontsteeking was toen zo hevig, dat zelf het geringste licht
zwaare pynen veroorzaakte. - Het eerste gebruik van de Tinctuur veroorzaakte een
zeer pynlyk gevoel, 't welk echter in weinig minuten verdween, en de Lyderesse
merkelyke verligting bespeurde.
Toen ik de Lyderesse de eerstemaal zag, was de ontsteeking zo hevig, dat ik,
behalven de genoemde Tinctuur, nog voorstelde, drie Bloedzuigers aan de
Linkerslaap te zetten, en vervolgens, wanneer het bloeden was opgehouden, een
Spaansche-vliegen-pleister op die plaats te leggen. - Doch vermits de Bloedzuigers
niet wilden zuigen, zo liet men ook de pleister weg. - Den tweeden dag vond ik de
Lyderesse merkelyk beter, en het Oog minder ontstoken. - Ik liet met het gebruik
der Tinctuur aanhouden, het welk van zulk een uitwerking was, dat men vervolgens
geen Bloedzuigers of Spaansche Vliegen noodig had. De Lyderesse konde, na
verloop van drie dagen, het Oog weder openen, en, in den tyd van veertien dagen,
was de ontsteeking geheel verdweenen, en de Cornua zo helder, dat de Lyderesse
zo veel zien konde, als zy tot haare gewoone bezigheden nodig had.
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Natuurlyke historie van den muur-nagtegaal, en den roodstaart.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Muur-Nagtegaal, in 't Grieksch ϕονικ ϱος, in 't Latyn by de Ouden Phoenicurus,
by de Hedendaagschen Ruticilla, in 't Italiaansch Codirosso, in 't Engelsch Redstart,
in 't Fransch Rosignol de Muraille, in 't Zweedsch Roedstjest, in 't Hoogduitsch
Rot-Schwentzel, in 't Poolsch Czerwony ogonek, geheeten, heeft in zynen Zang
noch de sterkte noch de verscheidenheid der Nagtegaals, maar iets van zyne
stembuiging: zyn zang is teder en gemengd met iets dat naar het droeve helt: althans
dezelve doet ons derwyze aan; want voor den Zanger zelve is het, buiten twyfel,
een uitboezeming van vreugde en vermaak: dewyl het zyne Liefde te kennen geeft,
en dit innerlyk gevoel even aangenaam is voor alle weezens.
Deeze gelykvormigheid met, of liever deeze betrekking tot, den Zang des
Nagtegaals is de eenige gemeenschap tusschen den Nagtegaal en deezen Vogel:
want dezelve is geen Nagtegaal, schoon hy den bynaam daar van voere: noch
Geaartheid, noch Gestalte, noch Pluimadie heeft 'er iets van. 't Gebruik, egter, heeft
aan deezen naam het zegel gehangen.
In den Voortyd komt dit Vogeltje, met de andere over, zet zich op de toorens en
de daken der onbewoonde huizen, van daar laat het zynen Wildzang hooren: te
midden van de Steden weet het de eenzaamheid te vinden, zoekende altoos de
hoogste en ontoeganglykste plaatzen: men treft het ook aan in het diepst der donkere
bosschen: het vliegt vaardig, en laat, zich nederzettende, een klein geschreeuw
hooren, schuddende onophoudelyk den Staart met eene zeer zonderlinge beweeging
niet van boven na beneden, maar horizontaal van de rechte tot de slinke zyde. Het
bemint de bergagtige landstreeken, en vertoont zich zelden in de vlakten. In zwaarte
moet de Muur-Nagtegaal voor den Nagtegaal, en zelfs voor het Roodborstje, wyken:
de gestalte is tederder doch langer. Een zwarte borstlap bedekt den Gorgel, het
voorste gedeelte en de zyden van den Hals: dit zelfde zwart omringt de Oogen,
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en loopt tot den Bek; een witte streep bedekt het voorste, het opperste en het agterste
des Kops: het benedenst van den Hals en den Rug is schitterend, doch donker grys:
by eenige enkelen, waarschynlyk zeer ouden, is dit gryze bykans geheel zwart; de
donker aschgrauwverwige Vleugelpennen hebben helderkleuriger buitenbaarden
met helder grys geboord: boven den zwarten borstlap verciert een schoon vuurrood
den borst in 't breede, breidt zich eenigermaate uit tot de zyden, en vertoont zich
met alle helderheid weder in de Staartpennen, de twee middelste alleen, die bruin
zyn, uitgezonderd: de Buik is wit, de Pooten zyn zwart; de Tong is aan het einde
gespleeten gelyk die des Nagtegaals.
Het Wyfje verschilt genoeg van het Mannetje, om den misslag van eenige
Natuurkundigen als LINNAEUS en KLEIN, die 'er eene tweede soort van vormen, te
verschoonen. 't Zelve heeft dat wit niet aan den Kop, nog ook den zwarten Gorgel:
deeze beide zyn grys met ros gemengeld, en het overige der Pluimadie van veel
zwakker kleuren.
Deeze Vogels nestelen in de gaten der muuren, in de Stad en op 't Land, in
spleeten van boomen en holen der rotsen: zy leggen vyf of zes blauwe eitjes: de
Jongen komen in May te voorschyn: het Mannetje laat al den tyd des broedens zich
hooren van de punt eener rotze, of eenige op zichzelve staande hoogte, niet verre
van de verblyfplaats zyner Gade: de vroege morgenstond is zyn geliefde zangtyd.
Men wil dat deeze vreesagtige en agterdogtige Vogeltjes hun nest verlaaten, als
zy ontdekken dat iemand het vervaardigen daar van waarneemt: men verzekert dat
zy de Eitjes, aangeraakt zynde, verlaaten: en dit is, voegt 'er ALBIN by, alles niet,
daar zy, in 't zelfde geval, hunne Jongen begeeven, of uit het nest werpen.
Schoon de Muur-Nagtegaal digt by ons, ja onder ons, woone, blyft dezelve niet
te min wild; hy komt in de verblyfplaats der Menschen, en schynt hun noch op te
merken, noch te kennen; hy heeft de gemeenzaamheid niet van het Roodborstje,
noch de vrolykheid van den Bastaard-Nagtegaal; noch de leevendigheid van den
Nagtegaal: uit den aart is hy op de eenzaamheid gesteld en wild, zyn character
somber: in den ouderdom gevangen, weigert hy te eeten, en vast zich dood: of
overleeft hy het gemis zyner vryheid, dan strekt zyn halstarrig stilzwygen ten blyk
zyner droefheid en zyns hartzeers: nogthans kan men de Jongen
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uit het nest neemende en opvoedende, het gezang deezes Vogels genieten, 't welk
hy te aller uuren, en zelfs in den nagt, laat hooren; hy volmaakt denzelven, door de
lessen aan hem gegeeven, of 't navolgen van andere Vogelen, digt by hem
opgehangen.
Het zelfde voedzel, als dat der Nagtegaalen, wordt hem gegeeven, en hy is nog
kiescher. In den vryen staat, leeft hy van Vliegen, Spinnekoppen, Mieren, en andere
Insecten; ook gebruikt hy kleine Vrugtgewassen. In Italie pikt hy de Vygen. OLINA
schryft, dat men de Muurnagtegaalen, in de maand November, nog daar te lande
ziet, terwyl ze, in October, Frankryk reeds verlaaten hebben. Zy vertrekken wanneer
de Roodborstjes by onze wooningen komen; dit heeft misschien PLINIUS doen
gelooven, dat het Roodborstje, in den Winter, het zelfde Vogeltje was, als de
Muurnagtegaal, in den Zomer.
By hun vertrek laaten de Muurnagtegaalen, niet min dan by hunne komst, den
eenzaamheid minnenden aart blyken; nooit vertoonen zy zich by benden, zy gaan
één voor één weg.
Onder de Muurnagtegaalen vindt men eenige Verscheidenheden, eenige deezer
ontstaan waarschynlyk alleen uit het verschil van jaaren; en de ander uit dat der
Lugtstreeken.
ARISTOTELES gewaagt van drie Vogeltjes, die, uit hoofde van de benaamingen,
welke hy aan dezelve geeft, tot een allerspreekendst kenmerk in hunne Pluimadie,
het Vuurroode moeten hebben. Deeze drie Vogeltjes zyn, de Phoenicurus, door
GARA Ruticilla overgezet; de Erithacos, door hem Rubecula geheeten, en eindelyk
de Pyrrhulas, welke hy Rubicilla noemt. Wy gelooven te mogen verzekeren, dat de
eerstgemelde de Muurnagtegaal is, de tweede het Roodborstje: in de daad, 't geen
ARISTOTELES zegt, dat de eerste, geduurende den Zomer, by de bewoonde plaatzen
komt, en van daar in den Herfst verhuist, wanneer de tweede soort verschynt, kan
onder alle Vogelen, in wier Pluimadie het rood eene heerschende kleur is, niet
passen dan op het Roodborstje en den Muurnagtegaal; doch het valt veel
bezwaarlyker den Pyrrhulas of de Rubicilla te onderkennen.
De Naamlystmaakers hebben in 't algemeen die naamen toegevoegd aan den
Goudvink: doch het dunkt ons meer dan waarschynlyk, dat de Pyrrhulas van
ARISTOTELES, en de Rubicilla van THEODORUS GARA, wel verre van de Goud-
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vink te weezen, een geheel andere Vogel is. ARISTOTELES doet te deezer plaatze
ene optelling van kleine Vogeltjes met een spitzen Bek, die alleen op Insecten aazen
of althans voornaamlyk: deeze zyn de Cygalis, (het Vygeneetertje,) de
Melancoryphos, (de Bastaard-Nagtegaal met een zwarten Kop,) de Pyrrhulas, de
Erithacos, de Hypolais (de Gras-musch,) enz., nu vraag ik of men den Goudvink
kan tellen onder het getal der Vogeltjes met een scherpen Bek, die geheel en al, of
ten minsten grootendeels, van Insecten leeven? Deeze Vogel behoort, in tegendeel,
eer onder de Graaneeters, en wel zo, dat hy in een jaargetyde, wanneer de meeste
andere daar op vallen, geen Insect aanraakt: van deeze te eeten is hy door zyn aart
zo verre verwyderd, als hy door gedaante van zyn Bek verschilt van alle Vogelen,
die op Insecten aazen. Men kan niet veronderstellen, dat ARISTOTELES onkundig
geweest hebbe van dit onderscheid in de wyze van voedzel te neemen, dewyl op
dit onderscheid deeze plaats gegrond is; by gevolge heeft hy den Goudvink met
den naam van Pyrrhulas niet willen aanduiden.
Welk is dan het Vogeltje, 't geen hy tusschen het Roodborstje en den
Bastaard-Nagtegaal plaatst, en een ander dan de Muur-Nagtegaal, op 't welk alle
deeze characters passen, dat zy een scherpen Bek hebben, voornaamlyk van
Insecten leeven, en in de Pluimadie iet uitsteekend Roods hebben? Ik ken 'er geen
ander dan die bekend is onder den naam van Roodstaart, met het Roodborstje de
bosschen bewoont, en, gelyk dit, den geheelen Zomer van Insecten leeft, en met
het zelve in den Herfst vertrekt. WUOTHONUS heeft ontdekt, dat de Pyrrhulas eene
soort van Roodstaart moest weezen. JONSTON schynt dezelfde aanmerking te
maaken: dan de eerstgemelde bedriegt zich, zeggende dat deeze Vogel dezelfde
is met den Muur-Nagtegaal: dewyl ARISTOTELES ze zeer duidelyk van elkander
onderscheidt.
De Roodstaart verschilt, in de daad, zeer veel van den Muur-Nagtegaal.
ALDROVANDUS en GESNER hebben ze wel gekend, en onderscheiden. De Roodstaart
is veel grooter, hy komt niet by de huizen, hy nestelt niet in de muuren; maar in de
bosschen en het kreupelhout, gelyk de Vygeneetertjes en de Bastaard-Nagtegaalen;
hy heeft een helder vuurrooden Staart; het overige zyner Pluimadie is graauw
inzonderheid van boven, donkerder en rosagtiger op de vleugelpennen, ligt graauw
met ros gemengeld over 't geheele Voorlyf; de Stuit is rood gelyk de Staart. Daar
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zyn 'er die een schoonen zwarten halskraag hebben, en, in de geheele Pluimadie,
de leevendigste verscheidenheid van kleuren. De Heer DE BUFFON maakt 'er eene
tweede soort van; doch wy gelooven dat het de Mannetjes zyn; eenige zeer kundige
Vogelaars hebben ons zulks verzekerd. De Heer BRISSON schryft, dat de
Gehalsbande Roodstaart, in Duitschland gevonden wordt, even of dezelve byzonder
eigen was aan dat Gewest, terwyl men overal, daar men Grauwe Roodstaarten
aantreft, ook de Gehalsbanden vindt.
Wy merken, derhalven, den Gehalsbanden Roodstaart aan, als het Mannetje en
den Grauwen Roodstaart als het Wyfje: beiden steeken zy even zeer uit in Roodheid
van Staart: maar, behalven de halskraag, heeft het Mannetje een donkerder kleur,
donker graauw op den rug, graauw met bruin gevlekt op de borst en de zyden.
Deeze Vogeltjes leeven liefst in bergagtige streeken, en vertoonen zich zelden
in de vlakte, dan wanneer zy in den Herfst op hun vertrek staan. Zy komen, met de
maand May in Bourgonje en Lotharingen, vervoegen zich terstond in de bosschen,
waar zy den geheelen Zomertyd slyten: zy nestelen in het laagstaand kreupelhout,
digt by den grond; vervaardigen hun nest van buiten met mosch, van binnen met
wol en vederen. Dit nest is van eene klootsche gedaante, en heeft de opening na
't Oosten, op 't best tegen ongunstige winden gedekt: in 't zelve vindt men vyf of zes
witte eitjes, met graauwe stippen.
's Morgens vroeg, gaan de Roodstaarten uit het bosch, versteeken 'er zich op 't
heetst van den dag, en vertoonen zich wederom des avonds in de nabygelegene
Velden: waar zy Vliegen en Wormen zoeken, 's nagts betrekken zy weder het woud.
Hier uit, en om meer andere trekken van overeenkomst, schynen zy ons toe tot het
Geslacht der Muur-Nagtegaalen te behooren. Des niettegenstaande heeft de
Roodstaart geen Zang; alleen laat hy een klein gefluit hooren, best uitgedrukt door
Suit, welke eerste Lettergreep hy zeer lang en fyn uithaalt; doorgaande houdt hy
zich stil en bedaard: is 'er aan het kreupelhout een enkel uitsteekende tak, of die
over een voetpad heen loopt, hier zet hy zich gaarne op, en slingert met den Staart
even als de Muurnagtegaal, doch zagter. Zyn vlugt is kort, en van boschje tot boschje;
op 't einde van den Zomer, zyn ze zeer vet, en goed om te eeten. Zy vertrekken in
't laatst van October, wanneer zy eenige dagen elkander in 't veld navliegen, en naa
dien tyd blyft 'er geen in Frankryk over.
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Het character des aardsbisschops Fenelon geschetst.
(Uit het Fransch van den Heer D'ALEMBERT.)
(*)

De Losreden des uitmuntenden Kerkvoogds FENELON is, in de Academie, reeds
uitgesprooken door den Heer DE LA HARPE, met eene welspreekenheid het Onderwerp
(†)
en den Redenaar waardig . Als Geschiedboeker der Academie verpligt den tol van
onzen lof toe te brengen aan den deugdzaamen FENELON, zullen wy ons over de
bevalligheden der Redenkunste niet bekommeren, en het zal geen moeite in hebben
dezelve te vermyden. Eenige weinige treffende trekken, eenvoudig en onopgesmukt,
zullen eene Lofspraak opleveren van FENELON, zo kunstloos als hy zelve was. Een
Character, gelyk het zyne, vereeren wy best door die eenvoudige hulde, in welke
zyn geest misschien iets byzonder bekoorelyks zou vinden, was dezelve gevoelig
voor de hooge agting, welke wy zyner Naagedagtenisse toedraagen.
FENELON zelve heeft de Eenvoudigheid, welke hem by elk dierbaar maakte,
afgemaald. ‘Eenvoudigheid,’ luidt zyne taal, ‘is die rechtschaapenheid van Ziel,
welke ons wederhoudt van eene te schroomagtige aandagt op onszelven, en onze
eigene bedryven. Deeze beminnelyke Deugd verschilt zeer veel van Opregtheid,
en gaat dezelve verre te boven; want wy ontmoeten dikwyls zeer opregte Menschen,
van Eenvoudigheid ontbloot. Zy willen, in de daad, niet doorgaan, dan voor de
geenen die zy zyn; doch zy vreezen gestadig te zullen schynen wat zy niet zyn. Het
Kind der Eenvoudigheid laat zich op Waarheid of Deugd niets voorstaan, en slaat
nooit agt op dat Zelfs dat Ik, waarmede het gros des Menschdoms zo veel opheeft.’
In dit bevallig beeld schetst FENELON

(*)

(†)

FRANCIS DE SALIGNAC DE LA MOTTE FENELON, Aardsbisschop van Kameryk, en Leermeester
des Hertogs van Bourgonje, Kleinzoon van LODEWYK DEN XIV, werd geboren te Porigard, den
6 Aug. 1654; den 31 Maart 1693 tot Lid der Academie aangenomen: hy stierf den 8 Jan. 1715.
De Lofreden op FENELON, door de Academie met den Prys bekroond, 1771.
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zichzelven, zonder het te bedoelen. Hy was meer dan Nederig; want hy dagt niet
dat hy het was. Om bemind en geagt te worden had hy zich slegts te vertoonen.
Wy zullen eenige trekken opgeeven van die schoone Eenvoudigheid, die
menschlievende en toegeevende Deugd, welke de Aardsbisschop van Kameryk
veel beter wist te betragten dan te bepaalen. Een zyner onderhoorige Priesteren
schreef zich, in zyne tegenwoordigheid, eenige verdiensten toe; dewyl hy het dansen
der Boeren op Zondag en Heilige dagen hadt afgeschaft. ‘Myn Heer,’ sprak FENELON,
‘Wy willen niet dansen; doch vergun dit arme Volk niet zichzelven te vermaaken;
laaten zy ten minsten, voor eenige oogenblikken, het harde lot, waar onder zy zugten,
vergeeten.’
Het zeggen eens Geleerden, wiens Boekery verbrand was: ‘Ik zou maar weinig
uit myne Boeken geleerd hebben, indien ik het verlies derzelven niet wist te draagen,’
heeft men, en met reden, geroemd; dan FENELON, die zyne Boeken, door een
dergelyk ongeval verteerd zag, drukte zich op eene nog eenvoudiger en treffender
wyze uit: ‘GOD zy lof, dat de brand de hut niet getroffen heeft van eenig arm Gezin!’
Dikwyls wandelde hy alleen rondsom Kameryk. Hy tradt in de hutten der schamele
Boeren, zette zich by hun neder, luisterde na hunne klagten, en schonk troost aan
de bedrukten. Stokoude lieden, die het geluk gehad hebben om hem te zien,
spreeken nog van hem met de tederste hoogagting. ‘Daar,’ zeggen zy, ‘is de houten
Stoel, waar in onze goede Aardsbisschop gewoon was by ons te zitten. Ach wy zien
hem niet meer!’
Hy vergaderde in zyn paleis het ongelukkig Landvolk, door de verwoestingen des
oorlogs met huis en hof verdreeven. Hy onderhieldt hun, en ontving ze aan zyne
eige tafel. Op zekeren dag zag hy een Boer, die geen eeten nuttigde; de reden hier
van vraagende, kreeg hy ten antwoord: ‘Ach, myn Heer, toen ik vlugtende myne hut
verliet, had ik geen tyd om eene Koe, die myn Gezin spysde, mede te neemen. De
vyand zal dezelve wegvoeren, en ik nimmer eene zo goede wedervinden.’ FENELON,
die een vrygeleid-brief hadt, begaf zich terstond, door één Huisbedienden vergezeld,
buiten de Stad. Hy vondt de Koe, en bragt dezelve by den Landman. Schaamte
bedekt het aangezigt der zodanigen, die dit aandoenlyk voorval van te weinig
aangelegenheid rekenen om verhaald te worden, voor
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eene Vergadering zo aanzienlyk als deeze, en zo waardig om 't zelve te hooren.
De Eenvoudigheid zyner Deugd behaalde een allerstreelendste zegepraal by
eene gelegenheid, aan welke hy niet dan met genoegen kon denken. Zyne Vyanden,
(want tot schande van het Menschdom, hadt FENELON zyne Vyanden,) hadden de
verfoeilyke kunststreek gebruikt om digt by hem een Geestlyke te plaatzen van
aanzienlyke geboorte, met den tytel van Groot Vicaris; met oogmerk, dat deeze
hem tot een verspieder zou strekken. Hy, die laag genoeg van ziel geweest was
om zulk een stuk op zich te neemen, bezat egter moeds genoeg om zichzelven
daarover te straffen. Naa eenen langen tyd het zuiver en vlekloos hart, om 't welk
te bekladden hy last gekreegen hadt, beschouwd te hebben, kwam hy, door knaaging
getroffen, tot FENELON, wierp zich met traanen voor zyne voeten neder, belydende
tot welk een schandelyk werk hy zichzelven hadt laaten beweegen, smeekte om
vergiffenis, en zogt zyne schande in een afgezonderd leeven te verbergen.
Maar hoe toegeevend deeze Kerkvoogd ook was omtrent de zwakheden van
anderen, hy verwagtte dezelfde toegeevenheid niet omtrent zyne eigene. Vader
SERAPHIN, een Capucyner, voor LODEWYK DEN XIV predikende, viel FENELON, toen
's Konings Aalmoesenier, in slaap. De Prediker, dit bemerkende, brak zyn reden af,
en riep: ‘Maak dien slaapenden Abt wakker; die blykbaar hier alleen gekomen is
om zyn hof by den Koning te maaken!’ FENELON vertelde dit voorval gaarne, en
prees den Prediker, die zulk een Apostolische vrymoedigheid betoond, en den
Koning, die dezelve, met zyn stilzwygen, goedgekeurd hadt. - Hy voegde 'er nog
een ander geval nevens; op zekeren dag stondt LODEWYK DE XIV versteld, dat 'er
niemand by den Dienst tegenwoordig was dan FENELON alleen: terwyl doorgaans
een groote toeloop van Hovelingen zich in de Kerk vervoegde waar de Koning was.
De Vorst vroeg de rede van dit vreemd verschynzel aan den Majoor der Lyfwagt.
‘Sire,’ antwoordde deeze, ‘ik heb laaten verluiden, dat uwe Majesteit deezen morgen
den Dienst niet zou bywoonen. En ben gelukkig geslaagd, om uwe Majesteit dus
te doen weeten wie hier komen om hunne hulde aan GOD te bewyzen; en wie alleen
om hun Hof by uwe Majesteit te maaken.’
Gaf FENELON een slegt voorbeeld aan 't Hof met onder het aanhooren eener
Leerreden te slaapen, hy gaf, by eene
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andere gelegenheid, eene zeer zeldzaame les van striktheid en geregeldheid. Hy
vondt zich niet benoemd tot Aardsbisschop van Kameryk, of hy verliet zyne Abdy
St. Varely, ‘ten einde hy,’ dit was zyn woord, ‘de Kerklyke Wet, die het bezitten van
meer dan ééne Kerklyke Waardigheid verboodt, niet mogt overtreeden.’ LE TELLIER,
Aardsbisschop van Rheims, door dit voorbeeld meer getroffen dan door de Wet,
voerde FENELON scherplyk te gemoet: ‘Gy zult ons volstrekt bederven.’
FENELON bezat zulk eene verregaande, en, als 't ware, zulk eene kiesche Liefde
tot de Deugd, dat niets hem onschuldig voorkwam, 't welk dezelve eenige, zelfs de
minste, wonde toebragt. Hy berispte MOLIERE, om dat hy de Deugd, in zyne
Misanthrope met een haatlyk en belachlyk kleed van strengheid hadt omhangen.
De beoordeeling moge misschien niet juist zyn; doch de beweegreden, die dezelve
deedt stryken, doet eer aan de zuiverheid van zyn hart; en is te pryswaardiger, dewyl
niemand hem kan beschuldigen dat hy eenig belang hadt by deeze aanmerking:
want de edele en toegeevende Deugd van FENELON was verre verwyderd van de
strenge en stuursche Deugd in den Misanthrope. FENELON, integendeel, bewonderde
den Tartuffe. Hoe meer hy weezenlyke en ongemaakte Deugd beminde, hoe meer
hy schynvertooning derzelve versoeide, welke hy klaagde te Versailles maar al te
dikwyls te ontmoeten; hierom juichte hy de zodanigen toe, die de Schyndeugd het
momaangezicht afrukten. Hy rekende het, gelyk BAILLET, den Dichter MOLIERE tot
gene misdaad, ‘dat hy het Regt van 's Heeren Dienstknegten verkort hadt, met de
Geveinsden te hekelen.’ FENELON hieldt zich verzekerd, dat de eigenste Persoonen,
die het meest schreeuwen over deeze schennis van hun regt, ('t welk in de daad
het regt van elk eerlyk Man is,) doorgaans weinig genegen of geschikt waren om 't
zelve te handhaaven; en dikwyls maar al te wel hun eigen schuld kenden. Hy durfde
zelfs in Vader BOURDELOU, wiens bekwaamheden en deugden hy anderszins eene
groote agting toedroeg, berispen over eene Leerreden, waarin deeze, met veel
gezwets, dit heerlyk Tooneelstuk doorhaalde, - een Tooneelstuk, waarin het
onderscheid, tusschen Schyndeugd en waare Godsvrugt, met zulke leevendige en
treffende verwen, geschilderd wordt, dat men niet kan nalaaten de eerste op het
sterkst te versoeijen, en het alzins beminnelyke van de laatste te nien. ‘BOURDELOU,’
zeide hy met zyne ge-
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woone opregtheid, ‘is geene Tartuffe; doch zyne Vyanden zullen zeggen dat hy een
Jesuit is.’
In den Oorlog des Jaars MDCCI, bragt een jong Prins van het Leger der
Bondgenooten eenigen tyd te Kameryk door. FENELON gaf eenige lessen aan den
Prins, die hem met eerbied en toegenegenheid hoorde. Inzonderheid prees hy hem
aan, nimmer zyne Onderdaanen te dwingen om van Godsdienst te veranderen.
‘Geen menschlyke magt,’ luidde zyn taal, ‘kan eenig gezag voeren over de Vryheid
van 't Gemoed. Geweld moge Geveinsden maaken; doch kan nooit overtuigen; en
dusdanige Aankomelingen den Godsdienst toe te voegen, is niet denzelven
beschermen, maar verslaaven.’ Ten aanziene van het Staatsbestuur voerde hy by
deezen Prins dezelfde Taal als MENTOR tot TELEMACHUS. ‘Uw Parlement kan niets
zonder u doen, is dit voor u geen magts genoeg? Gy kunt niets doen dan met
toestemming van 't zelve, en zyt gy niet gelukkig dat uwe handen gebonden zyn om
geen kwaad uit te voeren? Elk verstandig Vorst zal wenschen alleen volgens de
Wetten te regeeren; zyne Regtvaardigheid, zyn Roem, zyn Gezag zelve hebben
alle belang in deeze te handhaaven.’ - Eenen anderen Prins schreef hy: ‘Moedig
de voortplanting van kundigheden in Landen uwer heerschappye aan. Hoe verlichter
een Volk is, hoe beter het zal bezeffen dat zyn eigen belang de gehoorzaamheid
aan wyze en billyke Wetten vordert; en onder derzelver bescherming zal het getrouw
en gelukkig leeven.’
Geduurende dien zelfden Oorlog, ontving FENELON, 's Konings gunst verlooren
hebbende, en uit diens tegenwoordigheid verbannen zynde, meer beleefdheden
van de Veldheeren der Bondgenooten dan van onze eigene. Terwyl EUGENIUS en
MARLBOROUGH hem alle eere gaven, aan zyn uitmuntend Character verschuldigd,
deeden de Fransche Hovelingen, die het Leger in Vlaanderen volgden, alles om
hem te vermyden. De slegtsten zogten hun hof te maaken door lasterlyk van den
braaven Man te spreeken; de besten oordeelden het een blyk van moed en
voorzigtigheid; de hooge gevoelens, welke zy van zyne verdiensten hadden, met
stilzwygen in hun boezem te verbergen. Vergeefsch waren de dringende aanzoeken
des Hertogs van BOURGONJE, zynen Kweekeling, die, in den Veldtocht des Jaars
MDCCVIII, het Leger geboodt; deeze jonge Prins, misschien de eenigste der
Inwoonderen van Versailles, die FE-
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NELON niet vergeeten hadt, kon de toestemming zyns Koninglyken Grootvaders niet

verwerven, om één oogenblik te spreeken met den Man aan wien hy de dierste
verpligting hadt, en voor wien zyn hart den diepsten eerbied voedde. De
Aardsbisschop van Kameryk, dus wreedlyk verlaaten in zyn Geboorteland, mogt
het eenigermaate aangezien hebben als een vreemd land, toen Frankryk, uitgeput
door een achtjaarigen ongelukkigen Oorlog, geheel bedorven werd door den strengen
Winter des Jaars MDCCIX. FENELON hadt, ten dien tyde, in zyne Voorraadschuuren,
Graanen, ter waarde van honderd duizend Livres. Hy deelde ze geheel uit aan de
arme Soldaaten, die dikwyls broods gebrek leeden; en weigerde 'er iets voor te
ontvangen. ‘De Koning,’ sprak hy, ‘is my niets schuldig; en in de rampen, die het
Volk drukken, is het myn pligt, en als Franschman en als Bisschop, aan den Staat
weder te geeven wat ik 'er van ontvangen heb.’ - Op deeze edele wyze nam hy
wraak van de ongenade waar in hy gevallen was.
'Er is eene schoonheid in zyne Schriften, die ons dezelve dierbaar maakt: te
weeten, die aangenaame aandoening van bedaardheid en vrede, welke de Leezer
gevoelt, terwyl hy schynt te verkeeren met een Vriend, die zyne Ziel, als 't ware,
aan ons mededeelt. Hy verzagt, hy neemt weg, ten minsten, voor een oogenblik,
onze zorgen, onze bekommernissen, en de Menschlyke Natuur, tot het haaten van
welke wy in verzoeking komen op het beschouwen der Characters van zommigen,
vertoont zich nog beminnelyk, wanneer wy de Werken leezen van eenen FENELON,
die dezelve met de aanvalligste kleuren schetst.
De weinige Schriften over de fraaye Letteren, door hem nagelaaten, zyn vol
smaaks, kieschheids en oordeels. Gekweekt door het leezen der oude Schryveren,
wist hy te beter hoe dezelve naar verdiensten te bewonderen; daar zyn juiste en
keurige smaak niet miste ook de gebreken te ontdekken. In de Schryvers, die hy
als voorbeelden ophaalt, zyn de plaatzen, die ons het meest verrukken, dezelfde,
waar op hy met zo veel genoegen bleef stilstaan. Hy schynt dan, mag ik zo spreeken,
zyn geboorte-lugt te ademen, en omringd te zyn door alles wat eenstemmig was,
met, en dierbaar aan, zyn uitmuntend hart.
Zyne Zamenspraaken over de Welspreekenheid, als mede zyn Brief over dat
Onderwerp, aan de Fransche Academie, behelzen de beste beginzels van de kunst
der Over-
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tuiging. Hy behandelt deeze kunst als een Redenaar en een Wysgeer.
Redenkunstenaars, die geen van beiden waren, vielen hem aan zonder hem te
wederleggen. Zy hadden alleen ARISTOTELES geleezen, dien zy nauwlyks verstonden;
hy hadt de Natuur, die nimmer bedriegt, bestudeerd.
De best geschreevene zyner Werken, schoon geenzins de agtenswaardigste om
de juistheid van Redeneertrant, zyn, die hy geschreeven heeft over 't Quiëtismus,
dat is, over de belanglooze Liefde welke hy wil dat wy het Opperweezen toedraagen;
een stelling, door den Godsdienst gewraakt. Men vergeeve het zynen arbeidzaamen
en vluggen geest, zoo veel welzeggenskunst besteed te hebben aan zulk een
onderwerp. ‘Ik weet niet,’ is de taal van zeker Schryver, ‘of FENELON eene kettersche
stelling staande hieldt met te beweeren, dat GOD, om zyns zelfs wille, moet bemind
worden; doch hier van ben ik verzekerd, dat FENELON zulk eene liefde verdient.’ Hy
verdeedigde deeze kwaade zaak in zulk een betoverenden styl, dat de verzaagde
BOSSUET, zyn tegenstander, gewoon met de onbekwaamste Protestantsche
Leeraaren in het worstelperk te treeden, beleedt, dat FENELON hem veel meer werks
gegeeven hadt dan de CLAUDES en de BASNAGES; op den Aardsbisschop van Kameryk
was hy gewoon het zeggen van PHILIPS DEN IV, wegens den Maarschalk DE TURENNE,
te gebruiken: ‘Deeze Man heeft my veele slaaplooze nagten doen doorbrengen.’
Dit, in de daad, bleek zomwylen uit de bitsheid, met welke BOSSUET zynen
vreedzaamen Tegenstander bejegende. ‘Myn Heer,’ antwoordde de Bisschop van
Kameryk; ‘waarom geeft gy smaadredenen voor bewys? Dagten myne bewysredenen
u hoonende taal te zyn?’ En, schoon FENELON ten slachtoffer strekte van den yver
zyns welspreekenden vyands, eerde hy altoos de uitsteekende Talenten van deezen
hedendaagschen CHRYSOSTOMUS; en wanneer iemand, door vooroordeel gedreeven,
of door laage vleizugt vervoerd, het bestondt, BOSSUET, in zyne tegenwoordigheid,
te veragten, verdeedigde hy hem met vuur. 't Is waar, deeze liet hem een dergelyk
regt wedervaaren; eene Dame van aanzien vroeg den Bisschop van MEAUX, toen
hy in 't hevigst van den Godgeleerden stryd met FENELON was, of de Aardsbisschop
waarlyk zo veel verstands bezat, als men in 't algemeen van hem dagt? - ‘Ach!
Mevrouw,’ zei-
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de BOSSUET, ‘hy heeft verstands genoeg om ons te doen beeven.’
Dan FENELON, zyn verstand gevangen geevende aan de besluiten der Kerke,
kondigde niet alleen, gelyk algemeen bekend is, de Bulle af, welke zyn Werk, de
Grondregels der Heiligen, veroordeelde; maar hy wilde een altoosduurend
Gedenkteken naalaaten van deeze onderwerplykheid in zyne Hoofdkerke. Hy liet
eene Zon schilderen, onderschraagd door twee Engelen, die onder hunne Voeten
verscheide Boeken vertraden; een derzelven voerde den tytel van zyn eigen Werk.
Hy werd, ten dien tyde, te Kameryk gebannen, over de Leer van 't Quiëtismus;
want by ons wordt een Bisschop gebannen gerekend, wanneer hy last krygt om in
zyn Bisdom te blyven. De Aardsbisschop van Kameryk merkte het als geen
ballingschap aan, en hieldt het voor een gelukkigen misslag, die hem, in 't einde,
aan zyne Kerk wedergaf; 't geen anderen een onheil genoemd zouden hebben, zag
hy aan voor een zegen.
Zyne Ongenade ten Hove, veroorzaakt door zyne Mystike gevoelens, werd voltooid
door zyn Telemachus, welken LODEWYK DE XIV aanmerkte als een zydlings
schimpschrift op zyne Regeering. 't Is daarom niet verkeerd aangemerkt, ‘dat de
groote Kettery, des Aardsbisschops van Kameryk, niet in het Godgeleerde, maar
in het Staatkundige, bestondt.’ De Heer DE BOZE volgde hem op in de Fransche
Academie, en, dewyl LODEWYK DE XIV nog leefde, durfde, noch de Heer DE BOZE,
noch de Heer DACIER, die hem aannam, tot lof van den Telemachus spreeken. Dan
de stem des Algemeens, die geen Monarchen vreest, en zelfs over hun oordeelt,
had hem den loflaurier geschonken.
Wy zyn, nogthans, verzekerd, dat LODEWYK DE XIV, eindelyk, regt deedt aan de
verdiensten van den gehoonden FENELON: dat hy briefwisseling met hem hieldt, en,
op 't hooren van 's Aardsbisschops dood, rouwe betoonde. Misschien hadden de
tegenheden, die zyn afneemenden ouderdom bewolkten, zyne trotsche denkbeelden
van eer en vermeestering gemaatigd, en geschikter doen worden om de taal der
Waarheid te hooren. FENELON hadt deeze onheilen voorzien; en 'er is nog een brief
van hem voorhanden, geschreeven, of ten minsten ingerigt, aan den Koning; waar
in hy hem de jammerlyke lotwisseling der Fortuine voorspelt, welke, zo kort daar
op, 's Konings
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hooge jaaren droevig vernederde. Deeze Brief is geschreeven met de
welspreekenheid en vrymoedigheid eens Dienaars van het Opperweezen, die de
zaak des Volks by den Vorst bepleit. De zagtaartige geest van FENELON schynt, in
denzelven, de rustigheid van BOSSUET aangenomen te hebben, om den Monarch
de stoutste waarheden te zeggen. Wy weeten niet of LODEWYK DE XIV deezen brief
geleezen hebbe; dan hoe waardig was dezelve van hem geleezen te worden, hoe
waardig is dezelve nog dat elk Vorst dien leeze en bepeinze? 't Was, eenige jaaren
naa dat FENELON deezen Brief geschreeven hadt, dat hy bevorderd wierd tot het
Aardsbisdom van Kameryk. Indien de Koning, met de daad, deezen Brief geleezen
hebbe, was het oogenblik, waar in hy den Schryver van denzelven beloonde, zeker
een der roemrykste zyns Leevens. Dan zyne volgend misnoegen over den
Telemachus, en ongenade tegen den Schryver, doen ons met leedweezen eene
daad in twyffel trekken, welke wy gaarne zouden gelooven en pryzen.
De agting van den Telemachus, die nimmer in eenig gedeelte van Europa
veranderde, heeft, in Frankryk, verscheide lotwisselingen ondergaan. Wanneer het
Werk eerst het licht aanschouwde, deedt het treffende der nieuwigheid, het belang
des onderwerps, te inneemender gemaakt door de bevalligheden van den styl, en
bovenal, de zydlingsche doch doorgaande berisping eens Konings, die niet langer
de God zyner Onderdaanen was, het aller goedkeuring wegdraagen. - Het
Zedebederf, 't welk algemeen de overhand kreeg onder het Regentschap des
Hertogs van ORLEANS, maakte de Franschen min gevoelig voor de verdiensten eens
Werks, waarvan de doorsteekende braafheid van gevoelens het bekoorelykste
uitmaakt; de geweldige party tegen HOMERUS verwekt, van wiens Werken men den
Telemachus eene navolging noemde, en, eindelyk, eene zekere eenzelvigheid van
denkbeelden en gelykklankigheid in de uitdrukkingen, maakten, voor een geruimen
tyd, dat dit Werk verweezen werd tot den rang dier Schriften, welker eenige
verdiensten bestondt, om de Jeugd, op eenen aangenaamen trant, te onderwyzen.
Dan de waarde van dit Boek is zeer opgeslaagen in onzen Tyd, die, beter verlicht
dan de voorgaande Eeuwen, en de waare beginzels van Staatkundig Geluk beter
begrypende, dezelve schynt te bevatten in twee woorden, LANDBOUW en
VERDRAAGZAAMHEID; en Standbeelden zou oprigten voor den Burger, die den eer-
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sten zo zeer aangepreezen, en den Bisschop, die de laatste zo voorbeeldelyk betragt
hadt.
FENELON schreef tegen de Jansenisten; doch dit was niet, gelyk de Laster zogt
te doen gelooven, om zyn hof te maaken by Vader LE TELLIER. Zyn edele en groote
ziel was niet vatbaar voor zulk een roerzel; zyne opregtheid en braafheid verboden
hem de Vriendschap van zulk een Man te zoeken. 't Was de zagtheid van zynen
aart, en het denkbeeld 't geen hy zich gevormd hadt van de Godlyke Goedheid, die
hem zo afkeerig maakten van de Leeringen van Vader QUESNEL; hy noemde dezelve
wreed, onbarmhartig, strekkende om de belyders tot wanhoop te dryven; om deeze
Leerstellingen te bestryden, raadpleegde hy meer met zyn hart dan met zyne
Godgeleerdheid. ‘Welk een schriklyk Weezen,’ betuigde hy, ‘maaken zy van GOD!
Wat my betreft, ik merk GOD aan als een Goed Weezen; en kan nimmer toestemmen
dat hy een Dwingeland zou zyn, die, ons de voeten gebonden hebbende, beval te
wandelen; en ons dan strafte, om dat wy hem niet konden gehoorzaamen.’
Doch, in deezervoege, de Stellingen, welke hem te hard voorkwamen, wraakende,
was hy zeer verre van eenig denkbeeld, om de Voorstanders derzelven te vervolgen.
‘Laat ons,’ was zyn merkwaardig woord, ‘ten hunnen opzigte weeten, 't geen zy niet
willen toestaan, dat GOD tegen het Menschdom is, vol van Genade en
Toegeevenheid.’ Wanneer men hem vermeldde, dat de Jansenisten zyne geslaage
Vyanden waren, en geene gelegenheid lieten voorbyglippen, om zyne Leer en
Persoon te lasteren, zeide hy: ‘Eene zo veel dringender rede, om hun te verdraagen
en te vergeeven!’
Schoon die aandoenlykheid van gesteltenisse, welke FENELON zo beminnelyk
maakte, die in alle zyne Werken doorstraale, vertoont zich dezelve op 't allersterkst
in die hy opstelde voor den Hertog van BOURGONJE. Onder het schryven van deezen,
zou iemand zich verbeelden, dat de Aardsbisschop nimmer uit de gedagten verloor,
dit allergewigtigst denkbeeld: ‘'t Geen ik voor deezen Jongeling schryf, kan het geluk
of het ongeluk uitmaaken van Twintig Millioen Menschen.’ Dit edel denkbeeld
heerscht bovenal in zyne Zamenspraaken der Dooden. 'Er is vuur en leeven in alle;
doch in die, welke hy bepaald schikte tot onderwys zyns Kweekelings, steekt eene
byzonder inneemende klem van zeggen, door 't gewigt des onderwerps
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den Schryver ingeboezemd. Hy schildert, met de sterkste kleuren, als hy het noodig
oordeelt. Dit blykt in zommige Fabelen, waar in hy zynen Kweekeling aan zyn eigen
oog voorstelt, onder vercierde naamen; en een niet zeer vleiend beeld, met het
kleed eens Verdichtzels omhange; hy deedt de Eigenliefde tot zyne oogmerken
medewerken, en bediende zich daarvan, om den Prins te verlichten, niet om in hem
onaangenaame gewaarwordingen op te wekken.
Eene andere zeer opmerkenswaardige omstandigheid is, dat FENELON, in deeze
uitsteekende Schriften, niet afdaalt tot de byzondere Voorschriften van den
Godsdienst; doch blyft by algemeene Wetten der Natuurlyke Zedekunde. Zulks
ontstondt niet uit onverschilligheid voor den Godsdienst, van welken hy een zo
waardig Bedienaar was; maar kwam voort uit het verstandigste en pryswaardigste
beginzel om nuttig te weezen aan jonge Vorsten van allerlei Landaart, van allerlei
Godsdienst; eene taal, waar in de Natuur elk hart onderwyst, en die, in volkomene
eenstemmigheid met alle Godsdienstbelydenissen, niet afhangt van den
vastgestelden Godsdienst in eenig Land. - De Voorschriften des Christendoms,
welke hy zynen Kweekeling inboezemt, vertoonen zich alleen in zyne Besiuuringen
voor 't Geweeten eens Konings. In welk een beminnelyk en eerwaardig licht verschynt
hier de Christlyke Godsdienst! Welk een gelukkig gebruik maakt hy van de Leeringen
der Openbaaringe, in alles wat het geluk des Menschdoms betreft! of 't geen, in 't
onderwys eens jongen Vorsten kon dienen, om hem de uitgestrektheid en 't gewigt
der Koninglyke Pligten te toonen, en de jammerlyke gevolgen af te schilderen, welke
noodwendig uit derzelver verzuim moesten voortvloeijen; welk een afkeer boezemt
hy hem in van Dwinglandy en Onderdrukking, van Vervolging en Geestdryvery!
Deeze Leermeester was tevens een Priester en een Burger, twee characters, zo
veel te agtenswaardiger; wanneer zy gepaard gaan, als men ze te minder in
denzelfden persoon vereenigd ziet.
FENELON beklaagde zich menigmaal over de gewoonte des Hofs van Frankryk,
volgens welke het zynen Kweekeling niet vrystondt, buiten 's lands te reizen. ‘Ik
heb,’ betuigt hy, ‘dewyl ik niets beters kon, hem met MENTOR en TELEMACHUS doen
reizen. Doch, indien hem immer veroorloofd worde, vreemde Landen te gaan zien,
zou ik verlangen dat hy het deedt zonder Vorstlyken toestel. Hoe minder Reisgevolg
hy hebbe, te min-
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der hinderpaalen de Waarheid zal vinden om tot hem te naderen. Hy zal dan, 't huis
gekomen, te beter in staat weezen om goed van kwaad te onderscheiden, het een
aan te neemen en het ander te vlieden; en, voor eenigen tyd, ontslaagen, van de
lastige pligtpleegingen aan de Koninglyke Waardigheid verbonden, zal hy te
gevoeliger smaaken, welk een geluk het is een Mensch te weezen.’
Maar wy moeten niet vergeeten hier op te tekenen eene allergewigtigste
byzonderheid in de Opvoeding des Hertogs van BOURGONJE, strekkende om het
beminnenswaardig Character zyns Onderwyzers nog hooger op te heffen. Wanneer
FENELON, in den loop zyner Opvoedinge, een misslag beging, zelfs van den
geringsten aart, (en 't was voor hem niet wel mogelyk eenen anderen te begaan,)
vervoegde hy zich terstond by zynen Kweekeling om zichzelven te beschuldigen.
Welk een vermogen verkreeg hy, door deeze edele eenvoudigheid, op den jongen
Vorst! Hoe veele Deugden leerde hy hem op éénmaal! Eene gewoonte om opregt
en waar te handelen, ten koste zelf der eigenliefde; eene toegeeflykheid omtrent
de misslagen van anderen; eene gereedheid om zyne eigene te herinneren en te
bekennen; den moed om zichzelven te beschuldigen, en de nog roemryker eerzugt
om zichzelven te overwinnen. ‘Indien gy wenscht,’ was het zeggen eens Wysgeers,
‘dat uw Zoon gewenne het strenge der Waarheid te hooren en te beminnen, maak
een aanvang met die te spreeken, zelss dan, wanneer zy u benadeele.’
Zou men kunnen gelooven, indien de Gedenkschristen der Academie het niet
bevestigden, dat, op den dag van FENELON's verkiezing, twee der Leden zich niet
schaamden ieder hem een uitsluitend Balletje te geeven. Gelukkig voor hun, gelukkig
voor ons, die hunne Leevensbeschryvers moeten zyn, dat zy voor altoos onbekend
zullen weezen, en de naakomelingschap onkundig van dit droevig geheim; de
ontdekking daarvan zou ons vervoerd hebben om huune gedagtenis te verfoeijen.
Hoe luisterryk zy ook mogten weezen door hunne Geboorte, hunne Waardigheden,
of zelss door hunne Werken, het zou onmogelyk geweest zyn van hunnen rang of
bekwaamheden, zonder hartzeer, te spreeken. Bezig om hun leevensgeschiedenis
te vervaardigen, zouden wy, dat tydstip naderende, de leevendigste verontwaardiging
gevoelen, en deeze leelyke woorden zouden uit de pen vloeien: ‘Hy
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stemde FENELON niet.’ In de Hoofdkerk te Kameryk leest men een lang, doch
kragtloos, Grafschrift op deezen Kerkvoogd. Mogen wy een korter voorstellen.
HIER LIGT FENELON VOORBYGANGER. DAT UWE TRAANEN DIT GRAFSCHRIFT
NIET UITWISSCHEN, OP DAT ANDEREN HET NADERHAND MOGEN LEEZEN, EN
SCHREIEN, GELYK GY.

Bedenkingen over de zamenstemming van aandoenlykheid en
rede.
(Ontleend uit DONALDSON's Elements of Beauty.)

Aandoenlykheid.
De goede hoedanigheden van Hoofd en Hart worden zeldzaam by elkander
gevonden: derzelver vereeniging vormt een waarlyk edel Character.
Al te na gelykende aan Ondeugd is de Dwaasheid van kwaalyk bestuurde
Goedhartigheid: de Wysheid der Onaandoenlyke is erger dan Dwaasheid.
Het zelfde beginzel, 't welk den Mensch aanzet om Geluk te zoeken, of zichzelven
uit Ongeluk te redden, port hem aan om anderen gelukkig te maaken, of hunne
ongelegenheden te verminderen.
Hoe minder Aandoenlykheid iemand bezitte, hoe zelfzoekender zyne neigingen
zullen weezen: hoe gevoeliger hy zelve voor Geluk is, hoe meer hy zal overhellen
om anderen gelukkig te maaken.
Die zwakheid van zenuwgestel, welke iemand over beuzelingen ongerust maakt,
en hem ongenoegen doet gevoelen zonder genoegzaame reden, moet onder de
kwaalen gerekend worden: het is eene valsche Aandoenlykheid. Eenigen zyn meer
Oploopend dan Aandoenlyk.
Rechtschaape Aandoenlykheid is altoos genegen en gereed om misslagen over
't hoofd te zien, en beledigingen te vergeeven: schoon de Rede leeraare, dat men
dit, by zommige gelegenheden, met voeglykheid en betoon van geest doe.
De som van der Menschen Geneugten en Ongeneugten
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moet opgemaakt worden uit hunne onderscheide maate van Aandoenlykheid. Wat
kunnen toch de zodanigen meenen, die spreeken van 't geluk des Onaandoenlyken?
Kan men iets ongerymder bedenken dan het genot te benyden der zodanigen, die
het vermogen om te genieten derven?

Smaak en vernuft.
Eene oorspronglyke kieschheid van Smaak is het onafscheidelyk uitwerkzel en
onlochenbaar merkteken van waare Aandoenlykheid: deeze behelst niet alleen een
gevoel van Liefde, Medelyden, Dankbaarheid of algemeene Pligtschuldigheid, (want
van deeze zyn zelfs de ruwste Gesteltenissen zelden geheel ontbloot,) maar is eene
zekere fraayheid van ziel, die de liefde liefderyker maakt, en het genoegen eene
nieuwe maate van genoegen byzet: dezelve is Vernuft en Smaak, de tederheid van
Vriendschap, de beschaafdheid van Hoogagting, en de uitgeleeze bekoorelykheid
der Liefde!
Smaak is de Zuster der Deugd; de afstammeling van Smaak is Vermaak: uit
Deugd wordt Gelukzaligheid gebooren: dit is een voordeel der Aandoenlykheid, en
't schenkt genoegen aan de zodanigen als vatbaar zyn voor het hoogst Vermaak:
eene ondergeschikte dan egter zeer beminnelyke hoedanigheid, welke afhangt van
de keurige onderscheidingen der Aandoenlykheid.
Van de klaarheid der Zedelyke bevatting, hangt af het vermogen om het goede
te verkiezen en het kwaade te verwerpen. Wat het Gemoed waarlyk verbetert,
vermeerdert dit vermogen van verkiezen of verwerpen: dewyl het de onderscheidende
kenmerken van goed en kwaad zigtbaarder en kenlyker doet worden.
Alle onkunde van Schoonheid, of bedorvenheid van Smaak, is een spreekend
gebrek: alle vordering en volmaaking daar in vermeerdert de Aandoenlykheid; de
vermogens der Ziele, zo wel als des Lichaams, worden door het recht beoefenen
daar van volkomener. Te vraagen of een gezuiverde, verbeterde en versterkte
Smaak een voordeel is? komt eenigermaate op 't zelfde uit als te twyfelen of het
beter is te zyn of niet te zyn, te leeven of niet te leeven? Iemand die den goeden
Smaak derst is dood voor alle fyne Aandoeningen.
'Er is zo wel eene aangewende als eene natuurlyke Onaandoenlykheid; kwaade
Smaak of averegtsch vooroordeel
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is aangeleerde Domheid. Te voelen is leeven: hoe meer derhalven dit gevoel
opgewekt worde, hoe meer men leeft.
Vernuft is het vermogen of de bekwaamheid in klaar te bevatten, en behoorelyk
zamen te voegen, de denkbeelden en gevoelens, die betrekking hebben tot het
geen nut is en den Smaak bevordert. Aandoenlykheid en Rede klimmen ten hoogsten
toppunte als zy dezelve zamenstemmend by den anderen schikt.
De Dicht- en Schilderkunst en Muzyk zyn Weetenschappen, die byzonder tot het
Vernuft behooren. De Dichtkunst is de taal van verheeven en verfynde Drift. De
Schilderkunst is stilzwygende Dichtkunde. De Muzyk is de spreekende toon van
bezielde Hartstogt.

Dichtkunst, schilderkunst en muzyk.
Een goed Dichtstuk is het werk der uiterste pooging van Menschlyke
verbeeldingskragt en Oordeel.
Enkele naavolging is beneden de waardigheid van Dicht-Schilderkunde en Muzyk.
Een Kunstenaar moet de voorwerpen niet altoos vertoonen gelyk ze zyn; maar
zodanig als zy strekken om eene aangenaame gesteldheid der ziele te streelen: of
zo als dezelve in de verbeelding vergroot worden, wanneer deeze voorbereid is tot
het aandoenlyke en hartstogtlyke.
Ongevoelig te weezen voor het vermogen der Muzyk is in zo verre onkundig te
zyn van de taal der kiescher Driften: doch het spreekt van zelve, dat hy, die nimmer
de zagtere aandoeningen van medelyden of liefde gevoelde, niet begrype hoe de
Muzyk die uitdrukke, of de ziel tot zulke zagte beweegingen opwekke.
De Muzyk is een der middelen om de deugdzaame genegenheden der Ziele te
streelen en te ontvonken: in zo verre dezelve strekt om dit einde te bereiken, verdient
zy onze hoogagting: voor het overige dient zy nergens toe dan om de ooren te
kittelen der geenen die geen hart bezitten, en wier waan altoos geëvenredigd is aan
hunne Onkunde en mangel van Aandoenlykheid.
In alle dingen moet het streelen der zinnen gepaard gaan met het streelen der
Aandoenlykheid: dan vormt het de Ziel tot Deugd en Geluk.
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Liefde en vriendschap.
Gelyk twee verschillende snaaren, ten zelfden tyde geroerd, overeenstemming
veroorzaaken; eene hoedanigheid, welke geen van beiden, afzonderlyk, te wege
kan brengen, zo zal Genegenheid en Hoogagting, zamenwerkende, Liefde baaren;
eene Drift van beide verschillende en voortreflyker dan elk der gemelde op zich
zelve beschouwd.
Liefde en Haat, door geen Rede bestuurd, loopen meest al op dezelfde einde en
oogmerken uit.
De zodanigen zyn alleen vatbaar voor waare Vriendschap, die weeten wat voeglyk
en bevallig is, om, by alle gelegenheden, gezegd en gedaan te worden, en genoegen
scheppen in 't geen wel gezegd en welgedaan is.
Een dwaas kan nooit de aangenaamheden der Liefde genieten: hy moge, 't is
waar, iets smaaken van het louter dierlyk gedeelte; doch geenzins die tedere
bevalligheden, die het vermaak vermeerderen, duurzaamer doen worden; zy zyn
onkundig van het verruklyk mengzel van Liefde en Hoogagting, 't welk het genot
doet aangroeijen.
Zy tasten mis, die veronderstellen, dat de bestendigste Vriendschapsverbintenissen
bestaan tusschen lieden van volkomen gelyke geaart- en hoedanigheden: zulk eene
gelykvormigheid is eer geschikt om Mededinging dan Vriendschap te verwekken.
Beter is aan den eenen kant eene grootere maate van Oordeel, en aan den anderen
kant eene meerdere Aandoenlykheid; dat men wederzyds van elkanders
volmaaktheden overtuigd is: deeze waarneeming geldt inzonderheid ten opzigte
van de twee Sexen.
Eene Kieschheid, welke aan zwakheid grenst, voegt eene Vrouwe; eene mindere
zagtheid en meerdere sterkte verwagt men in een' Man: zy behooren te gader een
volkomen Character te vormen, veel eer dan twee onderscheidene en beide
volmaakte: de geaartheden van de eene Sexe worden door de volmaaktheden van
de andere opgeluisterd. De Natuur heeft, door de Charactertrekken der Sexen te
onderscheiden, alle mededinging tusschen dezelve geweerd; deeze zou ten
hinderpaal van Vereeniging, van Liefde en Vriendschap gediend hebben.
Welke byzondere onderscheiding ook de kieschheid van het Vrouwlyk Character
merktekent, maakt de Persoon eener Vrouwe beminnelyker, en dit gaat ook door
ten opzigte van haare zielsgesteltenisse: 't is die tederheid van Drift, die keurigheid
van Smaak, en nauwlettende Zedigheid, der
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Sexe byzonder eigen, welke haar bevalligst maakt in de waardeering van verstandige
Mannen.
De tederheid der Vriendschap en der Liefde beschryft een engen kring: hoe sterker
eene drift is, hoe ze zich naauwer bepaale. Nogthans zyn algemeene Goedwilligheid
en Vriendschap geenzins met elkander onbestaanbaar. Verschillende graaden van
agting stemmen overeen met de onderscheide graaden van verdiensten: Vriendschap
wordt aangegaan en bevestigd door gewoonte en nauwe kennis: iemand moge een
welwenscher van allen weezen; doch hy kan slegts voor weinigen Vriendschap
hebben, en volkomen Liefde maar voor één.
Het uitgebreid beginzel van Goeddaadigheid bevat een Vriend, een Huisgezin,
het Vaderland, en de geheele Wereld: en, naar gelange van de uitgestrektheid
deezes beginzels, is onze vatbaarheid voor Geluk ook grooter.

Moed en eer.
Wy behooren Mannen-moed van Beestlyke woestheid te onderscheiden: 't is
ongerymd te veronderstellen, dat Moed kan bestaan waar geen gevaar zich vertoont:
de ziel die vatbaar is voor Eer kan niet onaandoenlyk weezen voor Vrees: deeze
eerste aandoening de laatste, in het voorstaan eener edele zaake, overwinnende,
is waare Dapperheid.
Gramstoorigheid en Wraakzugt worden, maar al te dikwyls, genomen voor
kentekens van een gevoel van Eer, doch geene hoedanigheden kunnen strydiger
weezen met verfynde Aandoenlykheid.
Eer betreft die deelen van 't Menschlyk gedrag, waar op de Wetten geen byzonder
agt slaan. Deeze leert een Mensch de toevertrouwde geheimen onschendbaar te
bewaaren; het belang en den goeden naam eens Vriends te onderstutten; strikt
regtvaardig te weezen, wanneer geene openbaare Wetten hem tot Regtvaardigheid
verpligten; alle billyke verbindtenissen gestand te doen; alles eerlyks, hem
aanbevolen, heilig te houden.
De Eer is eene welbewuste waardigheid van geest; welke leert niets, 't geen laag
is, of onvoegzaam, te pleegen; doch den Mensch aanport tot edelmoedige en braave
bedryven, voortkomende uit eene kieschheid van Aandoening, onderschraagd door
Kloekmoedigheid, en gemaatigd door Rede.
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't Geweeten.
Alle rechtmaatige regelen van Gedrag zyn ontleend uit de natuurlyke Genegenheden
en uit de Ondervinding. Dezelfde genegenheid, welke ons leert onze Medemenschen
lief te hebben, getuigt tegen ons, wanneer wy hun verwaarloozen of slegt
behandelen: deeze laatstgemelde werking der genegenheid draagt den naam van
beschuldiging of knaaging van 't Geweeten; doch door hebbelykheid of opvoeding
kan 'er een kunstgeweeten gevormd worden, 't welk strekt of om het Natuurlyk
geweeten te versterken, of om 't zelve geheel te verdorren.
Dus zal 'er eene sterker knaaging volgen op een misdryf tegen eene Natuurlyke
Genegenheid gepleegd, als deeze gestaafd is door de Burgerlyke Wet en het
heerschend gebruik, dan 'er zou ontstaan uit de schennis van een deezer op
zichzelve aangemerkt.
De Natuur heeft eene algemeene en van zelf voortkomende verknogtheid tusschen
Ouders en Kinderen, als mede tusschen andere Bloedverwanten, vastgesteld; doch
de sterkste van alle genegenheden is die, welke hervoortkomt by Menschen, die
elkander hoogagten en beminnen van wegen de uitmuntende begaasd- en
bekwaamheden, die zy wederzydsch de een in den ander vinden en erkennen.
Een Mensch kan zyne Kinderen beminnen, uit het zelf-de beginzel 't welk de
Dieren aanzet om hunne Jongen te beminnen; doch, indien de Mensch teffens
ontdekt dat zyne Kinderen deugdzaam zyn, ontstaat uit deeze vereeniging eene
onbeschryflyk sterke Toegenegenheid. Dit is Natuurlyke Aandrift, door Rede
goedgekeurd en versterkt.
Dat eene ingeschaape Aandoenlykheid ons tot de bewustheid van Goed en Kwaad
opleid, is zeker; doch het gaat even vast, dat dit Natuurlyk Gevoel door Rede kan
aangekweekt, of door vooroordeel verdorven worden: en dat de voorschriften van
't Geweeten dikwils herkomstig zyn uit Gewoonte, die belaaden gaat met de ketenen
van dwaaling. - Om, derhalven, verkeerde begrippen te weeren, moet de Ziel zich
ontslaan van alle vooroordeelen of verkeerdheden van 't Geweeten, en het bezef
van Regt gronden op den hegten en onwrikbaaren grondslag van Aandoenlykheid
en Rede.
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Damon treurig, over het afzyn van zyne Silvia.
Eene Alleenspraak.
Hoe verkwikkelyk is het Zomersaizoen. De mensch geniet de zagtste aandoeningen,
op het beschouwen van ieder voorwerp, dat onder zyn gezigt komt. Die in den barren
Wintertyd met kwellende ziekten worstelden, en niet ter herstellinge konden komen,
worden nu gekoesterd door de straalen der verwarmende Zon. Elk mensch, elk dier,
geniet thans de aangenaamste vermaaken; alles lacht ons toe; alles schynt te
herleeven. Een iegelyk plukt nu de vermaaken van 't hartstreelende jaargetyde; op
elks aangezigt staat de vreugde als geschilderd. Het goudgeel koorn golft in de
Akkerlanden; het vee dartelt in de weiden; de wyde vlakten weêrgalmen van 't geluid
van den vrolyken wildzang; de bosschen schateren van duizenden van stemmen,
die door de gevederde zangrei worden aangeheft. - De Harders dryven, met vermaak,
hunne dartele Schaapjes, door de malse klaverbeemden, en heffen een verrukkend
veldlied, ter eere hunner Harderinnen aan, of zitten aangenaam met dezelve te
kouten, onder eene digte en koele lommer. Maar voor my, arme Damon! is niets
bekoorlyks, niets streelt myne zinnen; het aangenaame byzyn van myne Silvia moet
ik missen; wat voorwerp zou my nu aandoen? Welke vermaaken zouden myn hart
streelen? Niets voorwaar! het byzyn van myne lieve Silvia kan my alleen in
verrukkingen vervoeren; dan is elk voorwerp my aangenaam; dan schynt my alles
toe te laggen; dan geniet ik de zoetste vermaaken: maar nu zy weg is, komt my
alles akelig en somber voor.
Ach Silvia! hebt ge my dan vergeeten? Neen, de droefheid doet my zulk eene
taal voeren. Mogelyk is zy digt by my.... dan neen: zy is 'er niet. Mogelyk is zy dieper
het land ingetrokken. Mogelyk is zy ver van my af.... mogelyk.... Doch waarom
vertoeft gy zoo lang? waarom laat gy my in zulke bekommeringen? Ach! als ik nog
herdenk dien wreeden stond, wanneer wy elkander vaarwel moesten zeggen! met
hoe veel tederheid, met hoe veele aandoeningen, geschiedde zulks, even als of wy
voor eeuwig van elkander gescheiden wierden. Hoe hartbreekend was dit vaarwel!
Duizend kusjes drukte ik op dat pas, op uwe malse koontjes, met eene verrukkende
tederheid. Ach! gy drukte my, op uwe beurt, tegens uwe hygende borst, en gy kost
u niet langer wederhouden van my, in vergelding, voor de eerste maal, eene zagte
kus te geeven. Gelyk klimop zig strengelt om de bast van eenen Olm, alzo waren
onze armen in een; onze zielen gevoelden de tederste verbinding, als of ze met
zyde snoeren aan elkander gebonden waren. Duizend en duizend hartbreekende
snikken beletten onze woorden uit te spreeken, duizend afgebro-
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ken liefdebetuigingen spraken wy elkander toe; brakke traantjes biggelden, uit uwe
bekoorelyke oogen, over uwe roozenverwige kaaken. Toen kost gy niet langer
verbergen, dat ik aan u niet onverschillig was. Gy snikte, en drukte myne hand,
onder dat snikken, op de tederste wyze; welk een ontroering verwekte dit in mynen
kloppenden boezem! - Myn gezigt wierd eene springende fontein van zilte traanen,
die zig, al biggelende, langs myne wangen, met de uwen vereenigden. - Maar,
helaas! ik moest u verlaaten; wy moesten scheiden! onze vast in een gestrengelde
armen moesten, ja met geweld, los gebroken worden! Hoe lang zag ik u agter na!
- hoe menigmaal zaagt gy nog naar my om! hoe menigmaal knikte gy my toe! en
ik, al snikkende, zeide u duizend en duizendmaal het laatste.... ach! het laatste
vaarwel.... ik zag u niet meer!
Dat de bergen nu wedergalmen van myne klagten! - dat myne stem door de wyde
vlakten verspreid worde, tot dat zy in de ooren van myne Silvia kome; op dat zy
hooren moge de klagten die ik in haar afzyn uitroepe. Ach! waarom vertoeft gy zoo
lang! hebt gy dan zelve geene begeerte naar deze streek? Kan u de getrouwe
Damon onverschillig zyn? Hebt gy dan geene begeerte om hem weder te zien, hem,
die reikhalzende uitziet naar zyne Silvia; om u met verrukking in zyne liefdearmen
te drukken; die, door droefheid benard, over het afweezen van zyne Harderin,
onophoudelyk zit te treuren? kan dit alles u nog niet beweegen, om te rug te komen?
Maar, helaas! wat zeg ik? het zal mogelyk uwe schuld niet zyn. - Neen, ik weet het,
eene wreede noodzaakelykheid wederhoud u, en belet u te komen.
Eenzaame bosschen, deelt in myne klagten! gevederde bende zingt met my een
treurgezang! Lugtige Zephirs, draagt myne droevige toonen, op uwe vlugge wiekjes,
tot in de ooren van myne Silvia, op dat zy niet langer vertoeve, op dat zy zig ten
spoedigste naar my toe begeeve! Treurt met my, alle gy bloempjes, laat uwe blaadjes
droevig nederhangen! treurt met my!.... Dan zagt.... wat hoor ik?.... 't lykt een mensch
te weezen.... 't is of iemand.... 't is.... ach! bedriegelyke Zephirs, ik dagt dat myne
Silvia kwam; maar, helaas! het is het geritsel van de kraakende rietjes, daar gy door
heenen dartelt. Dat de hemel deele in myne klagten! dat de Zon zig agter een gordyn
van dikke wolken verschuile! dat alles met my treure! Myne Silvia, de wensch van
myn hart, myne bekoorelyke Silvia, gy zyt weg! myne Silvia, gy, die zoo veele
aanloklykheden bezit, welke my in duizend verrukkingen wegvoeren; gy, die de
schoonste van alle de Harderinnen zyt, uwe gedaante zweeft my geduurig voor den
geest; uwe aanlokkende gedaante, die gelyk is aan de schoonste bloem, welke een
gantschen tuin verciert; die uitschittert als een Paauw onder de Voglen! Uw blanke
vel is gelyk aan de zuivere Sneeuw, gevallen op de Velden in 't midden van den
kilkouden Winter. Geheel zyt gy aanminnig! Ach, mogte
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zien, dat myne Silvia wederkwame! ach, wanneer!... ach, hoo lang!.... wie weet hoe
lang 't zal duuren!.... ik hoor wederom een zagt gestommel.... van agter dat boschje....
daar, by gintschen boom.... zagt.... zwygt.... myne Silvia.... zy is het!.... neen, ik ben
wederom misleid; het is het speelend windje, dat met my schynt te spotten, terwyl
het, door de takken der boomen dartelende, derzelver bladeren zagtjes doet
schommelen.
Dat de tyd tog haast kome, dat myne Silvia by my zy. Dartelende Zephirs bedriegt
my niet meer! laat liever myne klagten op uwe vlugge wiekjes dryven, en brengt
dezelven tot in de ooren van myne Silvia; dan zal ik my zoeken stil te houden, en
met geduld den tyd te gemoete zien, wanneer myne Silvia komen zal.
G.

Brief van Armida Amazone, aan de Uitgeevers der Algemeene
Vaderlandsche Letteroefeningen,
over de manlyke dwinglandy.
Wy geeven den volgenden Brief uit, niet als een stuk van grondige redeneering,
maar als eene boertery, welke denzulken bevallen kan, die niet ongaarne al lachende
zekere waarheden gezegd zien.
MYN HEEREN!

Mooglyk zult gy het beschouwen als een' stap van wederspannigheid, dat ik my
verzetten durve tegens eene byna door de geheele Wereld, en ook in ons Land,
vastgestelde order. In weerwil evenwel van deze gewoone denkwyze, verstout ik
my, my openlyk te stellen, tegens eene zaak, welke my zeer onbillyk, hard en
onwettig voorkomt. Schoon ik maar eene vrouw zy, ben ik nogthans zulk eene
Voorstandster der Vryheid, dat ik duizendmaal liever in Washington's Leger honger
en gebrek te lyden, en honderd dooden te sterven, verkiezen zoude, dan my maar
te kunnen verbeelden, dat ik niet vry was. De naam van Vryheid is my zo zoet, dat
niets daarby haalen kan; en het denkbeeld, van onder eens anders heerschappy
te staan, is my zo yslyk, dat mooglyk de strengste slaverny, indien ik my slegts mogt
verbeelden, vry te wezen, niets daarby haalen, en my het grootste heil, dat te
bedenken was, wezen zou.
By zulk eene denkwyze, myne Heeren, moet het niemand vreemd voorkomen,
dat ik eene doodlyke vyandin ben van die heerschappy, welke zig de Mannen over
de Vrouwen aanmatigen;
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en dat ik alle myne poogingen aanwende, om aan die heerschappy op eens den
bodem in te slaan.
Met de daad, myne Heeren, heb ik my reeds van overlang aan de heerschappy
van mynen Man onttrokken. En daar andere Vrouwen, haare Mannen, op het
voorbeeld van Moeder Sara, niet slegts Heere noemen, maar hen ook voor haare
Heeren erkennen, en zich door die Heeren laaten regeeren; heb ik het voorbeeld
van die braave Moeder, stipter, en meer overeenkomstig myner denkwyze, gevolgd.
Ik heb naamlyk getoond, dat, hoe zeer ik voor 't uiterlyke, even als zy, mynen Man,
volgens het gebruik, helaas! voor mynen Heer erkende; ik nogthans, even als zy,
het bewind der zaaken aan my wist te houden, en Hagar met haaren Zoon, dat is,
den wil en de begeerte van mynen Man, den huize uit te dryven.
Ik heb, van het uur af, dat ik voor den predikstoel, (ik moest, meer poëtisch,
zeggen, voor 't Echtaltaar,) de trouw van mynen Man ontvangen had, my in 't bezit
gesteld van de heerschappy; en my, tot op dit oogenblik toe, in die heerschappy
gehandhaafd.
En, myne Heeren, zouden de plegtigheden van het huwlyk, met het geen daar
op gevolgd is, my van natuur hebben doen veranderen? Tot het oogenblik toe, dat
ik op het Formulier van den Echt, door eene nyging, ja geantwoord hebbe. ben ik
altoos geweest de volstrekte Gebiederes over mynen Man. Hy was my, zedert zyne
vryery, niet genaderd, dan met de diepste onderdaanigheid. Hoe menigmaalen heb
ik hem niet aan myne voeten gezien! Wat gebeden heeft hy my niet gedaan! Hoe
heeft hy my niet voor zyne Prinses; wat zeg ik? voor zyne Godin, van wier uitspraak,
wil en grilligheid, zyn geluk afhing, erkend! Hy vloog op myne bevelen, als de
geringste slaaf op die van zynen meester. Zoude ik nu, om dat men my, uit zeker
boek, iets heeft voorgelezen, en dat ik met mynen Bruidegom te bedde ben gegaan,
eene gunst, waarom hy my zo onderdaanig had gesmeekt, alle myne regten kwyt
zyn geraakt; en van eene Prinses eene slaavin, van eene Godin eene dienstmeid,
zyn geworden? Neen, myne Heeren, men mag zekere artikels uit het Huwlyks
formulier aanhaalen, en daar uit myne onderwerping aan mynen Man, als een stuk
waaraan ik my vrywillig onderworpen hebbe, willen bewyzen, ik lach daar wat mede;
en leg die artikelen uit, even zo als de Mogendheden de Tractaaten doen,
overeenkomstig myne belangen en oogmerken. Ik weet den geest van de letter te
onderscheiden; en daar de letter my aan de heerschappy van mynen Man
onderwerpt, geeft my de geest daar van de heerschappy over hem in handen.
Niemant immers. myne Heeren, kan geagt worden, by eenige overeenkomst, zyn
eigen nadeel gezogt te hebben. Hoe kan dan eene Vrouw geagt worden, by haar
Huwlyk, te hebben afgezien van die heerschappy, welke de natuur haar over de
Mannen gegeeven heeft. Eene heerschappy, welke
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het geheele manlyke geslagt, in ons beschaafd Werelddeel, ten minsten. (en van
woeste Volken, die naauwlyks menschen zyn, willen wy niet spreeken,) erkend
heeft. Neen; deeze tyrannische woorden: Gy Vrouwe, gy zult uwen wetlyken Manne
gehoorzaam zyn in alle dingen, als uwen Heere, zyn door de Mannen in het Formulier
gezet, om dat het de Mannen gemaakt hebben. Hadden het de Vrouwen gemaakt,
het zoude geweest zyn: Gy Man, gy zult uwer wetlyke Vrouwe gehoorzaam zyn in
alle dingen, als uwer Vorstinne, uwer Godinne. Nu luiden de woorden anders; maar
ik, en alle Vrouwen, die moed hebben, leggen die uit, overeenkomstig met de natuur
der zaake, zo, dat de Vrouw wel voor 't uiterlyke, daar het gebruik het zo wil, haaren
Man eeren moet, doch, daarom niet ophoudt, meesteres te blyven, even gelyk zy
vóór het huwlyk geweest is. De toestemming, by het trouwen gegeeven, wil niets
zeggen; dewyl wy zonder die niet trouwen konden; dus is die toestemming als
afgedwongen of sub- en obreptief verkregen, des wy onder geene verpligting zyn,
om 'er ons aan te houden.
Evenwel, zal men zeggen, hier uit zelfs, dat de Mannen de opstellers zyn van 't
Huwlyks-formulier, blykt, dat hun de heerschappy toebehoort. Maar, hier tegens
heb ik vry wat in te brengen. Op zyn hoogste blykt daaruit, dat zig de Mans de
heerschappy aanmatigen, doch geenzins, dat die hun toebehoort. Aanmatiging is
geen regt; overmagt geene wettige heerschappy. Om dat de natuur den Mannen
grovere spieren en meer lichaamssterkte gegeeven heeft, volgt daaruit, dat zy regt
over ons Vrouwen hebben? Dan volgt ook, dat de Spanjaarden regt over de
Amerikaanen hadden; om dat de eersten vuurwapenen bezaten, waarmede zy de
laatsten doodschooten. Integendeel, daaruit, dat de Mannen sterker van lichaam
zyn dan de Vrouwen, volgt veeleer, dunkt my, dat zy geschapen zyn om ons te
dienen, voor ons te werken, te vegten, enz. even als uit de grootere sterkte van het
Paard of den Os boven den Mensch volgt, dat deze Dieren geschapen zyn tot onzen
dienst; en om door ons tot die einden gebruikt te worden, tot dewelken het ons
goeddunken mag ze te gebruiken.
Zeker, myne Heeren, my dunkt het kan niet anders wezen, dan een misbruik dier
grootere kragten, welken de Mans gemeenlyk boven de Vrouwen bezitten, dat hun
de heerschappy over ons gegeeven heeft. De eerste Man behoefde maar zynen
eigenzinnigen wil by zyne Vrouw met geweld door te dryven, om straks, aan zyne
nakomelingen, een voorbeeld van zulk eene aanmatiging te geven. En, gelyk de
mensch genegen is tot het maaken van zulk een gebruik van zyne kragten, als
meest met zyne neigingen overeenkomt, wierd dit wetlooze voorbeeld door alle
zyne manlylyke nakomelingen gevolgd, zonder de minste bedenking, of zodanig
een gedrag billyk dan onbillyk ware.
In waarheid, myne Heeren, wat anders dan geweld en overmagt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

323
kon de heerschappy der Mannen vestigen? Zyn zy verstandiger, wyzer, deugdzaamer
dan wy? Ik bid u, myne goede Heeren, wat dwaasheden zouden 'er kunnen
geschieden, indien de Vrouwen de Wereld regeerden, die nu niet geschieden? Wat
grootere dwaasheid kon de mensch begaan, dan dat de een den ander
onbeschroomd dood slaat, en zig voor een' des te grooter man houdt, naarmaate
hy meer menschen heeft omgebragt? Men mag op de dwaasheden en
kinderagtigheden der Vrouwen smaalen zo veel men wil; en onzen opschik, onze
snapagtigheid, en wat zottigheden men verder den Vrouwen moge te last leggen,
belachen; wat komt dat alles by de dwaasheid der Mannen, die naar den stryd
haasten, als naar een feest; en zig des te meerder vereerd agten, naar dat zy grooter
kans hebben om naar de andere wereld verzonden te worden!
De Mannen, evenwel, zult gy zeggen, hebben meerder kundigheden dan de
Vrouwen, en zyn dus geschikter tot eene wyze bestiering der zaaken. Doch, van
waar komt hun die meerdere kennis? Zeker, niet van de natuur, maar van de
opvoeding. Dat men ons van de jeugd af dom houdt, is onze schuld niet, maar wel
die der Mannen; die zekerlyk onze verstandsvermogens met voordagt onderdrukken,
om de heerschappy over ons te behouden; even gelyk de Turken de Grieken
uitmergelen, en in de laagte doen blyven, op dat zy zig niet tegens hun verzetten
mogen. Maar wat al Vrouwen zyn 'er niet, die in de weetenschappen hebben
uitgemunt! en wat al groote Vorstinnen, welken in den rang der grootste Mannen
verdienen geplaatst te worden. Het sta my vry my van dit denkbeeld van VOLTAIRE
te bedienen, die zynen Held in de Henriade tot Koningin Elizabeth doet zeggen:
Le Ciel, qui vous forma pour régir des états,
Vous fait servir d'exemple à tous, tant que nous sommes,
Et l'Europe vous compte au rang des plus grands hommes.

En wat de deugd betreft, geen redelyk mensch zal beweeren, dat het vrouwlyke
geslagt daar in voor het manlyke wykt. Ten minsten hy, die zulks beweerde, zou de
duidlykste ondervinding tegen zig hebben; daar het zeker is, dat de meeste
ondeugden der Vrouwen aan die der Mannen zyn toe te schryven. De Mans immers
zyn den meesten tyd de verleiders, de Vrouwen de verleidden. En wat zyn de
ondeugden der Vrouwen, in vergelyking met die der Mannen! Dwaasheden, welken
meer bespotting, dan eene ernstige bestraffing, verdienen. Beleedig eene Vrouw,
wat hebt gy te wagten? Klagten, traanen, kwaadspreeken, zie daar de wraak welke
wy pleegen te oeffenen. Maar
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de Mannen! wat bloedstortingen zyn uit hunnen toorn niet te vreezen? Gelukkig
zeker ware het menschdom, indien het door de Vrouwen geregeerd wierd; welken
zekerlyk te zagtaartig wezen zouden, om, ter voldoening eener ydele roemzugt, de
wereld in bloed te dompelen.
Het gezag der Mannen over de Vrouwen, deeze zo genoemde maritaale magt,
is derhalve niets anders dan eene usurpatie. Verwonder u niet, myne Heeren, eene
Vrouw zulke regtsgeleerde uitdrukkingen te zien gebruiken. Zo dra ik het plan
geformeerd had, van meer te zyn dan eene slaavin, tot onderwerping gescha pen,
heb ik my toegelegd om kundigheden te verkrygen, welken noodig waren voor een
mensch dat gebieden wilde. Indien nu deeze maritaale magt niet anders dan eene
usurpatie zy, en alleen op overmagt steunt, is geene Vrouw, welke in verstandlyke
vermogens haaren Man te boven gaat, verpligt zig aan zyn gebied te onderwerpen.
Ieder moet zig dan in 't hezit van dat gezag stellen, 't welk hy kans ziet te verwerven.
Gebieden zulke Mannen over hunne Vrouwen, die meer vermogens dan hunne
Vrouwen bezitten, uit hoofde van hunne grootere vermogens; Vrouwen, welken
boven haare Mans zyn, hebben even het zelfde rogt, om zig van haare meerderheid
te bedienen, en over haare Mans te gebieden. De vastgestelde burgerlyke wetten
geeven den Mannen zekere magt boven de Vrouwen, om dat die wetten door Mans
gemaakt zyn; en ik zie geene kans om vooreerst nog die wetten veranderd te krygen;
met den tyd zal dit mooglyk nog wel komen; indien de Vrouwen zig maar toeleggen
op het verkrygen van meerdere kundigheden, en voortaan hunnen Dogteren eene
andere opvoeding geeven, dan tot nog toe gedaan is. Wat leerden de meisjes in
de huishoudens voorheen? Breijen, naaijen, de wasch opdoen en kooken. Dit was
goed om dienstmeiden, alleen geschikt om het huishouden van myn Heer den Man
op te houden, hem tot zyn plaizier en voortplanting van het geslagt te dienen. Dat
zulke Vrouwen gehoorzaamen; zy hebben niets anders geleerd. Maar zo kan het
niet gaan met Vrouwen van eene meer verhevene opvoeding, die zig boven den
laagen kring van het burgerlyke beweegen; en zo gaat het ook niet meer, gelyk de
ondervinding reeds bewyst. Wat eene omwenteling, myne Heeren, in de leevenswyze
onzer aanzienlyke Dames, ja, zelfs in die der min aanzienlyken! In plaats van
Speelpoppen haarer Heeren Mannen te zyn, doen zy zig gelden; houden haar
byzonder gevolg, zien haar byzonder gezelschap, en hebben, in weerwil van 't
kwaadaartig gesnap van 't onkundige gemeen, en de haatlyke verdenkingen haarer
van jaloersheid woedende Mannen, haare byzondere Vrienden, die meer of min in
haare gunstbewyzen deelen; naar maate dat haare onafhanglyke goedwilligheid
meer of min door hun verdiend wordt.
Uit deze leevenswyze voorspel ik eene geheele omwenteling
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in de wereld, welke, indien zy al niet ten beste der maatschappy strekt, ten minsten
de eigenliefde van alle Vrouwen van eenen hoogen geest vleit, en wel byzonderlyk
die van,
MYNE HEEREN,
UWE LEEZERES,
ARMIDA AMAZONE.
O.O.

De gestrafte gemaaktheid.
Eene Geschiedenis.
De Heer H.... verstondt weinig of geen Fransch; doch hier en daar hadt hy eene en
andere spreekwys opgedaan, welker betekenis hy kende, en die hy, zo veel mogelyk,
te pas bragt. Op een Dorp woonende, boezemde zulks de lieden, met welken hy
verkeerde, in, dat hy dier Taale magtig was; en hy liet ook geenzins na, hun in dien
waan te bevestigen, en diets te maaken dat hy 'er zeer veel van hieldt. - Geviel het
eene enkele maal in een gezelschap dat iemand iets in 't Fransch uitdrukte, hy
lachte en knikte den Spreeker toe, schoon hy 'er geen enkel woord van verstondt;
dus hieldt hy zyne eer, van Fransch te kennen, staande. - Doch, op zekeren maaltyd,
waar op de Predikant van het Dorp was, zei deeze, ten zynen gevalle, 'er een
Fransche spreekwys ondermengende: Monsieur, je trouve ce pudding extremement
bon! Deeze spreekwys stondt niet in het Woordenboek van den Heer H.... en hy
vatte de meening in geenen deele. Nogthans knikte hy den Domine toe, op zyne
gewoone wyze, wanneer hy Fransch hoorde. Maar iemand, naast hem zittende,
getroffen door den toon, op welke die spreekwyze in 't Fransch geuit was, en geen
Fransch in 't geheel verstaande, verzogt hem, dit zeggen te willen verduitschen. De
Heer H....stondt bedremmeld; en, na eene wyl bedenkens, verklaarde hy, dat de
wyze van uitdrukking zo kiesch, en zo wonder naar het Fransche Taaleigen geschikt,
was, dat dezelve niet in 't Neerduitsch kon overgebragt worden, zonder een groot
gedeelte van de oorspronglyke fraaiheid en geestigheid te verliezen.
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De held.
Gascon vol heldenmoed, en die zoo vaak liet blyken,
Dat hy niet wiste van bezwyken;
Waardoor? door heldendaên? ô neen! slegts door zyn' mond,
Wyl al zyn dapperheid in snoeven slegts bestond.
Gascon zwetst wat te sterk: straks komt men hem uitdaagen;
Wat zou hy doen? hy moest het kansje waagen,
En beevend, door zyn heldenmoed,
Ging hy ter plaatse aan hem bescheiden;
Een Vriend alleen kwam hem geleiden.
Op 't zien van zyn party versteef bykans zyn bloed:
Dees trok terstond van leer; Gascon gezwind aan 't loopen;
Zyn Vriend, die niet, dan wondren, kon verhoopen
Van zyne dapperheid, riep straks: Verdedig U,
Keer om!.., Gy vlugt... ô Schand! keer om! waar wilt gy heenen?
Waar is uw heldenmoed en dapperheid dan nu?
Het antwoord was terstond: Die steekt thans in myn beenen.
J.D.K.

Ph.z.
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In insulam St. Eustatium, a Rodneo captam et direptam.
Quam durae caedis; atri quae nuncia belli
Pertulit ad nostros turbida fama lares!
Insula destructa est, pulsi captique coloni,
Omnia Rodneji perfida dextra rapit;
Crullius occubuit, Batavae virtutis imago,
Pro rostro pugnans occidit Ille suo.
Magne vir at gaude! Heros laetare sepulte!
Placabit manes ira Batava tuos!
Jam nunc perjuram servet contundere gentem,
Ut fugiat turpi in sua Iustra pede.
M.V.T.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
De godsdienst, een voorwerp van het algemeene
menschenverstand.
Zalig zyn de armen van geest, want hunner is het Koningryk der Hemelen.
MATTH.

V:3.

Dat vermogen der Ziel, waardoor zy haare denkbeelden van elkanderen kan
onderscheiden, of zig onderscheiden voorstellingen van de haar voorkomende
dingen kan maaken, wordt het VERSTAND genoemd. Dit vermogen is vatbaar voor
beoeffening; die bovenal daarin bestaat, dat men zyne eigene denkbeelden dikwyls
tot een voorwerp zyner beschouwingen stelt, waardoor men de hebbelykheid verkrygt
van afgetrokken te denken; en hierin is dat voornaamlyk gelegen, het geen men
een' wysgeerigen geest noemt. Veele menschen zien zulk een' wysgeerigen geest
aan, als iets gantsch verschillends, van het geen EEN NATUURLYK VERSTAND geheeten
wordt, doch geheel ten onregte. Het natuurlyke verstand is niets anders dan het
vermogen, allen menschen van gezonde harssenen eigen, om 't waare van het
valsche te onderscheiden, zonder dat het door het licht der Wysbegeerte of der
(*)
Geleerdheid geoeffend zy. Dit natuurlyke verstand leidt den mensch in het gemeene
leeven, en is de grondslag van de Wysbegeerte; die, zonder hetzelve, niets anders
is dan een ydel raaskallen. Sommige Wysgeeren, inderdaad al te scherpzinnig om
met het overige van 't menschdom te denken, hebben het natuurlyke verstand uit
het oog verloren; en, niets willende aanneemen dan het geen zy volgens hunne
regels betoogen konden, zyn zy daartoe gekomen, dat zy niets geloofden; waarvan
ook het gevolg is geweest, dat zy van 't Volk voor gekken, en van de overige
Wysgeeren

(*)

Sensus communis.
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voor dwaazen gehouden zyn geworden. Het natuurlyke verstand oeffent zig omtrent
alle die waarheden, die uit zulke denkbeelden bestaan, welken de mensch alleen
in het gemeene leeven verkrygen kan. Ook is het genoegzaam voor de daaglyksche
bezigheden, waartoe wy geroepen worden; en, hetwelk tegenwoordig verscheiden'
(*)
Wysgeeren hebben beginnen aan te merken, ook ter verkryging van die
kundigheden, die voor 's menschen geluk volstrekt noodzaaklyk zyn; ik meen die
beginsels van Godsdienst en Zedekunde, zonder welken wy, noch in dit, noch in
het toekomende, leeven gelukkig kunnen worden. In die gedagten vertrouwen wy
aan een groot getal van Leezers, en aan den Godsdienst zelven, nuttig te zullen
weezen, wanneer wy dit eens kortlyk aanwyzen. Met dit oogmerk zullen wy de
grondslagen en hoofdwaarheden, zo van den Natuurlyken als van den Christlyken
Godsdienst, in zulk een licht tragten voor te stellen, dat elk mensch, begaafd met
zyne natuurlyke vermogens, schoon onvoorzien van eenige wysgeerige kundigheid,
naar onze gedagte, zyne toestemming aan dezelven zal moeten geeven. Hierin
toch is het kenmerk van die waarheden gelegen, dat elk mensch, zyner vermogens
magtig, dezelven, zodra zy hem met behoorlyke klaarheid worden voorgesteld,
zonder de minste zwarigheid aanneemt.
Wy bestaan, veele wezens bestaan nevens ons; wy beschouwen eene geheele
wereld, die ons omringt. Waarvandaan zyn wy, zyn alle die dingen? Zyn zy van
eeuwigheid zo geweest, gelyk zy nu zyn? Dit is, ten minsten, met veelen, en
byzonderlyk met ons en met de dieren, zo niet. Wy zyn van onze Ouders, en die
hebben 't leeven weder van de hunnen ontvangen. Wy zien byna niets in de wereld
ten voorschyn komen, zonder te gelyk eene oorzaak te ontdekken, waaruit het
voortkomt. Hebben dan de menschen en de dieren zig van alle eeuwigheid
voortgeplant? Maar is het mooglyk zig eene reeks van voortteelingen voor te stellen,
aan dewelke een begin ontbreekt? Dit zal men niet ligt doen kunnen. Veel
waarschynlyker is het dan, het welk ook door eene algemeene

(*)

Vooral de Heeren REID in zyn Inquiry into the human Mind, on the principles of common sense;
OSWALD in zyn Appeal to common sense in behalf of Religion; en BEATTIE in zyne Verhandeling
over de natuur en onveranderlykheid der Waarheid.
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overlevering, het geloof van 't gantsche menschdom geworden is, dat 'er een Wezen
zy, het welk de wereld, met al wat 'er in is, heeft voortgebragt. Wanneer men 't oog
met oplettendheid gaan laat door de wereld, en let op de beweegingen van zon,
maan en starren, vindt men overal bewyzen van inzigten. Alles is aaneen verknogt;
het eene staat ten dienste, om zo te spreeken, van het andere. Alle de deelen
schynen één geheel uit te maaken. Alles kondigt ook de hoogste wysheid aan. Zo
alles van zig zelf was, dan zou 'er in 't geheel eene wysheid en inzigten zyn, die 'er
niet zou zyn in de deelen; en alles zou eene standvastige orde onderhouden, zonder
dat 'er iets ware, dat die orde had vastgesteld en ze bewaarde. Daar is dan een
Wezen, dat dit alles heeft geschapen. Maar dit Wezen moet van zig zelf zyn; anders
zou de vraag weer gedaan moeten worden, waar het van daan is. Dat Wezen, van
zig zelf zynde, moet dan eeuwig, zonder begin en einde; moet onafhanglyk; moet
onveranderlyk; moet oneindig; moet volmaakt zyn. Was dat Wezen niet eeuwig, zo
moest het zig zelf 't bestaan gegeven hebben; maar hoe kon het zig zelf het bestaan
geeven, vóór dat het was? Heeft dat Wezen het bestaan van zig zelf, zonder het
bestaan ooit ontvangen te hebben, dat is te zeggen, bestaat het noodzaaklyk, en
heeft het alles voortgebragt; zo kan het nergens van afhangen, maar alles hangt
van het zelve af. Hangt het van niets af, is het noodzaaklyk, zo kan 'er niets by- of
afgedaan worden; het blyft dan noodwendig zo als het is; het is dan onveranderlyk.
En is dat Wezen noodzaaklyk, onashanglyk, hangt alles van het zelve af, zo moet
dat Wezen werklyk alle die eigenschappen hebben, die het hebben kan; want het
bevat den grond van alles wat 'er is; derhalve dat Wezen is oneindig, en gevolglyk
volmaakt.
Maar dat Wezen is een leevend Wezen; een leevenloos Wezen kan niets
voortbrengen. Ook is het een Wezen dat kragt heeft; een Wezen dat geene kragt
heeft kan niets werken. Dat Wezen heeft ook verstand. Het verstand is eene
eigenschap, die 't schynt dat men niet wel van de volmaaktheid eens oneindigen
Wezens kan afscheiden. Daarenboven, de wereld draagt zo menigvuldige blyken
van de wysheid haars Maakers, dat een geest, aandagtig op de schoonheid van
het Wereldgebouw lettende, als gedwongen wordt, verrukt te staan op het gezigt
van de Wysheid van 't Opperwezen, dat hetzelve voortgebragt heeft.
Maar schryven wy het Opperwezen verstand toe, dan
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moeten wy het ook eenen wil toekennen, waardoor het zig bepaale tot het geen zyn
verstand zig als het beste voorstelt. De wil is, ten minsten naar het menschlyke
begrip, onafscheidbaar van 't verstand. En is het Opperwezen een leevendig Wezen,
werkzaam, gelyk dit het kenmerk is van een leevendig Wezen, uit een innerlyk
beginsel, wat kunnen wy een ander innerlyk beginsel veronderstellen, dan eene
vrywillige bepaaling, en gevolglyk eenen wil in 't Opperwezen? Nu dat verstand
moet oneindig zyn, alles kennen, wat gekend kan worden; en als het oneindige
verstand alles kent, dan moet zig de wil van 't Opperwezen, zonder ooit mis te slaan,
voor 't beste bepaalen; ook is die wil een volmaakte wil, en bygevolg onveranderlyk.
Nu zulk een Wezen noemt men GOD; dan 'er is een God.
Maar zo 'er een God is, die God is een Geest, en gantsch onstoflyk. Een Wezen,
met verstand en wil begaafd, wordt, in onderscheid van 't stoflyke, een Geest
genoemd; om dat wy in de stof niets zien, dat overeenkomst hebbe met denken, en
vrywillig handelen. Daarenboven, had God een lichaam; dat lichaam zou in zig zelf,
gelyk alle lichaamen, uitgebreid en deelbaar zyn. Was nu God deelbaar, zo was het
in zig zelf mooglyk, dat 'er een stuk van 't geheel wierd afgenomen; doch dit strydt
regelregt tegens de onveranderlykheid van 't Opperwezen. Is God dan een onstoffelyk
Wezen, zo is 't geen wonder, dat hy niet onder onze zinnen valt. Evenwel is hierin
geene zwaarigheid gelegen. Wy gevoelen, dat 'er in ons iets is dat denkt, en dat de
oorzaak is van onze handelingen. Maar dit iets, het geen wy onze Ziel noemen, valt
niet onder onze zinnen, en nogthans gelooven wy deszelfs bestaan. Waarom zouden
wy dan het bestaan van een onstoflyk en onzigtbaar Opperwezen niet gelooven?
Maar zo God oneindig is, zo hy alles werkt, moet hy alomtegenwoordig zyn, ten
minsten met zyne invloeden. Te werken, vooronderstelt op die plaats te zyn, daar
men werkt. Hoe nu God, zonder uitgebreid te zyn, overal tegenwoordig is, gaat onze
begrippen te boven; doch, daar het onze begrippen te boven gaat, kan men 'er ook
de onmooglykheid niet van aantoonen. Om de onmooglykheid van eene stelling te
doen zien, moet men eene strydigheid aantoonen, tusschen de denkbeelden, die
de stelling uitmaaken; dit nu is onmooglyk, ingevalle die stelling uit zulke deelen
bestaat, waarvan wy geen klaare denkbeelden hebben. Integendeel, daar zou eene
tegenstrydigheid zyn tus-
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schen deze twee denkbeelden, God werkt, en, daar God werkt, is hy niet
tegenwoordig.
Doch zo 'er een God is, die God is een éénig God. Een éénig God te
veronderstellen, voldoet om reden te geeven van 't bestaan van al het geschapene;
en men heeft geen den minsten grond om meer dan éénen God te vooronderstellen.
Hoe veele Goden toch zal men dan onderstellen? Voorwaar, daar is zo veel reden
om 'er duizend, om 'er tien duizend, te veronderstellen, als twee.
Maar, dat meer is, daar ligt eene tegenstrydigheid in het denkbeeld van meer dan
ééne Godheid. Vooronderstel, dat 'er twee Goden zyn. Eéne Godheid voldoet om
de wereld te scheppen en te onderhouden. Heeft nu de tweede God invloed op de
wereld of niet? Zo neen, dan is de wereld onafhanglyk van hem, en gevolglyk is hy
dat wezen niet, waarvan alles afhangt; dat is te zeggen, hy is geen God. Heeft hy
invloed op de wereld, dan doet hy een noodloos werk, want de Godheid, in de eerste
plaatse voorondersteld, voldoet om de wereld te doen zyn het geen zy is. Maar het
strydt tegens het denkbeeld van eene volmaakte wysheid, een noodloos werk te
doen. Dan zoude in dat geval de tweede Godheid geen volmaakt Wezen, geen God
zyn. Gevolglyk, daar is maar één God.
Is 'er nu maar één God, en hangt alles van hem af, is de geheele wereld zyn
gewrogt, zo is alles, wat 'er gebeurt, een gevolg van zyne schikking. Hy is het dan,
die ons geluk en rampen toezendt. Van hem dan alleen moeten wy alles goeds
verwagten. En daar wy over 't geheel zo veele en zo groote vermaaken genieten;
daar de wereld ons van alle kanten zo verruklyke schoonheden vertoont, die ons
zo zoetlyk streelen; daar wy in onzen boezem zelven, in de schatkamer onzer eigene
gedagten, zo ryke bronwellen vinden van geluk, besluiten wy, dat de Godheid het
geluk van zyne Schepselen bedoelt. Zeker, zo groote vermaaken zyn niet volstrekt
noodzaaklyk voor ons bestaan: zy zyn dan bewyzen van Gods goedheid. Maar is
God goed, is hy de oorzaak van al ons geluk; is hy te gelyk oneindig in wysheid en
in magt; zo dryft onze natuur ons om hem te beminnen boven alles, en om verrukt
te staan in bewondering over zyne oneindige volmaaktheden.
Indien de alwyze goedheid het geluk des menschen bedoelt, zal zy zekerlyk
gezorgd hebben, dat wy die kundigheden niet misten, welken tot ons geluk volstrekt
nood-
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zaaklyk zyn. Nu zyn 'er twee dingen, waaromtrent het van groot belang voor ons is
onderrigt te wezen, naamlyk van onzen pligt, en van 't lot, dat wy te wagten hebben.
Nopens het eerste, onzen pligt naamlyk, heeft zekerlyk de wyze Schepper in ons
hart zulke beginsels gelegd, welken ons in ons gedrag bestieren konden. Hy heeft
ons eene medegevoeligheid omtrent onzen naasten, eene neiging tot denzelven,
en gevolglyk eene liefde tot het zeedlyke goed, gelyk als eenen afkeer van het
zeedlyke kwaad, ingeschapen. Daarby heeft hy ons de reden gegeeven, om die
beginsels, naar den eisch der omstandigheden, werkzaam te doen zyn. Maar wy
zyn als bepaalde wezens aan dwaaling onderhevig, en staan bloot, om door het
geweld onzer driften vervoerd te worden, tegens dewelken wy eenen kragtdaadigeren
teugel noodig hebben, dan alleen het koele vermogen der reden, welke dikwyls
door de hartstogten belet wordt op verafgelegene gevolgen te zien. Uit dien hoofde
zoude God voor den mensch op eene voortreflyke wyze gezorgd hebben, indien hy
hem, door middel eener onmiddelyke openbaaring, als tot eenen eigenlyk gezegden
Wetgeever wilde verstrekken; en, door tusschenkomst van beloofde belooningen
en bedreigde straffen, op de kragtdaadigste wyze, tot een geregeld, en tot het
algemeene welzyn strekkend, gedrag dryven wilde, zonder het alleen te laaten
aankomen op een goed of kwaad gebruik van zyne reden. En wat het tweede
aangaat, 's menschen toekomstig lot, naamlyk; het is hem van 't hoogste belang,
te weeten, wat hem na den dood te wagten staat; of hy op een leeven na dit leeven
te hoopen hebbe, dan of met het lichaam alles dood is. Een stuk noodzaaklyk, niet
alleen ter voldoening dier natuurlyke bekommerdheid, welke de mensch heeft omtrent
het toekomende, maar ook om daar naar zyn gedrag in te rigten. Een stuk, evenwel,
waaromtrent hem de reden niets met zekerheid kan leeren, en hy volstrekt een
godlyk onderwys noodig heeft; dewyl het van Gods wil en schikking afhangt, of de
mensch eeuwig zal blyven bestaan dan niet.
Dewyl nu de mensch omtrent deze stukken zo zeer eene Godlyke openbaaring
noodig heeft; en het niet anders kan zyn, of God begeert ten sterksten het welzyn
van 't menschdom, is 'er alle grond om te veronderstellen, ten minsten om het voor
zeer waarschynlyk te houden, dat God wezenlyk den mensch eene openbaaring
hiervan zal geschonken hebben.
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Maar heeft God den mensch eene openbaaring geschonken, zyne wysheid zal
dezelve met zodanige bewyzen vergezeld hebben, dat het bleeke, dat zy van God
kwam. Zulke bewyzen nu zouden wonderwerken wezen; dat is te zeggen, zulke
verschynselen, die van den gemeenen loop der natuur afwyken, en van niemant
dan van eenen, die eene meer dan menschlyke magt bezit, kunnen voortkomen.
Wanneer dan eenig mensch voorgeeft, eene openbaaring van Gods wege zynen
natuurgenooten te hebben mede te deelen, en om dat voorgeeven te bevestigen,
een ontwyffelbaar wonderwerk verrigt, is 'er geen twyffel aan, of het geen deze man
leeraart, is eene openbaaring van Gods wege, wanneer het zodanige dingen bevat,
welken het den mensch noodzaaklyk is te weeten.
Zulk eene openbaaring zal deze dingen nu zo duidlyk leeren, dat het natuurlyke
verstand voldoende zy, om dezelven te verstaan, of anders was zy te vergeefs
gegeven; schoon het niet onmooglyk is, dat zy eenige dingen bevatte, welken het
vernuft niet ten vollen doorzien konne. Ook kan het gebeuren, dat in de Schriften,
welken zulk eene openbaaring behelzen, na eenige eeuwen geschreven te zyn
geweest, by verloop van tyden en verandering van denkensen leevenswyze, eenige
duisterheid te vinden zy. Het geen klaar was voor menschen, die andere zeden en
begrippen hadden, kan voor ons, na zo veele eeuwen, duister zyn. Maar dit moeten
wy niet als eenen grond tegens de openbaaring beschouwen; het geen ons van nut
is te verstaan, zullen wy daar ongetwyffeld duidlyk genoeg vinden.
Dat 'er nu zulk eene openbaaring is, en dat men die in de boeken, die wy,
Christenen, de Heilige Schrift noemen, en als Godlyk eeren, te vinden is, weeten
wy door eene onafgebrokene overlevering. Menschen, die voor zeventien honderd
jaaren leefden, hebben de wonderwerken gezien, die geschiedden, om de leer, in
die boeken bevat, te bewyzen; en die wonderwerken hebben op hun gemoed eene
zo kragtige overtuiging gewrogt, dat zy hun leeven rustig hebben opgeofferd, veel
liever dan niet openlyk die leer te blyven aankleeven. Sedert zyn die boeken ons
overhandreikt, als behelzende het geen mannen, met godlyke openbaaringen
begunstigd, geleerd hebben; en alle de eeuwen, tot nu toe verloopen, zyn oplettend
geweest, dat die boeken noch verdonkerd, nog vervalscht wierden. Dus is 'er alle
grond om die boeken aan te neemen, als behelzende eene godlyke openbaaring.
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Die boeken nu bevestigen alles wat we van Gods natuur gezegd hebben. Zy
onderrigten ons van onzen pligt, beveelende ons God lief te hebben boven alles,
en onzen naasten als ons zelven. Zy leeren ons ook ons toekomstig lot. Zy
verzekeren ons, dat onze ziel niet alleen by de dood overblyft, maar dat ook onze
lichaamen eens zullen herleeven, zonder ooit wederom te sterven, en dat wy dan
de belooning of straf van onze daaden te wagten hebben. Behalven dit alles, vinden
wy in deze boeken een allervolmaaktst voorschrift van Zedenkunde, ons gegeven
door Jezus Christus, die niet alleen dat voorschrift in alle volmaaktheid volbragt, en
ons dus en volmaakt voorbeeld van deugd gegeeven, maar ons tevens eene
onfeilbaare verzekering gebragt heeft, van Gods bereidvaardigheid, om ons, indien
wy een opregt berouw van onze misdaaden hebben, en met alle kragten arbeiden
om ons te verbeteren, onze overtreedingen te vergeeven; en, in weerwil van onze
steeds aankleevende zwakheden, ons eene volmaakte zaligheid na dit leeven te
schenken. Deze Jezus was, volgens die boeken, grooter dan alle vroegere Profeeten,
en dan alle menschen. Hy was een Godlyk persoon, één met God, en droeg met
regt den naam van Gods Zoon. Niettegenstaande deze zyne uitnemendheid, heeft
hy zig ten diepste vernederd, en zigzelven, vrywillig, als een zoenoffer voor de
zonden der menschen, laaten slagten; door zig te onderwerpen aan het
onregtvaardige doodvonnis, 't welk hem de haat zyner landgenooten deed ondergaan;
aan wier vervolgingen hy duidlyke blyken had gegeeven, dat hy zig, indien hy wilde,
gemaklyk had kunnen onttrekken. Na zynen dood heeft God hem opgewekt, en
eindlyk ten hemel doen opvaaren, tot een onwederzeglyk bewys van de Godlykheid
zyner zending, de onfeilbaarheid zyner leer, en de genoegzaamheid zyner
verrigtingen. Hier door zyn wy verzekerd, dat wy den dood van Christus gerustlyk
mogen beschouwen als eene volkomene verzoening onzer zonden; en zonder
bekommering mogen staat maaken op eene eeuwige zaligheid; mits dat wy ons
bevlytigen, om steeds volmaakter te leeven naar de voorschriften van dezen
Zaligmaaker, en dus door ons gedrag te betoonen, dat wy aan zyne leer geloof
geeven; waardoor wy aan het eenige vereischte voldoen, 't welk hy van ons
gevorderd heeft, om deel te hebben aan zyne verdiensten, naamlyk, dat wy, in hem,
gelooven zouden.
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Na zynen dood heeft Jesus, volgens onze heilige Schriften, zynen Geest gegeven
aan zyne Apostelen, welke hen in alle waarheid geleid, en hun zodanige zaaken
geopenbaard heeft, als noodzaaklyk waren, dat zy aan het menschdom
mededeelden. En gevolglyk behooren wy hunne Leer als eene Godlyke Leer, en
hunne Schriften als onfeilbaar, aan te merken en te eerbiedigen.
Zie daar de voornaamste waarheden, zo van den Natuurlyken als Christlyken
Godsdienst, op zulk eene wyze voorgesteld, dat wy vertrouwen, dat elk mensch
van gezonde harssenen ze begrypen zal; en dat alle Christenen, van welke gezinte
ook, ze als waaragtig toestaan zullen; dewyl wy met voordagt alleen dat hebben
voorgedraagen, het geen wy wezenlyk, als tot den Godsdienst behoorende, aanzien;
terwyl wy de verdere navorschingen en nadere bepaalingen aan de Schoolen der
Godgeleerdheid overlaaten.
Wanneer nu het natuurlyk verstand deze waarheden aanneemt, en een mensch
het geluk heeft van door de Goddelyke genade in zulke omstandigheden geplaatst
te wezen, dat hy op dezelven aandagtig gemaakt en bepaald worde, zo dat zy eene
behoorlyke levendigheid in zyne denkbeelden krygen, kan het niet missen, of zy
moeten in hem die vereischten voortbrengen, welken onze Heilige Schryvers
opgeeven, als de kenmerken van hem, die in den staat van genade zyn, te weeten,
het geloof, de hoop en de liefde. Daar hy alle deze waarheden toestemt, heeft hy
het Geloof, het welk een vaste grond is van dingen die men niet ziet. Daar de
zaligheid beloofd wordt aan die geenen welken gelooven, en naar de heiligmaaking
staan, heeft hy reden om op de zaligheid te hoopen. En daar hy de oneindiglyk
volmaakte Godheid beschouwt als den oorsprong van al zyn geluk, dewelke hem
reeds in deze wereld zo groote geneugten doet ondervinden; die hem door het
vermaak tot zyn geluk wil trekken; die alleen den mensch wetten voorschryft om
hem door dezelven gelukkig te maaken; die hem, niettegenstaande zyne zonden
en gruwelen, wil redden en verlossen; die ten dien einde zig op eene zo wonderbaare
wyze aan de wereld wil openbaaren; is het onmooglyk, of hy moet, zyne aandagt
op zo heuglyke voorstellingen vestigende, met eene kragtige vervoering van vreugde
worden aangedaan. Het beschouwen van dien God, in zyne onnaspoorbaare
Wysheid, waardoor hy alles weet en alles regelt; in zyne
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onbegryplyke Almagt, waardoor hy alles doet wat haar behaagt; en in zyne
ondoorgrondlyke Goedheid, waardoor hy het geluk van 't menschdom op zo
wonderbaare wyzen wil uitwerken, moet hem eene allergenoeglykste bezigheid
opleveren, en God van gantschen harte doen lief hebben. Inzonderheid moet ook
zyn gemoed vol van erkentenis wezen, omtrent zynen Heilland en Verlosser, die
het allerbitterste lyden, den smaadlyksten dood, om zynen wil, ten voordeele van
den mensch, wel heeft willen ondergaan. En daar hy de Godlyke Wetten beschouwt
als alleen gegeven tot zyn eigen geluk, moet zyne ziel bereidvaardig zyn, om
dezelven met alle mooglyke naauwgezetheid te gehoorzaamen. Zyn evenmensch,
dien deelgenoot zyner natuur, waaraan hy zig, door de zoete banden eener heimlyke
overeenstemming, verknogt voelt, moet hy beschouwen, als zo wel het voorwerp
van de liefde van zynen Schepper als hy zelf, en zig, uit hoofde van den wil van
dezen zynen Schepper, verpligt agten denzelven te beminnen, gelyk hy zigzelven
bemint. Hy kan dan niet anders dan zig verbonden rekenen, om alles, wat maar
eenigzins in zyn vermogen is, toe te brengen tot het genoegen en 't voordeel van
zynen medemensch. Zyne driften, voor zo ver zy hem in dezen pligt zouden kunnen
hinderen, zal hy dan tragten te bedwingen. Hy zal alle aandoeningen van haat, van
toorn, van wraakzugt uit zyn gemoed zoeken te verbannen, en ze aanzien als zo
veele hinderpaalen van zyne zaligheid. Dus zal hy alle zyne pogingen aanwenden,
om zig te volmaaken. Gerust op de beloften van zynen Godsdienst, zal hy zig aan
den wil van zynen grooten, alwyzen en goeden Schepper onderwerpen, en dien
dag afwagten, wanneer hy tot eene andere en veel volmaaktere bedeeling zal
worden toegelaten.
Zie daar, dunkt my, hoe een mensch, alleen met zyn natuurlyk verstand begaafd,
door middel eener geschikte onderrigting, door de Godlyke genade, tot dien staat
van gelukzaligheid hier op de aarde geraaken kan, die hem voor eenen volmaakter'
staat moet voorbereiden. Ondertusschen kan men niet afkeuren, dat de Christen,
daar laatende de eerste beginsels der Leer, naar grootere kennis staat. Het gebod
van volmaakt te zyn, heeft zyn opzigt zo wel op de kennis als op de deugd. Hoe
duidlyker denkbeelden men heeft van het Opperste Wezen, hoe meer men de
volmaaktheden van de Godheid leert kennen, des te grootere liefde moet 'er in het
hart ontstaan. Alleen behoort men met matigheid
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te willen wys zyn. Men moet niet willen weeten boven het geen ons te weeten
gegeven is. Verborgenheden te willen uitvorschen, alles te willen beslissen, en in
een geregeld zamenstel brengen, kan den mensch ligtlyk in meer dan eene dwaling
doen vallen. En dit is gemeenlyk de weg om onzen geest, in plaats van dien te
verlichten, in eenen doolhof van verwarring te leiden; waaruit ongerustheden,
twyffelingen, en somtyds zelfs ongeloof, ontstaan; dewyl men veelligt alles voor
onzeker begint aan te zien, wanneer men stukken, in onze denkbeelden onmiddelyk
aan den grond der zaaken verknogt, als van eenen onwrikbaaren grond ontbloot
begint aan te merken.
O.O.

Nadere bedenkingen over het lezen en van buiten opzeggen der
leerredenen.
Voorgesteld in een Brief aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche
Letter-Oefeningen.
MYN HEEREN.

De aanmerkingen over het lezen en van buiten opzeggen der Leerredenen, in u
lieder Mengelwerk, I.D. bl. 473 geplaatst, vind ik onzydig, verstandig en der
opmerkinge waardig; ook komen my de bygebragte redenen ter afkeuringe ten
hoogste bondig voor. - Elk die de Godsvrugt bemint, en ware hoogachting heeft
voor het dierbare Woord van God, en deszelfs voortreffelyke Bedienaars, zal wel
niet wraken, dat een of ander onder de oude Lieden, mitsgaders onder jongere
Persoonen, dien een ongelukkig toeval getroffen mag hebben, waarlyk, uit gebrek
van geheugen, of anderzins, buiten staat zynde, lezen; maar hy moet het, dunkt
my, grootlyks afkeuren, dat de zodanigen, die in den bloei hunner jaren en kragten
zyn, zig daaraan overgeven. Ook leert de ondervinding ten klaarste, dat het
meerendeel der Toehoorderen 'er geen genoegen in neemt. En egter schynt dat
gebruik hier en daar steeds meer stand te grypen. Wat mag toch hier van de oorzaak
wezen?
Is de Predikdienst thans lastiger dan voorheen? Immers
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neen. Op verscheiden plaatzen in ons Vaderland heeft men eer minder dan meer
Predikbeurten. Men predikt, over 't algemeen, (dat te pryzen is,) beknopter en korter.
De hulpmiddels, tot het opstellen van weldoorwerkte Predicatien, zyn vooral niet
minder, veeleer menigvuldiger, en gereeder by de hand. Ook zyn de hedendaagsche
predikwyzen, van welken smaak ook, inderdaad niet moeilyker, veelligt eer
gemaklyker uit te voeren. - Zou het ook ontstaan uit eene zugt, om zo veel meer
tyds overig te hebben, ten einde zyne Leerredenen beter uit te werken? Behalven
dat ik, uit hoofde van 't opgemelde, niet bevroeden kan, dat men nu gieriger op zyn
tyd behoeft te wezen, dan voorheen, om zyne Leerredenen op te stellen; zo moet
ik betuigen, en velen zullen 't ongetwyfeld met my doen, gemeenlyk niet te kunnen
hooren, dat zy, die hunne Predicatien lezen, in 't stuk der uitvoeringe, zo by uitstek
uitmunten, boven hen, die dezelven van buiten opzeggen. En als ze dit niet doen,
dan verliest 'er de Tocheorder grootlyks by; waarover ik my thans niet breeder zal
uitlaten, om dat zulks, in de voorige aanmerkingen over dit stuk, genoegzaam
aangeduid is.
Hoe meer ik alles nagaa, hoe meer reden ik vinde om te dugten, dat het lezen
der Predicatien, by velen, uit eene gansch andere oorzaak ontstaa. - Zou het wel
geheel buitenspoorig wezen te gissen, dat 'er, (zonder nog iemand hunner te
verdenken van volstrekte luiheid, of eene al te groote zugt tot gemak,) gevonden
worden, die waarlyk meer moeite hebben, en dus meer tyds behoeven, om dat ze
hunne Academische Studien niet behoorlyk in agt genomen hebben; en dus de
vereischte bekwaamheden niet bezitten? - Zou het wel zeldzaam zyn 'er onder te
vinden, dien het waarlyk aan tyd mangelt, om hunne Predikatien van buiten te
leeren? om dat zy zo veel tyds behoeven voor hunne Liefhebbery-Studien;
oefeningen, die op zigzelven aan te pryzen zyn, maar den Predikant in zyn dienstwerk
niet moeten belemmeren. - Of, ('t geen erger is,) om dat ze zo veel tyds doorbrengen
in noodelooze gezelschappen, met het afleggen van onnoodige vizites, en
dergelyken; waardoor de tyd tot het memorizeeren te kort schiet. In gevallen van
die natuur is 'er naauwlyks een geschikter middel, om dit verzuim te hulp te komen,
dan, onder voorwendzel van een verminderd zwak geheugen, zyne Predikatien te
lezen; om dan, quanswyze, zo veel geschikter en verstandiger te prediken. Geschiedde
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zulks eens in buitengewoone omstandigheden, by ongemeene beletzelen; niemand
zeker zou het ten kwaade duiden; maar als men 'er eene gewoonte van maakt, is
het 'er anders mede gelegen. En dan heeft het tot een gevolg, dat men eerlang
waarlyk onbekwaam worde, om van buiten te leeren: 't is toch eene heblykheid, die
velen, ten minste, door oefening kunnen verkrygen; en welke zy, die ze bezeten
hebben, by gebrek van oefening, kunnen verliezen. By dezen voortgang wordt men
eindelyk buiten staat; dus heeft men ten laatste de wettige rede om te lezen; men
kan niet meer van buiten leeren en opzeggen. Maar hier van is men zelfs de oorzaak;
en deze, is het te dugten, heeft veelal haren grond in 't verzuim van Studie, of
noodlooze Tydspilling. - En zou hier toe, (mag ik my dus uiten!) niet wel eens van
ter zyde medewerken, een kwaalyk beredeneerd begeven van de bekende Beurzen
en Praebendes aan onbekwame geestlooze Jongelingen, die zig maar haasten om
het Schoolstof af te schudden, en Eerwaarde Heeren te worden; die naar het
Predikampt staan als een Handwerk; en dus ook, Predikanten geworden zynde, het
als een Handwerk behandelen?
't Was te wenschen, dat myne gissingen, naar de oorzaak van dit kwaad,
buitenspoorig waren: doch dit zo niet zynde, gelyk ik vreeze; gesteld, dat ze maar
al te gegrond zyn, om als buitenspoorig verworpen te worder, is 't niet duister te
raamen, wat 'er stand behoore te grypen, om den verderen voortgang van dit lezen,
op eene geschikte wyze, voor te komen.
In de eerste plaatze behooren zy, die eenige bestelling hebben in het begeven
van Beurzen en Praebendes, dezelven met een goed geweten, voor Gods aangezigt,
te verlenen aan zulken, van welken zy met grond iets goeds kunnen verwagten. En
't komt my, (met eerbiedige goedkeuring van alle andere welberaamde maatregelen,)
inzonderheid nuttig voor, dat men, (alles gelyk gesteld zynde,) bovenal het oog hield
op Zoons van geagte Predikanten, die niet wel bemiddeld zyn; welken van der jeugd
af gelegenheid gehad hebben, om het gewigt van het Dienstwerk te leeren kennen.
Doch ook in dit geval, even als in alle anderen, zou men mogen wenschen, dat de
begeving niet geschiedde, dan aan dezulken, die oogenschynlyk de noodige
vermogens en tevens lust hadden, om in tyd en wyle aan Gods Kerk nuttig te zyn.
Voorts moeten zy, die, (gelyk betaamt, uit eene zui-
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vere zugt tot het heil van onstervelyke zielen,) begeerte hebben tot het voortreffelyk
Opzienders-Ampt, en met eene genoegzame taalkennis op de Hooge School
gekomen zyn, zig vlytig toeleggen op de kennis der noodige voorbereidende
Wetenschappen, en zig voorts benaarstigen tot eene gezette en gegronde beoefening
der Godsdienstige Waarheden. Bovenal hebben zy, door eene ernstige en
oordeelkundige lezing en overdenking der Godgewyde Bladeren, uit welken alleen
de geopenbaarde Godsdienst recht te kennen is, zig eene overtuigende Bybelkennis
eigen te maaken. Eene kennis, die hun, behalven de aangeduide noodzaaklykheid,
ook by uitstek te stade zal komen als heilige Redenaars, zo in het vaardiger opstellen
als van buiten leeren hunner Predikatien. Op die wyze werk maakende van de
beoefening der Godgeleerdheid, hebben zy tevens gezetlyk agt te geven op derzelver
betragting; de zonden der Jeugd, verleidende gezelschappen en plaatzen van
ydelheid te schuwen; het hart met eerbied voor God, en een onuitwischbaar bezef
van hunnen pligt, te vervullen; het welk hun, in hunne voortgaande oefeningen,
steeds ten spoor en prikkel zal verstrekken. - Dus behooren zy, onder afsmeeking
van den Godlyken zegen, in eene hartlyke erkentenis hunner afhangelykheid van
hem, den kostelyken tyd te besteden, om zig tot het Predikampt bekwaam te maaken;
ten einde, afkeerig van alle partyschappen, die altoos der Kerke nadeelig waren,
en alleen afhangelyk van de woorden des levenden Gods, in eene welgegronde
overtuiging te omhelzen de Godsdienstige waarheden, welken, overeenkomstig
met Gods Woord, geleerd worden in die Kerk, in welke men verkiest een Leeraar
te worden: om zo, onder den Godlyken bystand, een arbeider te worden, die niet
beschaamd wordt, en het Woord der waarheid, naar zyn geweeten, recht snydt.
Zyn zulke wel opgeleide Jongelingen, eindelyk, tot den dienst uitgezonden, dan
mag men, met het hoogste regt, van hun vorderen, dat zy, als getrouwe Herders,
hun hart op de kudde zetten, alle hunne verkregen wetenschappen, niet ter bejaginge
van vuil gewin of verkeerde inzigten, maar, als goede voorbeelden in leer en wandel,
besteden, tot afbreuk van het Ryk des Duivels, en ter uitbreidinge van 't Koningryk
van Christus. Hun Leeraarampt moet nu hun hoofdwerk zyn; waar aan alle
By-Studien ondergeschikt moeten blyven, op dat het zelve daardoor niet verhinderd
worde. Veel minder behooren zy ooit te dul-
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den, dat ze, in 't recht handhaven van hunnen Predikdienst, zigzelven belemmeren,
door 't bywoonen van noodelooze gezelschappen, het afleggen van onnoodige
vizites, en dergelyken. Integendeel behooren zy hunnen tyd uit te koopen, tot eene
aanhoudende beoefening van Gods Woord, en leerzaame Geschriften, om hun
oordeel te beschaven, en hunne kundigheden te vermeerderen; ten einde zig, terwyl
ze nog in de volle kragt hunner vermogens zyn, (die toch met den naderenden
ouderdom staat af te nemen,) des te meer bekwaam te maaken. - Een Leeraar, dus
wel onderleid, en op die wyze werkzaam, onder vuurige en aanhoudende biddingen
en smekingen voor Gods Throon, die hulpe en genade aan zyne gaarn getrouwe
Knegten kan en wil geven, zal het gemeenlyk niet veel moeite kosten eene
weluitgewerkte Redenvoering op te stellen; zyne eigen wel bestudeerde denkbeelden
in derzelver juiste orde te schikken; zyn eigen werk te memorizeeren en van buiten
op te zeggen. Zig hier aan bestendig houdende, zal hy zyne heblykheid daar in
dermate versterken, dat het hem, buiten byzondere ongelukkige toevallen, zelfs in
den ouden dag in staat zal stellen, om zyne Leerredenen van buiten op te zeggen;
zonder zig genoodzaakt te zien, tot het lezen over te gaan; dat in den ouden dag
nieuwe bezwaren krygt.
Langs dezen weg zou men, vlei ik my, het lezen van Predikatien, buiten noodzaak,
wel dra doen afnemen; en men zou 't alleen overlaten voor zulken, die hunne
Academische Studien verzuimd hebben, of hunnen tyd als Leeraar, tot nadeel van
hun Ampt, verspillen.
Vinden de Schryvers der Letteroefeningen 't goed van deze myne aanmerkingen
gebruik te maken, en dezelven in hun Maandwerk te plaatzen, 't zal my aangenaam
wezen. De Algenoegzame make dezelven voor de Lezers op alle wyze gezegend!
- Ik blyve, enz.

ϕιλάδιλϕος.
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Waarneeming wegens eene oedemateuse zwelling, zynde een
gevolg van een scharlaken koorts.
(*)
Door John Clark, M.D.
THOMAS WOOD, oud vyf jaaren, wierd den 24 Augustus in het Godshuis gebragt. Hy had zedert agt dagen aan een Scarlaken Koorts, met eene zeere Keel, ziek
geweest; de Tonsillae waren nog ontstooken en geulcereerd, en de geheele nek
was oedemateus. De Pols was zwak en schielyk; de oogleden waren gezwollen,
en de opperhuid begon met dikke schilfers af te vallen: de stoelgang was natuurlyk.
Ik liet den Lyder alle drie uuren een klein kopje afkookzel van de Kina gebruiken.
Den negenden dag was het aangezicht, armen, handen, en het geheele lichaam,
gezwollen.
De Lyder hoestte dikwyls, was bezet op de borst, loosde geen water, en was
daarby hardlyvig. Ik liet hem, van tyd tot tyd, een lepel vol Infus. Sennoe met acetum
scilliticum gebruiken, tot dat de stoelgang volgde.
Den tienden dag was de ulceratie van de Tonsilloe geneezen, de waterzuchtige
zwelling verminderd; doch de Lyder was nog zeer zwak, leucophlegmatiek, en loosde
nog zeer weinig water. Ik schreef hem de volgende mixtuur voor, om daarvan een
lepel vol te nemen.
℞. Infus. Peruvian. Unc. vi.
Acet. Squillit.
Extr. Glyzyrrh. aa drach. ii. m.
Den dertienden was de Koorts minder, doch de Waterzucht meerder; diensvolgende
liet ik hem zo veel van het bovengenoemde Laxeer-aftreksel gebruiken, als de
krachten wilden toelaaten, en gaf hem dan op de tusschendagen het aftreksel van
de Kina.
Den veertienden September, zynde de agt- en twintigste dag van de Ziekte, was
hy volkomen hersteld.

(*)

Zie Observations on Fevers. p. 327.
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Natuurlyke historie van den vygen-eeter.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Vygen-eeter, in 't Grieksch Συκανὶς, in 't Latyn Ficedula, in 't Italiaansch Beccafico,
in 't Hoogduitsch Wustling, in 't Poolsch Sigoiadka, in 't Fransch Bec-figue geheeten,
maakt, met den Ortolan, een der Lekkernyen van onze Tafela uit. Dit Vogeltje is zo
schoon niet als welsmaakende: zyne geheele Pluimadie is donker, graauw, bruin,
en dit zyn alle de kleurvermengingen, by welke de zwartheid der Staart en
Vleugelpennen zich voegt, zonder dezelve te verheffen; een witte band, dwars over
de vleugels, loopt het meest in 't ooge, en de meeste Vogelbeschryvers hebben
deezen genomen als een onderscheidend kenmerk. De Rug is graauw-bruin, deeze
kleur begint aan den Kop, en strekt zich uit tot den Stuit, de Hals is witagtig, de Borst
is eenigzins bruin en de Buik wit, gelyk ook de buiten veertjes van de twee eerste
Staartpennen; de Bek, zes linien lang, is spits. De geheele langte is vyf duimen, en
de vleugels hebben zeven duimen vlugts. De kleuren van het Wyfje zyn droever en
flaauwer dan die van het Mannetje.
Het Zuiden is het eigen Land deezer Vogeltjes, zy schynen niet in Frankryk te
komen, dan wanneer de sappige vrugten, waar van zy den naam ontleenen, ryp
zyn. Zeer laat in den Voortyd verschynen ze, en vertrekken met de eerste koude in
het Naajaar. In den Zomer doorzwerven ze, nogthans, een groot gedeelte der
Noordlyke Gewesten; want men treft ze aan in Engeland, in Duitschland, in Poolen,
ja zelfs in Zweeden; met den Herfst komen zy in Italie en in Griekenland weder,
terwyl zy den Winter waarschynlyk in nog warmer Lugtstreeken doorbrengen. Met
het veranderen van Lugtstreek schynen zy ook van aart te veranderen: want zy
komen in benden in de Zuidlyke Gewesten, en houden zich, daarentegen,
geduurende hun verblyf in de gemaatigder Landen, verspreid. Zy bewoonen de
bosschen, eeten Insecten, en leeven in eenzaamheid, of liever in het aangenaam
gezelschap van het Wyfje: hunne Nesten zyn zo wel verborgen, dat men veel moeite
heeft om ze te ontdekken. Het Mannetje onthoudt zich, in dat saisoen, in den top
van eenigen hoo-
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gen boom, van welken het een zagte wildzang laat hooren, die niet aangenaam is,
en zeer naar dien van den Witstaart (Motteux) gelykt. De Vygen-eeters vertoonen
zich met de maand April in Lotharingen, zy vertrekken in Augustus, of zomtyds
eerder. In dit Landschap noemt men ze Muriers en Petits pinçons des bois, dit heeft
niet weinig toegebragt tot verwarring; terwyl men ook den naam van Bec-figue, aan
den kleinen Bosch-Leeurik geeft, eene soort, zeer van den Vygen-eeter verschillende;
dan dit is de eenige misslag niet, omtrent den naam begaan. Om dat de Goudvink,
in Italie, zich zeer op Vygen gesteld toont, zegt BELON, dat de Italiaanen hem
Beccafigi noemen, en neemt deezen voor den Vygen-eeter, van welken MARTIALIS
gewaagt. Maar de Goudvink verschilt zo veel van den Vygen-eeter, door den smaak
van zyn vleesch, 't welk zeer bitter is, als door den Bek, de kleuren en de geheele
gestalte. In onze Zuidelyke Landschappen en Italie, geeft men den naam van
Vygen-eeter, verward, aan alle onderscheide soorten van Bastaard-Nagtegaalen,
en bykans aan alle Vogeltjes die een dunnen en spitzen Bek hebben: ondertusschen
is 'er de rechte Vygeneeter zeer wel bekend, en men onderscheidt dien overal, door
de lekkerheid van zyn vleesch.
MARTIALIS, die vraagt waarom dit kleine Vogeltje, 't geen zo wel Druiven als Vygen
eet, eer den naam van de laatste dan van de eerstgemelde vrugt heeft aangenomen,
geeft de voorkeus aan den naam van Vinette, waar mede men 't zelve in Bourgonje
(*)
betytelt, om dat het de Wyngaarden bezoekt en Druiven pikt : nevens de Vygen en
Druiven, aazen deeze Vogeltjes ook op Insecten en vinden smaak in Bingelkruid.
Het geluid, 't welk de Vygen-eeters slaan, kan best worden uitgedrukt door bzi,
bzi. Zy vliegen met sprongen; zy loopen en huppelen niet, als zy in de Wyngaarden
zich op den grond onthouden; over de diepten en hoogten springen zy heen. Schoon
deeze Vogeltjes niet dan omtrent de maand Augustus vertrekken, en niet in benden
verschynen dan omtrent dien tyd in de meeste onzer Landschappen, heeft men ze
zo gezien te midden van den Zomer in Brie, waar eenige waarschynlyk hun Nest
maa-

(*)

Cum me ficus alat; cum pascar dulcibus uvis,
Cur potius nomen non dedit uva mihi?
MARTIALIS
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ken. In hun uittocht gaan ze by vyf of zes te gelyk: en worden in Bourgonje en langs
de Rhone, waar ze op 't einde van Augustus, of in 't begin van September, komen,
gevangen.
In Provence voeren ze, met het hoogste regt, den naam van Vygen-eeters: men
ziet ze, zonder ophouden, op de Vygenboomen, de rypste vrugten pikkende; zy
verlaaten ze niet dan om de schaduw te zoeken in het hakhout en digtbegroeid
kreupelbosch. In de maand September worden ze in groote menigte in Provence,
op veele Eilanden van de Middellandsche Zee, en boven al op Malta, gevangen.
Te laatstgemelder plaatze vertoonen zy zich, als dan, in een verbaazend aantal, en
men heeft opgemerkt, dat zy, in hunnen Naajaars overtocht, in veel grooter menigte
zyn dan by hun wederkomst in 't Voorjaar, even zo is het gesteld op het Eiland
Cyprus, waar men 'er eertyds handel in dreef, ze werden in potten met azyn en
riekende kruiden na Venetie gezonden; toen het Eiland Cyprus aan de Venetiaanen
toebehoorde, kreegen zy 's jaarlyks van daar, naar 't getuigenis van DAPPER, duizend
of twaalfhonderd potten met dit Wild gevuld. In Italie stondt ook de Vygen-eeter
bekend onder den naam van den Vogel van Cyprus, (Cyprias, Ucelli di Cypro,) een
naam dien hy, volgens WILLUGHBY, tot nog in Engeland draagt, te weeten Cyprus-bird.
Langen tyd zyn deeze Vogeltjes beroemd geweest als eene Lekkerny. APICIUS
noemt meer dan ééns den Vygeneeter met den kleinen Lyster als twee even lekkere
Vogeltjes. EUSTATHIUS en ATHENEUS gewaagen van de jagt op Vygen-eeters, en
HESYCHIUS noemt het Net, waar mede men ze, in Griekenland, vangt. En, in de
daad, niets is lekkerder, fynder, en malscher, dan de Vygen-eeter op den rechten
tyd geëeten: zy leveren een smaaklyk vet beetje op, 't geen ligt te verteeren valt:
het sap der keurlyke vrugten, waar mede zy zich voeden, zet 'er dien verheeven
smaak aan by.
Voorts kennen wy maar ééne soort van Vygen-eeters, schoon men dien naam
aan veele andere gegeeven hebbe. Maar indien men denzelven wilde toevoegen
aan alle Vogeltjes, die, in den Zomertyd, Vygen pikken, zouden de
Bastaard-Nagtegaalen, en bykans alle Vogeltjes met een dunnen Bek, ja zelfs veele
met dikke Bekken, dien naam moeten draagen: dit 's de zin van 't Italiaansche
Spreekwoord. Nel' messe d'agosto ogni ucello e beccafico. Maar dit Volks-zeggen,
zeer juist om uit te drukken de malsch-
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heid, welke de Vygen aan alle Vogeltjes geeft, die zich daar mede voeden, moet
geenzins strekken, om soorten, anderzins zeer van elkander onderscheiden, by
een te voegen, en dit te gronden op eene leevenswyze, die alleen van de plaats
afhangt, en zeer verwisselt. Zulks zou de grootste verwarring invoeren, en hier toe
zyn niet weinig Vogelbeschryvers vervallen.

Gereed, gemaklyk en onkostbaar middel, om de mieren te
verdryven.
(Uit het Journal de Paris.)
MYN HEEREN!

Dikmaals heb ik myn Perzikboomen door de Mieren aangetast gezien. Zy zetten
zich voornaamlyk op de uiteinden der Takken en by de Knoppen, waar het sap
meest heen dringt tot den groei des Booms; waarschynlyk is dit Sap het geliefde
voedzel deezer Diertjes. Weet men ze van deeze Takken en Knoppen te verdryven,
voor den tyd, van eenige dagen, de Bladeren komen uit, de Takken groeijen; doch
vertoeven zy 'er eenige dagen, de Bladeren kronkelen, worden geel, zwart, en de
Boom geraakt zyn tier geheel kwyt. Ik heb deeze oorzaak en dit uitwerkzel gezien,
zonder een redmiddel tegen dit kwaad te weeten. - Het ongenoegen, van myne
Perzikboomen in dien kwynenden staat te aanschouwen, deedt my te raade worden
de Proef te neemen, om Snuiftabak te strooijen op 't einde van een der Takken vol
Mieren. Zy betoonden terstond een sterken wederzin; ik verdubbelde de hoeveelheid,
zy kreegen eene soort van stuiptrekkingen, eenigen vielen op den grond, anderen
namen de vlugt. De zelfde bewerking op andere Takken, mede ryklyk met dit yverig
Gedierte bezet, hadt dezelfde uitkomst. 's Anderen daags bezogt ik myn
Perzikboomen, en vond ze bykans geheel van Mieren gezuiverd: ik deed op elken
Boom nog een of twee neepen Snuiftabak, en zints dien tyd hebben 'er zich geene
Mieren op vertoond. Drie jaaren agter een heb ik deeze Proeve met denzelfden
uitslag herhaald; en opgemerkt dat de saprykste Perzikboomen van de Mieren den
meesten last lyden; als mede, dat deeze Diertjes zich byzonder gesteld toonen
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op Bladeren door den Luis aangetast: het schynt dat de Mieren de Luizen
verwoesten; doch zy worden verwoesters op hunne beurt, en ik heb, met veel
genoegen, ontdekt, dat Snuiftabak het rechte middel is om ze weg te weeren. - Het
kan zyn dat de groeiende Tabak den Mieren tot een goed voedzel dient, Snuiftabak
is voor hun vergift, en 'er zal niemand gevonden worden, die niet gaarne, om zyne
Boomen en Vrugten tegen de schennissen der Mieren te verdeedigen, 's jaarlyks
eenigen voorraad van Snuiftabak zal willen te koste leggen.

Dichtkundige bespiegelingen over de Alpische gebergten; naar
het Hoogduitsch van Haller.
Door L. Stoppendaal, P.z.
Wendt uwe poogingen den Stervelingen! Verbetert uwen stoet! Maekt gebruik van
't geen de kunst uitgevonden, en de natuur u geschonken heeft! Verlevendigt het
bloemtapyt met springende wateren! Verdeelt gehouwe Steenen naer de Korinthische
orde! Behangt den marmeren wand met Persische Tapyten! Eet Tonkins nest uit
goud! Drinkt paerlen uit smaragd! Begeeft u te rust onder het geklank van
Speeltuigen! Ontwaekt by Trompettengeschal! Ruimt rotzen uit den weg! Sluit landen
af voor de Jagt! Ofschoon het noodlot uwen wensch mogt verhooren, zult gy echter
in 't geluk arm, in den rykdom ellendig, blyven.
De ziel is de bron van uw geluk; de uiterlyke dingen geeven u slechts aenleiding
tot vermaek of smart; een welgesteld gemoed kan gal zoet maeken, terwyl een
onrustige aert alles veralsemt. Wat heeft een Vorst vooruit, dat eenen herder
ontbreekt? Hy is zo wel den scepter moede, als de ander den staf: wee hem, wanneer
hy door de gierigheid, wanneer hy door de eerzucht, gefolterd word! De bende, die
om hem waekt, weert de kwelling niet; doch als eene bevolene stilte zyne zinnen
in slaep zoekt te wiegen, is de geringe, die op geene pluimen ligt, reeds in eene
zagte rust gedompeld.
Gelukkige gouden tyd! Geschenk der opperste goedheid! Waerom heeft de Hemel
u zo vroeg doen vluchten! Niet, om dat de jonge waereld in eene gestadige lente
bloeide, en
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geen scherpe noordenwind de bloemen verstrooide; niet, wyl van zelfs wassend
koorn de geele velden bedekte, en honig met de melk in vette stroomen vloeide,
niet, nadien geen onvertsaegde Leeuw de zwakke Schaapskooien deed beeven,
en een afgedwaeld Lam by de Wolven in veiligheid rustte; neen, maer wyl de mensch
tot het geluk den overvloed niet behoefde, het noodige hem tot rykdom verstrekte,
en hy het goud miste, om bevryd van zorgen te weezen.
Gy, Leerling der Natuur, gy kent nog gouden tyden! Doch geen Dichterdom, vol
fabelachtige versieringen, weet 'er van. Wie derft den uiterlyken glans van
schoonschynende ydelheden, als de deugd lust tot den arbeid geeft, en armoede
gelukkig maekt? Het noodlot heeft u hier geen Tempé beloofd; de wolken, die gy
drinkt, zyn met ryp en bliksem bezwangerd; de lange winter verkort de
laetaenkomende weeken der lente, en een eeuwig ys omringt het koele dal; doch
de voortreflykheid uwer zeden heeft dit alles verbeterd, de nyd der hoofdstoffen
heeft uw geluk vergroot.
Wat heil geniet gy, vergenoegd Volk! Een weldadig lot heeft u de ryke bron van
euveldaden, den overvloed doen derven; hem, die met zynen staet te vreden is,
verstrekt armoede zelfs tot geluk, terwyl de pracht en wellust den stut der landen
doorknagen. Toen Rome, by zyne veldslagen, de overwinningen nog telde, was
moes der Helden spys, en hout der Goden huis; maer als zyn rykdom overvloeide,
vergruisde rasch de zwakste vyand deszelfs laeghartige trotsheid. Doch gy, wacht
u iet grooters te begeeren, zo lang de eenvoudigheid duurt, zal ook de welstand
bestendig blyven.
Schoon de natuur uw hard land met steenen bedekt, gaet uw ploeg 'er echter
door, en uw zaed ontspruit; zy wierp de Alpen op, om u van de waereld af te
zonderen, nadien de menschen zelven zich tot de grootste plaegen verstrekken.
Uw drank is zuiver water, en melk uwe meeste spyze, doch lust en honger maeken
die smaekelyk; de diepe mynen der bergen verschaffen u smeedbaer yzer: hoe
zeer wenscht Peru niet zo arm als gy te weezen! Want daer de vryheid heerscht,
werd alle moeite ligter, de Velden zelfs bebloemd, en Boreas zagter.
Gelukkige derving van nadeelvolle goederen! De rykdom bezit niets, dat by uwe
armoede haelen kan; de eendragt is by u in vreedzaeme gemoederen gehuisvest,
nadien geen
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beglanste waen u den twistappel toereikt; de vreugd word hier niet door angstige
vrees verzeld, wyl men het leven lieft, en echter den dood niet haet; hier heerscht
het vernuft, door de natuur geleid, dat het noodige zoekt, en het overtollige voor
een' last houd: het geen Epictetus gedaen, en Seneca geschreeven heeft, ziet men
hier ongeleerd en ongedwongen verrichten.
Hier heerscht geen onderscheid, door den gesleepen hoogmoed uitgedacht, 't
welk de deugd verlaegt, en de ondeugd veredelt; geene werkelooze verveeling
verlengt hier de stonden; de arbeid vervult den dag, en rust neemt den nacht in:
hier laet geen trotsche geest zich door de eerzucht verblinden, de morgenzorg stelt
nimmer de tegenwoordige vreugd uit. De vryheid deelt, met altoos gelyke maete,
uit milde moederhanden, vergenoegen, rust en arbeid aen 't Volk uit. Geene
ontevredene Ziel kwelt zich over haer lot, men eet, men slaept, men bemint, en
dankt de Voorzienigheid.
De geleerdheid bied hier zekerlyk geene papieren schatten te koop; men behoeft
de straeten van Rome en Athenen niet te betreeden; men bind het vernuft aen
geene Schoolregelen, en niemand leert de Zon in haeren kreits gaen: ô Geleerdheid!
trots des Wyzen! wanneer hebt gy hem het vergenoegen geschonken? Hy kent het
Waereldgebouw, en sterst zonder zichzelven te kennen: de wellust word by hem
vergald, en niet overwonnen, zyn verfynde smaek doet hem in zynen staet verdriet
krygen; doch hier heeft de natuur de leer om wel te leeven den menschen in 't hart,
en niet in 't brein, gedrukt.
Hier maekt geen afwisselend geluk verschil tusschen de tyden; de traenen volgen
niet op kortstondige vreugd; het leven snelt heen in ongestoorden vrede; 't is heden,
gelyk het gisteren was, en morgen zal het als heden weezen. Geen buitengewoon
geval tekent hier de dagen; geen onheil verwt die zwart, geen opgezwollen voorspoed
rood. De uitspanning en de bezigheid der jaeren staen hier steeds in evenwigt, de
trappen des levens zyn alleen de geboorte en de dood. De vrolykheid doet slechts
somtyds het vlytig Volk, niet dan met moeite, eenig vermaek neemen.
Wanneer door de heete lucht koele windjes fladderen, en een driftig bloed in jonge
aderen gloeit, verzamelt zich een Dorp onder de schaduw van breede eiken, waer
de kunst en bevalligheid zich bevlytigen, om liefde en lof te
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verwerven. Hier worstelt een onvertsaegd Paer, mengt ernst onder het vermaek,
vat elkander om het lyf, en slaet heup om heup. Daer vliegt een zwaere steen, van
eene sterke hand geworpen, door de zich vanéén scheurende lucht naer den
vastgezetten pael. Een ander weder, gedreeven door de begeerte om wat edelers
aan te vangen, vervoegt zich by een vrolyke schaer van jonge Harderinnen.
Daer snort een voortsnellend lood, dat weêrlicht, en lucht en pael te gelyk
doorboort, naer het verafzynde wit; hier rolt een ronde bal, door het afgeperkte
spoor, in een' uitgestrekten loop naer het bestemde merk. Daer danst eene bonte
Rey hand aen hand, op het vertreeden gras, by eene Dorpschalmei; en schoon de
kunst hen niet leert zich naer de maet te wenden, bind de blydschap hun echter
vleugels aen. De gryze ouderdom zelfs zit daerby, in lange reiën geschaerd, om
zich over het vermaek der kinderen zonder wangunst te verheugen.
Hier toch, waer de natuur alleen het gebied voert, word het bekorelyk Ryk der
liefde door geen' wreeden dwang overweldigd. Het geen beminnenswaerdig is, word
onbeschroomd geliefd; verdienste maekt alles waerdig, en liefde neemt de
ongelykheid weg. De bevalligheid word hier, ook in armen, schoon gevonden; men
deelt de gunst hier voor geen zwaere kisten uit, de eerzucht verbreekt niet 't geen
door waerdy en gelofte verbonden is, de staetzucht strekt niet tot eene koppelaerster
van onheil, de liefde brandt hier vry, en ducht geen onweêrsbui; men bemint voor
zichzelven, en niet voor zyn geslacht.
Zodra een jong Herder dien zachten gloed ontwaer word, welke een kwynend
oog ligtelyk van min doet branden, word zyn mond door geene vrees geboeid; een
ongeveinsd woord bekent wat hem roert, zy hoort hem aen, en zo zyne vlam waerdig
is haer hart ten loon te hebben, zo zegt zy wat zy ondervind, en doet waer heur
verlangen naer streeft; eene tedere aendoening toch, die uit de bevalligheid
voortkomt, en door de deugd bezield is, verstrekt der schoonen tot geene schande.
Wyk verkeerde schaemte, nabootster der waere eerbaerheid! de hoogmoed heeft
u slechts tot onze kwelling voortgebragt.
De verbintenis gaet hier van geene ydele pracht verzeld; hy bemint haer, zy hem;
dit maekt den huwlyksknoop. De echt word door niets, dan door beider trouw
bevestigd, het jawoord verstrekt tot een' eed, het zegel is een
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kusch. De liefelyke Nachtegael begroet hen van de naestgelegen telgen, de wellust
spreid han bed op zagte bolle mosch, een boom dient tot eene gordyn, de
eenzaemheid tot getuigen, de liefde brengt de bruid in den schoot van haeren
Herder. ô Driemael zalig Paer! Een Vorst moet u benyden; want liefde balsemt het
gras, en afkeer heerscht op het zyden Bed.
Hier blyft het echtbed rein, men huurt geen' Oppasser, nadien kuischheid en
verstand daerby de wacht houden; verkeerde lust loert niet op ongeoorloofde
goederen, het geen men bemind heeft, blyft ook schoon by 't bezit. De hand der
eerbaere liefde strooit roozen op den arbeid, die voor zyne beminde zorgt, vind
vermaek in ieder pligt; en schoon men de kunst niet leert, om naer regels te
liefkoozen, zo klinkt het stamelen toch bevallig, als het hart maer spreekt. De
bevallige stoet der eendragt, vriendelykheid en scherts, ontgloeit hunne kusschen,
en haelt den band der harten toe.
Verwyderd van de ydele nietigheid der zwoegende bezigheden, woont hier de
zielerust, en ontwykt den rook der Stad; het werkzaem leven sterkt de volgroeide
lichaemskragten, de traege vadzigheid doet nimmer den buik zwellen, de arbeid
wekt hen op, en brengt hunne ziel tot kalmte, de lust maekt dien gering, en de
gezondheid ligt, in hunne aderen vloeit een onvervalscht bloed, waarin geen erflyk
gif van zieke Voorvaderen kruipt, 't welk door geen' kommer vergald, door geen'
uitheemschen wyn ontstoken, door geen' geilen etter bedorven, noch door een'
Franschen Kok verzuurd is.
Zo rasch de strenge noorderbuiën het luchtgewest verlaeten, en een levendig
vocht in alle wezens dringt, als de schoot der aerde zich met nieuw sieraad optooit,
't welk een liefelyke westewind haer, op zwoele vleugelen, aenbrengt, ontwykt het
volk ook aenstonds de akelige gronden, waervan de sneeuw nog bezwaerlyk met
modderige stroomen vloeit, en ylt naer de Alpen, om het eerste gras te vinden,
terwyl de topjes der kruiden pas even door het ys komen; het Vee verlaet den stal,
en groet den berg met vreugde, dien de lente en de natuur, tot deszelfs nut, in een
groen gewaed steeken.
Wanneer de Leeuwrikken naeuwlyks den vroegen dag welkom heeten, en het
licht der waereld ons zyne eerste blikken toewerpt, ontrukt de Herder zich aen de
liefkoozingen zyner beminde, die den stond van zyn afscheid wel

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

354
met wederzin beschouwt, doch niet verschuift; hy dryft den traegen troep van
zwaerlyvige koeiën, terwyl zy vrolyk bulken over den bedaeuwden weg, zy dwaelen
langzaem om, waer klaver en moederkruid wassen, en scheeren het tedere gras
met scherpe tongen af; ondertusschen zet hy zich by eenen waterval neder, en doet
den nabaeuwenden echo door zynen hoorn weêrgalmen.
Als de verafzynde straelen de schaduwen verlengen, en het moede licht ter koele
rust onderduikt, dan snelt de verzadigde troep, door den overvloed gezwollen, met
verward geloei naer zyne gewoone stallen. De Herderin begroet haeren man, dien
zy met genoegen aenschouwt; het vrolyk gebaer der kinderen juicht en speelt om
hem heen. En als het zoete schuim uit den uier gedrukt is, dan zit het matte Paer
neder om geringe spyzen te nuttigen. Trek en honger doen smaeklyk weezen, het
geen de eenvoudigheid heeft toebereid; tot dat slaep en liefde hen, in elkanders
armen gestrengeld, naer bed geleiden.
Wanneer de weiden door de kragt der zonne geroost worden, en de hoop des
volks in 't geele gras rypt, ylt de vrolyke Herder naer de bedaeuwde gronden, eer
het goud van Auroor den top der bergen bemaelt. Flora word nu uit haer gunstryk
gebied verdreeven; de kromme sikkel doet den tooi der aerde nedervallen; een
liefelyke reuk, uit duizenden vermengd, stygt op van den veelverwigen hoop kruiden;
de zwaere tred der Ossen voert hunne winterspys, en een vrolyk lied geleid hunnen
togt.
Zodra de treurige herfst de geele bladen afplukt, en de koele lucht zich met
graeuwen nevel bedekt, word de schoot der aerde met nieuw sieraed opgesmukt,
en, arm in prael en bloemen, met nuttige schatten verrykt; de oogenlust der lente
wykt voor grooter genoegen, de vruchten blinken, waer te voren de bloessem stond,
het rype goud der appelen, doorvlamd met purperen streepen, buigt den
geschraegden tak, en bied zich den mond aen. Volsappige peeren, en honigryke
pruimen, lokken de hand van haeren meester, en verbeiden die aen den boom.
De herfst bekranst hier den heuvel wel niet met Wyngaerdranken; men perst hier
geen goedblyvend nat uit gekwetste Beziën. De aerde heeft, tot lessching van den
dorst, bronnen gegeeven, en geen door kunst gemaekt zuur doet ons spoediger
ten grave snellen. Gelukkigen! klaegt niet, gy wint door uw verlies, gy derft geen'
noodzaekelyken drank, maer een gif. De weldaedige natuur onthoud
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dien den dieren, de mensch alleen drinkt wyn, en word daer door een dier. Voor u,
gelukzaligen! wil de Voorzienigheid zorg draegen; zy heeft zelfs den weg ten verderve
voor u verborgen.
Doch de herfst ontbeert hier ook geen schatten, die list en waekzaemheid op
hooge bergen naspooren. Eer het morgenrood verschynt, en de nevelen verzwinden,
klinkt reeds de hoorn des Jagers, en wekt den Klipbewooner; hier ylt eene schigtige
wilde geit, door den schrik gevleugeld, over het wyde ruim van gekloofde rotsen;
daer snelt een kunstig gevormd lood naer zwaergehoornde bokken; ginds vliegt
een gezwind ree, het zwenkt om, en valt ter aerde. De luidruchtige stryd der honden,
het doodelyk kraeken van 't metael, klinkt door het bochtige dal, en doet het woud
weêrgalmen.
Opdat de vorst echter hen niet als behoeftig overvalle, zo maekt de vlyt des volks,
uit de vrucht der Alpen, meel. Hier word, op een sterk vuur, de afgescheide wei dik;
daer stremt de melk, en word eene geronne olie. Hier perst een zwaer gewigt het
lyvig gedeelte der wei; daer scheid yder zuur het water en het vet; hier word de
tweede roof der melk voor het arm volk gekookt; daer vormt eene rondgesnedene
plank de nieuwe kaes. Het gansche Huisgezin grypt aen, en schaemt zich ledig te
zyn; geen slaevenarbeid is zo zwaer als werkeloos te weezen.
(Het Vervolg en Slot by de eerste gelegenheid.)

Zamenspraak tusschen Lucianus en lord Lyttleton, in de Elizeesche
velden.
‘De Geleerde THOMAS FRANCKLIN, Hoogleeraar in de Grieksche Taale op de Hooge
Schoole te Cambridge, deezer dage eene Engelsche Vertaaling van LUCIANUS in 't
(*)
licht geevende , heeft 'er eene Zamenspraak bygevoegd tusschen dien Schryver
en Lord LYTTLETON, bekend door zyne Zamenspraaken der Dooden; de keurlykheid
van dit Stukje, en de Waarneemingen in 't zelve, strekkende tot opheldering der
Geschiedenisse van

(*)

The Works of Luciaan, II. Vol. in 4to, London, Cadell.
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den Samosater, bewoogen ons het onzen Leezeren ter hand te stellen’.
LUCIANUS.

Aan dien langzaamen tred, aan die reusagtige gestalte, dunkt het my dat ik Lord
LYTTLETON zie naderen.
LYTTLETON.

Die doordringende opslag van 't oog, en schampere lach op 't gelaad, wyzen my
aan, dat gy myn Vriend LUCIANUS moet weezen. FONTENELLE spreekt met my steeds
van u, en van de verpligtingen, welke wy aan u, onzen ouden Meester, hebben. Ik
kan u verzekeren, dat gy, van alle Schryvers der Oudheid, de Man zyt, van my, toen
ik op aarde was, allermeest geagt.
LUCIANUS.

En 'er is geen hedendaagsch Schryver, die by my hooger te boek staat dan de
beminlyke, de fraaije, de eerlyke, de deugdzaame Lord LYTTLETON.
LYTTLETON.

Schoon LUCIANUS nimmer de Man geweest hebbe om lofredenen te maaken, wil ik
gelooven dat deeze uwe loffpraake zo opregt is als de myne, en hiervan heb ik blyk
gegeeven door myne Zamenspraaken der Dooden. Zy, die de Menschen vleien,
kunnen ze bedriegen; zy, die hun hof zoeken te maaken, ze verraaden; maar men
doet de moeite niet om ze te volgen, zonder agting voor hun te hebben opgevat.
En ik heb my bevlytigd, om u zo naby te komen als my mogelyk was.
LUCIANUS.

Gy zyt 'er niet ongelukkig in geslaagd; schoon gy, om de waarheid te zeggen, (en
gy weet dat men in deeze Gewesten de waarheid spreekt,) al te ernstig waart, om
een goed navolger van LUCIANUS te weezen, al te beschaafd tot het boertige, en al
te verstandig om zeer te behaagen. Ik verklaar u rondelyk wat ik over dit stuk denk;
daarenboven hangt de naam, welken gy in de Geleerde Wereld verworven hebt,
niet alleen as van uwe Zamenspraaken; terwyl de myne myn geheele schat zyn:
gevolglyk kunt gy veel gereeder dan ik, ten deezen opzigte, eenigen afslag veelen.
LYTTLETON.

Wat het vrolyke, het spottende aanbelangt, beken ik gaarne, dat ik u, met een zeer
ongelyken tred, volgde. In uwe Schristen is een onuitputbaare bron van vervrolykende
geestigheid, en ik geloof, dat geen Schryver, oude
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of hedendaagsche, in dit opzigt, u na de kroon steekt. Intusschen leest men, althans
onder de Engelschen, uwe Schriften zo veel niet als die van veele Schryvers, verre
beneden u; en ik vrees, dat LUCIANUS, in alle Landen, en door alle tyden heen, enkel
bewonderd is door een klein aantal oordeelkundige Leezers, die, vol eerbiedenisse
voor de oudheid, smaak in uwe Werken vinden. Deezen zullen zeker altoos een
onuitspreeklyk genoegen scheppen, in uw geestig hekelen en fyne boertery.
LUCIANUS.

Maar ik denk, myn Vriend, dat dit geestig hekelen, die fyne boertery, welke gy de
goedheid hebt my toe te kennen, my zo veel regts geeven op de algemeene
goedkeuring, als alle andere bekwaamheid, welke een Schryver kan bezitten?
LYTTLETON.

Dat 's waar, en uwe veronderstelling zou desgelyks doorgaan, indien het even waar
was, dat al de Wereld eene spotterny zo kiesch als de uwe kan voelen en smaaken.
Maar, gelyk myn Vriend TRISTRAM SHANDY heeft opgemerkt: Het is allen Menschen
niet gegeeven om smaak in 't aartige te vinden, hoe gaarne zy 't ook wenschen; die
smaak is eene gaaf des Hemels.
LUCIANUS.

Recht geestig te weezen, ik erken het, is eene Hemelgave, en zo is ook het vermogen
om 'er smaak in te vinden; doch staa my toe, op te merken, dat de menigte altoos
greetig zoekt wat een klein getal bezit. Schoon, onder duizend Menschen, misschien,
'er één enkelen gevonden wordt, die gevoelt wat rechtschaape Boert is; wil elk
ondertusschen zich voordoen als iemand die des een recht bezef heeft. Gevolglyk
zullen 'er maar weinig Geleerden weezen, die openlyk weigeren kennis met myne
Werken te maaken, inzonderheid by uwe Landsgenooten, wier Geestgesteltenis tot
het spotten, gelyk men my verhaald heeft, overhelt.
LYTTLETON.

't Kan zyn: maar die onder ons het meest leezen, hebben u nog in geen goed
Engelsch gewaad gezien: en onze Geletterden zyn veelal te traag om u in 't Grieksch
Gewaad te zoeken. Daarenboven beschuldigen zy u van verscheide misslagen,
over welke het my weinig voegen zou te spreeken.
LUCIANUS.

Ik bid u maak des geene zwaarigheid. Ik heb de vry-
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heid gebruikt om u myn gevoelen over uwe Schriften te zeggen, gy hebt omtrent de
myne een gelyk regt. Zeg vry op, wat men ten mynen laste heeft.
LYTTLETON.

Om voor u niets te verbergen, myn Vriend, zy hebben veel tegen de duisterheid in
uwe Werken.
LUCIANUS.

Niets, Mylord, verduistert eene zaak meer, dan wanneer men dezelve door eene
middenstoffe ziet, welke dezelve mismaakt of de waare kleur beneemt. Werp deeze
schuld, bid ik u, op de dwaasheid der Uitschryveren zonder kunde, zonder smaak,
die dikwyls door hunne inmengzels de zuiverheid van myn gehalte bedorven, en
zich alle moeite der wereld gegeeven hebben, om my eene barbaarsche taal te
doen spreeken, en grappen te doen zeggen, veel minder aartig dan de myne.
Ondertusschen geloof ik, dat men, ondanks hunne vervalschingen, gemaklyk den
waaren zin myner uitdrukkingen kan raamen, uit het algemeen beloop myner
Schriften. Doch dit is slegts de geringste der beledigingen my aangedaan. De
Overzetters, de Oordeelkundigen, en de Verklaarders hebben zamengespannen
om my te misvormen, en agting te doen derven. 't Is niet noodig, Mylord, om u de
lafheden aan te wyzen, welke zy op myne rekening gesteld hebben, en nooit uit
myne pen vloeiden, schoon men ze in alle Uitgaven myner Werken vindt.
LYTTLETON.

Hier over, geloof ik, beklaagt gy u met regt; maar een Man van vernuft moet altoos
verwagten, dat men hem meer letter-misdaaden, dan hy begaan heeft, zal ten laste
leggen. Wat hier van ook zyn moge, gy hebt den troost van te mogen aanmerken,
dat de verstandige Leezers, (en gy bekreunt u, zo ik denk, weinig aan de andere,)
zeer wel aan de zigtbaare kentekens weeten te onderscheiden, wat waarlyk uit uwe
pen gevloeid is, van 't geen men u valschlyk heeft opgedischt. Kan een redelyk
Mensch veronderstellen, dat de oordeelkundige van den Timon, Toxaris en
Hermotimus, zulk een slegt gebruik zou gemaakt hebben van zyn tyd en
bekwaamheden, om den Vorstenmoord, den Harmonides en den Ontërfden Zoon
te schryven? Of dat de geslaage vyand van Bygeloof zichzelven voluit tegenspreeke,
door in goeden ernst de Starrewichelaary te verdeedigen?
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LUCIANUS.

Gy verzwygt nog de laatste, schoon geenzins de minste hunner bedriegeryen. Gy
spreekt niet van die Ocypus, door deeze Heeren mede op myn naam gezet. Het is
een opstel van een jammerhartig Sophist, die, aangemoedigd, door den opgang
welken myn Tragopodagra, een myner beste Werken, maakte, te raade werd my
na te volgen in die weinig gelykende copy. - Maar dit is 't alles niet, waar over ik my
beklaagen moet, deeze verpligtende Heertjes, die my toegeschreeven hebben, 't
geen myn werk niet was, konden ook goedvinden my te ontrooven 't geen my
toekwam; en door een haatlyk beginzel gedreeven, maakten zy geene zwaarigheid
om Alcyon my te ontzeggen. 't Is onmogelyk, luidt de taal van een myner Vyanden,
dat LUCIANUS zich zulk een rechtmaatig denkbeeld van de Goden gevormd, en op
zulk eene edele wyze gesprooken hebbe.
LYTTLETON.

In de daad, myn waarde Vriend, men heeft u slegt behandeld, maar, gelyk het
Spreekwoord zegt: De Hond is dol, sla hem dood. - Men moet ook bekennen dat
gy zeer vry uitgesprooken hebt van de Goden des Heidendoms; en het heeft my
altoos verwonderd dat gy niet in ongelegenheid geraakt zyt door den Godsdienst
uws Lands openlyk te bespotten.
LUCIANUS.

Ik zal 'er u reden van geeven, Mylord. Ten tyde toen ik schreef, waren drie vierde,
der geenen met welken ik iets te doen hadt, van myn gevoelen; niet alleen had ik
de Spotters op myne zyde, maar ook het grootste gedeelte des Volks. - Voeg hier
by, dat, schoon de Ouden, ten opzigte van den Godsdienst, zo veel yvers niet
hadden, als uwe Wysgeeren van laater dagen, zy zeker meerder Menschenliefde
bezaten; hoe verschillend hunne gevoelens mogten weezen, zy bragten elkander
daarom niet om hals, gelyk gy, Christenen.
LYTTLETON.

Recht, myn Vriend, gy bezit nog uwe gewoone schamperheid. - Maar ik moet u voor
den Regterstoel der Oordeelkunde beschuldigen van te veelvuldige herhaalingen.
Eenige onzer Geleerden zeggen dat gy onderhevig waart aan een overloop van
geest, en zo zeer met den gal der hekelaarye bezet dat ze uw kleur misvormde. Zo
ras gy het wild hebt opgestooten, zet gy het na, tot dat gy geheel bui-
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ten adem zyt; en, om de waarheid te zeggen, gy gelykt naar een boom, die eene
menigte van waterlooten uitschiet, welke noodwendig moeten afgesneeden worden.
LUCIANUS.

Myne misslagen, ik vrees het, zyn te veelvuldig, even als de gelykenissen, door u
bygebragt, om ze beter aan te wyzen. Ondertusschen komt dit alles hier op neder,
dat ik zomtyds al te vermaaklyk worde, en dat ik eens in een goede luim zynde, my
niet wist te bedwingen. Die overloop van geest, en die overtolligheid van hekelende
vogten, zyn kwaalen, weinig bekend onder de hedendaagsche Schryvers; doch gy
behoorde, ten minsten, medelyden te hebben met die 'er aan onderhevig zyn.
LYTTLETON.

'Er moge geest steeken in 't geen gy zegt; maar dit geeft geen reden. Dat wy,
ondertusschen, ernstig spreeken, myn Vriend! Men heeft tegen u veel grooter
bezwaaren, en 't zal, zo ik vermoede, u niet gemaklyk vallen, dezelve uit den weg
te ruimen. Gy wordt beschuldigd van dikwyls de Wetten der Zedigheid overtreeden
te hebben, en, gelyk myn Vriend POPE wel heeft opgemerkt, is gebrek aan
Welvoeglykheid, gebrek aan Verstand. Tusschen ons, gy hebt zekere vryheden
genomen, die met allen vernuft der Wereld, of, 't geen op 't zelfde uitkomt, met al
het vernuft van LUCIANUS, niet verschoond of vergoelykt kunnen worden. Ik zou een
aantal plaatzen, die de Eerbaarheid kwetzen, uit uwe Werken kunnen aanhaalen;
doch voor tegenwoordig.....
LUCIANUS.

Zyn 'er zulke plaatzen in, 't kan weezen, ik wenschte wel ze niet geschreeven te
(*)
hebben. Ik gis gereedlyk, waar gy heen wilt, en beken rondborstig dat myn Ezel
wat sterk daar mede bezet is: maar, om my te bedienen van de uitdrukking uws
even aangehaalden Vriends: Wanneer men met eene Gekheid zeer is ingenomen;
(en dit was ik met myn Ezel,) kunnen wy bezwaarlyk voorzien, hoe verre die ons
zal vervoeren.
LYTTLETON.

't Is waar: doch gy hebt, in dit stuk alleen, u niet vergreepen. Wat dunkt gy van het
Boek der Liefde, 't geen gy niet zult ontkennen geschreeven te hebben?

(*)

Eene zeer vrye Vertelling, oorspronglyk door LUCIANUS geschreeven, en naderhand door
APULEUS, onder den tytel van den Gouden Ezel veranderd, uitgegeeven.
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LUCIANUS.

Ik beken schuld, gy hebt my overtuigd; maar de losbandigheid van zeden der eeuwe,
waarin ik leefde, kunnen myne schuld verminderen. De Hoofdstof van dat Boek was
het doorgaande Onderwerp der gesprekken, en men hieldt het voor zo onschuldig
als het tegenwoordig misschien in Italie zou zyn. Gy zult zeggen, Mylord, dat ik zeer
zwakke verschooningen voor myne zaak bybreng.
LYTTLETON.

't Zyn, in de daad, de beste niet. De grove ontugtigheden, welke men niet alleen in
uwe Schriften, maar ook in die van meer Schryvers der Oudheid, aantreft, komen
my zo veel te zeldzaamer voor, om dat gy, wellustige denkbeelden willende
bedekken, zulks doet op eene veel behendiger wyze dan de kuischste
hedendaagsche Schryvers; getuigen hiervan veele plaatzen in het even aangeroerde
Stuk. Hoe dit bykome weet ik niet. Maar zeker wy zyn veel kiescher hierin dan gy
gewoon waart.
LUCIANUS.

Dit, in 't voorbygaan, bewyst geenzins dat gy veel deugdzaamer zyt dan wy waren;
want, gelyk uw Vriend VOLTAIRE zeer juist heeft opgemerkt: De Schaamte is uit het
Hart geweeken, en heeft de wyk op de Lippen genomen. Hy voegt 'er by, 't geen
zeker niet in uw voordeel pleit. Hoe meer de Zeden bedorven zyn, hoe gepaster en
kiescher de uitdrukkingen worden; men gelooft in de Taal te zullen herwinnen, 't
geen men in Deugd verlooren heeft.
LYTTLETON.

Gy weet 'er u wonderlyk uit te redden. Maar dewyl wy bezig zyn aan dingen van
deezen aart. Zeg my, zyt gy de Schryver van de Zamenspraaken der Hovelingen,
door uwe Vyanden aan u toegekend? Wat my betreft, ik geloof dat ze uit eens anders
pen gevloeid zyn.
LUCIANUS.

Geen één derzelven heb ik geschreeven. Ik kan u verzekeren dat ze opgesteld zyn
door een dier gewaande Geleerden, op welken ik het in myne hekelschriften zo zeer
gelaaden had; hy wilde, buiten twyfel, myn geest met den zynen op één peil brengen.
LYTTLETON.

Ik heb 'er altoos zo over gedagt, want ze zyn zo laf als ontugtig, zo zeer ontbloot
van geest als van betaamelykheid, en alle van zo weinig beduidenis als de gesprek-
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ken moeten weezen, door losbandige Hovelingen, op eene slegte plaats gehouden.
LUCIANUS.

Gy hebt gelyk, Mylord, en ik zou my als gevloekt van Apollo hebben moeten
aanmerken, indien ik myn papier met zulke schaamtloosheden bezoedeld hadt.
Niettemin, ben ik, met al myn onzedigheid, en al myne ongeregeldheid, als gy over
my wilt oordeelen uit het geen ik gedaan heb, zo slegt niet geweest als veelen zich
verbeelden, en uit myne Werken opmaaken. Ik durf my op myn gedrag beroepen;
het minst bedrieglyk merkteken van myn waar Character.
LYTTLETON.

Men heeft van uw Leeven en van uwe Werken nooit iets meer gegeeven, dan in 't
wilde schermende en tegenstrydige berigten. - Ik zou my zeer aan u verpligt agten,
wanneer gy my, onder deeze aangenaame wandeling, een berigt gaast van uwe
Leevensgevallen.
LUCIANUS.

Met al myn hart.
LYTTLETON.

Wat kort, indien het u gelieft; want ik heb weinig tyds.
LUCIANUS.

Gy weet, Mylord, dat myn Geslacht, 't geen ik wel wil bekennen, dat geenzins onder
de aanzienlykste behoorde, oorspronglyk Grieksch was, en uit Patra in Achaje kwam;
van waar het zich, om redenen van voorzigtigheid, onnoodig hier op te haalen, na
Samosate begaf, eene Stad van Commagene in Syrie, op den oever van den
Euphraat; deeze Stad hadt de eer (want dit is eene by u geliefde spreekwyze,) om
uwen Vriend LUCIANUS ter Geboorte-Stad te strekken.
LYTTLETON.

Zeker is dit eene eer geweest voor die Stad; want wie zou, zonder die gelukkige
gebeurtenisse, immer van Samosate hebben hooren spreeken? Ik herinner my niet
ooit geleezen te hebben, dat dezelve een Man van vernuft, behalven u, voortbragt,
en dikwyls verwonderde het my, onder 't leezen uwer Schriften, dat gy zo menigmaal
van uwe Geboorte-Stad spreekt, als of gy 'er op roemde.
LUCIANUS.

Ik zal u de rede hier van zeggen, Mylord, ik had voorzien, dat myne Vyanden, die
in grooten getale waren, ze-
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ker die aanmerking zouden maaken, als ik zelve het niet by voorraad deedt. Zy
zouden geduurig gesprooken hebben van Syrie, en my verweeten dat ik geen Griek,
maar een Barbaar, was. Ik besloot, derhalven, hun voor te komen, en te doen
weeten, dat iemand, te Samosate gebooren, zo wel kon schryven als zy. - Maar,
om tot myne Leevensgeschiedenis weder te keeren, naardemaal myn Vader, een
arm Handwerksman, geen geld hadt om aan myne opvoeding ten koste te leggen,
kunt gy ligt bevroeden, dat deeze weinig betekende, en dat ik, ondanks myne reeds
vroegontluikende zugt tot de Fraaije Letteren, zeer schaars gelegenheid vond om
dezelve te voldoen; ik bleef gevolglyk, zeer lang, diep onkundig.
LYTTLETON.

't Is zeer te bevreemden dat gy, in weerwil van die ongunstige omstandigheden, u
een styl, zo zuiver, zo fraay, en zo naauwkeurig hebt kunnen eigen maaken, te
meer, in een eeuw van bastaardy; toen smaak en vernuft bykans in een hoek
verschooven lagen, en in de geleerde Wereld nauwlyks een voetstap was
overgebleeven van die volmaaktheid, waartoe Griekenland in vroegere eeuwen
opklom. Het moet een zonderling verschynsel geweest zyn, te zien dat gy heen
boorde door de duisternissen, waarmede de schoolsche wartaal alles bedekte, en
met den zuiversten glans schitterde.
LUCIANUS.

Indien ik als Schryver eenige verdiensten bezitte, kan ik dezelve aan niets anders
toeschryven dan aan eene hebbelykheid, my, van myne kindsheid af, eigen, om
altoos de Werken van de beste Schryvers voor oogen te hebben, als HOMERUS,
PLATO, XENOPHON, en twee of drie anderen. 't Gebeurde dikwyls, dat ik, voor myn
Vader eene boodschap doende, dezelve leende of ontvreemde van lieden in de
nabuurschap; ik doorlas ze met de grootste greetigheid, en beken rondborstig, dat
ik alle agting, als Schryver, vervolgens verworven, aan hun heb dank te weeten. 't Is niet noodig u hier te herinneren het ongeluk, 't geen my op myne eerste reize
overkwam; noch het geschil, 't welk ik met myn Oom had. De Droom, dien gy, buiten
twyfel, meer dan eens geleezen hebt, vermeldt u deeze lotgevallen. Ik zal u alleen
zeggen, dat ik, naa deeze gedenkwaardige gebeurtenis, in 't huis myner Ouderen
niets vindende dan een slegt onthaal, de eerste gelegenheid de beste waarnam om
elders heen te gaan. Deeze deedt
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zich op. Ik pakte alles, wat ik bezat, by één, (de Hemel weet dat het niet veel zaaks
was,) en sloeg volvrolyk den weg op na Antiochie. Daar, door de bezorging myner
doorlugtige Beschermster, genoeg kundigheden, of althans genoeg
onbeschaamdheids gekreegen hebbende, om eene School te openen, bestond ik
het in de Redenkunst lessen te geeven; eene kunst toen zeer in de mode, en welker
Onderwyzers doorgaans zeer gezogt en bewonderd werden, op de algemeene
veronderstelling dat het niet moeilyker was de Welspreekenheid te leeren, dan het
danssen of het fluitspeelen.
LYTTLETON.

Dit denkbeeld, hoe ongerymd ook, heeft, ten uwen tyde, te Antiochie niet alleen
geheerscht; maar zich tot onze dagen uitgestrekt. Mylord CHESTERFIELD, een Man
zo vol geest en smaak, was 'er mede ingenomen, en beweerde, dat ieder een, indien
hy slegts wilde, een Redenaar kon worden, mits hy de moeite daar toe name. Het
voorbeeld van zyn Zoon bewyst het tegendeel; doch gaa voort, bid ik u.
LUCIANUS.

Welhaast verwierf ik agting, en myn arbeid om den jongen Adel de Welspreekenheid
in te boezemen, bezorgde my een overvloed van penningen. Door dit middel, en
het opstellen van Redenvoeringen, toen eene zeer gezogte Waar, maakte ik myn
fortuin. Misschien zyn 'er, in de Verzameling myner Werken, nog van de
Redenvoeringen voor handen.
LYTTLETON.

Ik geloof, dat gy, te Antiochie of Macedonie, ik weet niet net op welk eene plaats,
nog een ander Beroep waargenomen hebt, en Regtsgeleerde geweest zyt.
LUCIANUS.

Ik schaam het my, te moeten bekennen; maar 't is gelyk gy zegt. De Schoolsche
Redenvoeringen, die ik, door lange hebbelykheid, zeer gemaklyk opstelde, en het
gebruik, om het voor en tegen van een vraagstuk te verdeedigen, maakten my, eer
ik het wist, bekwaam voor de pleitzaal. In deezen bogtigen doolhof, vol distels en
struiken, ingetreeden, dwaalde ik langen tyd om, en slaagde niet ongelukkig in de
kunst om beledigingen te zeggen, te liegen, en te hairklooven. In 't einde deedt een
inwendig bezef van regt en onregt, en eenige knaagingen van 't geweeten, die ik
niet kon afweeren, my een Beroep verlaaten, 't welk myn beurs zeer spekte.
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LYTTLETON.

Wy behoeven, myn waarde Vriend, uwe gedagten niet te weeten over de
Pleitbezorgers; gy hebt ze klaar genoeg voorgesteld op veele plaatzen in uwe
Schriften. Zeg my, bid ik u, werwaards gy vervaaren zyt, naa uw vertrek van
Antiochie; want myn geheugen bedriegt my zeer, indien gy, geduurende uwe Jeugd,
niet veel gezworven hebt.
LUCIANUS.

Het bedriegt u niet, Mylord; het geld, in weinig jaaren, verzameld door de beide
bovengemelde Beroepen, stelde my in staat om mynen Reislust te voldoen. Dus
heb ik, geduurende de Regeering der twee ANTONYNEN, Ionie en geheele
Griekenland, vervolgens Gallie en Italie, doorgereisd, van daar kwam ik, door
Macedonie, in myn Vaderland. De zeer aangenaame reis, kunt gy ligtlyk begrypen,
gaf my veel voordeels, ik verkreeg veele nutte kundigheden, ik leerde Menschen
kennen, en dit was de grondslag van myn roem. Eindelyk, moede van zo veel
omzwervens, besloot ik myn verblyf te neemen in de Hoofdstad des Ryks; en hooge
jaaren beklommen hebbende, was ik alleen bedagt om vrede en rust te zoeken in
den Schoot der Wysbegeerte.
LYTTLETON.

Deeze was, indien wy op uw schryven afmogen, in geen bloeienden staat, en helde,
gelyk gy, na den ondergang.
LUCIANUS.

Ik deed, nogthans, alles, om dezelve staande te houden, en, zo ik geloof, niet geheel
zonder vrugt. 't Is waar, myn rang en middelen waren niet toereikende om dezelve
te verdeedigen en te beschermen; ik had den geest myner beide Beroepen verlooren,
en ik zag de behoefte met den ouden dag my naderen; maar gelukkig boezemde
de Voorzienigheid, welke my bewaakte, eenen braaven Keizer het denkbeeld in,
om my te begunstigen. De goede MARCUS AURELIUS ontving my in zyn Paleis, telde
my in den rang zyner Vrienden en Medgezellen, en beschonk my met de Landvoogdy
van Egypte, een post zo aanzienlyk als voordeelig.
LYTTLETON.

Ik geloof, dat gy, even als de groote Amptenaars, heden ten dage, een ander den
last liet draagen, aan dit bewind vast, en u van de voordeelen bediende.
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LUCIANUS.

Voorzeker, en ik sleet de rest myner dagen op de vrolykste wyze.
LYTTLETON.

Gy hebt een hoogen ouderdom beklommen. Zeg my, hoe hebt gy uwe dagen
geëindigd; want de Schryvers, die van uwen dood gewaagen, stemmen zo weinig
overeen, dat men niet weet, wien te gelooven.
LUCIANUS.

Dat weet ik. SUIDAS heeft my van de honden laaten verscheuren, een ander my ter
helle doen vaaren, (dit ondertusschen ziet gy dat bezyden de waarheid is,) en zulks
om het opstellen van een klein Vertoog, Philopatris getyteld, aan 't welk ik nooit
eenig deel gehad heb. Maar, by Hercules! de weezenlyke oorzaak myns doods was
die vervloekte ziekte, die zo veele braave Mannen vóór my heeft weggerukt, en
altoos de Geneeskunst zal braveeren, de Jicht. Zints lang had ik 'er eenige aanvallen
van gevoeld, en zy rukte my, in het tachtigste jaar myns leevens, uit een bedorve
Wereld, en voerde my over in de gezegende Gewesten, waar ik het geluk heb u
aan te treffen.
LYTTLETON.

Ik heb altoos gedagt, uwe Tragopodagra leezende, dat gy de taal voerde van iemand,
die alle de ongemakken gevoeld hadt, waar van gy eene zo aandoenlyke en
oorspronglyke beschryving geeft. Doch het lange tydperk uws leevens in aanmerking
neemende, hebt gy geen reden van te klaagen, dat Atropos uw leevensdraad te
vroeg heeft afgesneeden; schoon het een trek van de snoodste ondankbaarheid
was in eene Dame, door u tot den rang van eene Godin verheeven, haaren
Vergooder te dooden.
LUCIANUS.

Zulk eene belooning had ik niet verwagt; had ik het kunnen voorzien, zy hadt die
eer niet genooten.
LYTTLETON.

Ik wil het gaarne gelooven. Ik bedank u voor uw onderhoud, en de gegeeven
Leevensschets.
LUCIANUS.

't Wordt myn tyd. Ik moet SWIFT en RABELAIS opzoeken; ik zou deezen morgen met
hun eene wandeling doen.
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Zedelyke gedagten.
Niets is bekender en ontegenspreeklyker, dan dat alle menschen, vooral Jongelingen,
naar uitstekende eer en glorie haken, en zelden, zonder afgunst, kunnen verdragen,
dat die aan hunne tydgenoten worden toegeschreven. Maar, hoe is met deze sterke
en algemene zugt overeen te brengen, de luiheid en vadzigheid der meeste
menschen, en de weinige moeite, welke zy aanwenden, om het pad van eer en
glorie te kunnen instreven?
De roem van eenen onverschrokkenen Held, of eenen beroemden Schryver te
wezen, is zeker de grootste, en daarom de meest begeerde, eer. Maar hoe komt
het nogtans, dat elke Eeuw zo weinig uitstekende Helden en beroemde Schryvers,
(in vergelyking van het schier oneindig getal van menschen op de Wereld,) heeft
voortgebragt?
Men zou, naar 't my toeschynt, niet geheel buiten het spoor dwalen, wanneer men
stelde, dat het een en ander daar uit ontstaat, dat 'er, om waarlyk uit te munten,
eene grootheid van Ziel vereischt wordt, waar van het gros der menschen de
onweerstaanbare kragt niet gevoelt. 'Er niet door gedreven wordende, kunnen ze
zig geen begrip vormen, van die alles overwinnende drift, welke 'er noodig is, om
alle de zwarigheden, die zig aan een bekrompen vernuft opdoen, te boven te komen,
ten einde een uitmuntend Man te worden.
De aandoening, die groote Zielen voelen, over alles, wat eenigzins eene
verdenking van haare opregtheid insluit, of dat ten hunnen opzigte het voorkomen
van hoon of veragting heeft, is zo treffende, dat hier door gemaklyk reden te geven
zy van de buitensporigheden, welken zy daartegen dikwils begaan. Sterke driften
en heftige gemoeds-aandoeningen, in allerhande opzigten, behooren veelal onder
de kenmerken der doorlugtigste Mannen. 't Is een ongeluk, zegt Montesquieu, 't
welk met de menschlyke natuur verbonden is, dat groote Zielen zelden gematigd
zyn. En dewyl het altoos ligter valt zyne kragt te volgen, dan die in te binden, zo
vindt men, in de classe van uitmuntende Menschen, eerder luiden, die buitengewoon
braaf en deugdzaam, dan die ongemeen voorzigtig en gematigd zyn. - Van daar
zoo veele voorbeelden van de buitensporigste geneigdheid van groote Mannen tot
de Sexe; waardoor meermaals het lot van Steden en Gewesten, ja zomtyds van
een gansch Volk of van het geheele Ryk, door het enkel woord van ééne Schoone,
beslist is; zelfs dan, wanneer de Held, in den loop zyner overwinningen, door geen
wederstand te stuiten, en door geen geweld meer te bedwingen ware.
Ouders, die in hunne Kinderen uitstekende gaven ontdekken, waardoor zy
welhaast boven hunne tydgenoten staan uit te mun-
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ten, moeten daarom voorzigtig zyn, in het leiden hunner driften; en vooral in die,
welken levendige Zielen schielyker, dan logge en stugge Jongelingen, voor het
beminnelyk Geslagte gevoelen: want hunne geneigdheid eens aangestoken, of
hunne liefde eens ontvlamd, is zelden te dempen of te verdooven; ze eindigt
gemeenlyk niet, dan met eene volkomene voldoening. - Gelukkig zou het zyn voor
het geheele Menschdom, indien aan alle groote Mannen eene Vrouw te beurt viel,
als onze Landsgenoot, de onstervelyke Huig de Groot, heeft mogen erlangen.
Niets heeft meer invloeds op het gedrag der overige Kinderen van een Huisgezin,
dan het braaf gedrag van het Oudste, vooral wanneer dat een Zoon is; om dat hy
dagelyks door de Ouders, als een voorbeeld, aan de anderen kan worden
aangeprezen, en het den Kinderen zeer eigen is, by navolging te leven. Een
deugdzame Zoon is daarom de eer en het geluk van zyn geslagt; en het betaamt
den Ouderen hem op een zeer hoogen prys te stellen. - In zulk een geval is 'er geen
zwarigheid in een uitstekend betoon van agting voor hem. Maar in de gewoone
omstandigheden is het eene gansch onverantwoordelyke zaak voor Ouderen, een
doorstralend onderscheid tusschen hunne Kinderen te maken, en den eenen meer
blyken van liefde dan den anderen te toonen. Dit verwekt een haat in de Kinderen
jegens hunne Ouders, waarin ook die meest geliefde Kinderen betrokken worden;
een haat, die dikwerf onuitrooibaar is, en gewoonlyk droevige gevolgen met zig
sleept.
Het geluk eener groote menigte van menschen, van allerleie standen, hangt,
buiten eenigen twyffel, grootlyks af van het Huwelyk. Dit gelooft, dit zegt, iedereen.
Maar hoe zeer strydt ondertusschen doorgaans hier tegen, de handeling en
denkwyze der Ouderen, in het uithuwelyken hunner Kinderen! Is derzelver waar
geluk gemeenlyk in dezen de daadlyke dryfveer? Zou niet integendeel veeltyds het
Geld, of uiterlyk Aanzien in de Wereld, het eenige beweegrad van den raad der
Ouderen zyn?
Ieder mensch schynt eene natuurlyke geneigdheid te hebben, om zig by anderen
bemind en aangenaam te maken. Dan, hoe is hier mede overeen te brengen, veeler
onhebbelyke en stugge manier van onder de menschen te verkeeren? Hoe weinig
is hun gedrag meerendeels geschikt, om aan anderen te behagen; daar 't veelal
aan de ware vereischten mangelt. Hier toe naamlyk wordt vereischt, eene bevallige
houding, een aangename toon, eene ongedwongene wyze van zig uit te drukken,
gepaard met wezenlyke kennis van zaken, heuschheid, opregtheid en ongemaakte
meegaanbaarheid. Deze zyn, althans naar myn inzien, de eenige geschikte middelen,
om op den duur aangenaam en bevallig te wezen.
't Ontbreekt niet aan eene menigte van voorbeelden, in de wyde geschiedenissen
van het Menschdom, waardoor de nauwkeurige onderscheiding der characters, of
de juiste uitdeeling van loon en
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straf, in de gebeurtenissen duidelyk gezien kan worden: zelfs zyn zommigen van
die dermate treffend, dat ze vry algemeen aan eene onmiddelyke tusschenkomst
der Godlyke Voorzienigheid toegeschreven worden. Maar, wanneer men het gedrag
der menschen in 't algemeen gade slaat, dan schynt het, dat ze, of geheel onkundig
zyn van deze zo zigtbare onderscheidingen, of roekloos daar henen leven, zonder
dezelve eenigzins in opmerking te nemen.
'Er zyn veelligt geen menschlyke ondeugden, die in dit leven uitstekender gestraft
worden, dan ontrouw, valschheid, onregtvaardigheid en hoogmoed; niet alleen door
de natuurlyke strafgevolgen, noch de innerlyke overtuigde bewustheid van 't kwaad,
die de scherpste verwytingen van 't Geweten ten smertlyken gevolge heeft; maar
ook, door by uitnemendheid treffende vertooningen van 's Hemels ongenoegen,
zelfs voor het oog van andere menschen.
Indien zy, die, buiten alle verpligting, na de regering van een Land staan, zig voor
den geest bragten den last, dien zy daar door op hunne schouders laden, zouden
zy niets meer noodig hebben, om hen van deze roeklooze onderneming te doen
afzien. Veel meer nog zouden zy schroomagtig zyn om dien last te aanvaarden,
indien zy eenmaal regt ernstig indagten, welke hier namaals de straffe der zulken
zal zyn, die hun Vaderland, ik zal niet zeggen moedwillig verraden, maar door
onkunde of onoplettendheid ten val brengen, en daardoor duizenden ongelukkig
maken.
De Christelyke Godsdienst is buiten eenigen twyfel de schoonste van allen. Maar
in welke vergelyking met deszelfs uitmuntendheid kan het dagelyksch nut, dat door
denzelven onder de menschen te wege gebragt wordt, komen? Het Euangelie leert
zagtmoedigheid, verdraagzaamheid, barmhartigheid, eensgezindheid, en nederigheid
des harten. Intusschen hoort men onder de Christenen, niet minder dan onder de
Jooden en Turken, van toorn, grimmigheid, wraakzugt, tweedragt en trotsheid des
gemoeds.
't Is altyd onvoorzigtig, en een bewys, dat men geen genoegzame kennis van het
menschlyk hart heeft, iemand iets te zeggen, dat hem, zonder van eenige nuttigheid
voor hem te zyn, niet anders dan onaangenaam kan wezen. 't Is daarom altoos
geen blyk van vriendschap, zynen Vriend te verhalen, wat 'er van hem of zyne daden
gezegd wordt, wanneer de kennisgeeving daar van hem geen het minste voordeel
doet, of hem geene gelegenheid geven kan, om 'er zig na te schikken: want de
kwaadsprekendheid is ééne der algemeenste ondeugden onder de menschen.
De drift, om zig te wreeken over dezulken, die ons eenig kwaad deeden, ons
kwalyk bejegenden, of, met ons gelyk staande, een middel gevonden hebben, om
zig boven ons te verheffen, is, wanneer zy recht post gevat heeft, de vuurigste in
onzen boezem. Zy kent dan dikwils geen palen, en bekreunt zig niet aan de middelen,
welken zy ter hand slaat, om aan haar zelve te voldoen. - De te leur gestelde hoop
van eene Minnares vooral
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schaamt zig niet allerleie middelen te beproeven, om haren vorl gen Lieveling te
drukken, en zo geheel te vernederen, dat hy voor altoos buiten de mogelykheid
gerake, om zyne hand aar eene andere te kunnen geven. Haar wraaklust eindigt
zelden anders, dan met haren dood. Deeze heftige togt, die den boezen van zo
menig eene der schoone Kunne verslonden heeft, is minder sterk, en korter van
duur by de Mannen.
Als men de waarde van den Christelyken Godsdienst nagaat en bedenkt, kan
men, hoe vyandig men ook tegen denzelven zy, niet nalaten te erkennen, dat dezelve
de wezenlykste lessen bevat, die geschikt zyn, om den mensch door zigzelven
gelukkig te maken, en het heil der Maatschappy te bevorderen. Alle dingen die gy
wilt, dat u de menschen zouden doen, doet gy hun ook alzo, zegt de Zaligmaker;
en zynen naasten lief te hebben als zig zelven, is één der voornaamste bevelen,
die hy zynen aanhangeren gegeven heeft. Grondstellingen, waarin, ('t geen alle
verstandige Wysgeeren moeten toestemmen,) de eenige ware grond van geluk op
deze wereld gelegen is. - Wanneer men dien schoonen en beminnelyken Godsdienst
altoos van deze zyde voordroeg, zo als dezelve, uit eigen aart, des menschen
wezenlyk geluk met zig brengt, zou men 't met rede bykans onmogelyk mogen
oordeelen, dat men deszelfs heilzame vrugten en uitwerkzelen niet onder de
Christenen oogschynlyk gewaar zou worden; wy zouden 'er ongetwyfeld de
vrugtbaarste gevolgen van bespeuren. Doch zins men ongelukkig den Godsdienst
van de zedelyke Deugd, - zo voor elk mensch in 't byzonder als voor de burgerlyke
zamenleving in 't algemeen, - heeft afgezonderd, of het verband tusschen den Hemel
en de Aarde geheel los gemaakt heeft, is de Godsdienst over 't geheel van weinig
nut of invloed voor de menschen op Aarde, en de Deugd heeft, om die rede, by het
gros des Christendoms, weinig of geen bekoorlykheid.
Behalven de wyze van den Godsdienst voor te dragen, om denzelven van meer
invloed te doen zyn, op het leven of de zeden der menschen, is 'er geene zaak, die,
althans hier te Lande, meer verbetering noodig heeft, dan de opvoeding der Jeugd.
De mensch beschouwd, gelyk hy doorgaans op zyn twintig a dertig jaren voorkomt,
wanneer hy alle de Scholen der onderwyzinge doorgeworsteld heeft, is veelal niets
anders dan een samenstel van vooroordeelen, of wel eene opeenstapeling van
zaken, waarvan hy 'er geen één anders, dan op het gezag van Ouders, Vrienden,
- (om niet te spreken van Knegts en Meiden,) - van Leermeesters en de Wereld
aangenomen heeft, zonder eenig eigen onderzoek van wezenlyk aanbelang. Hoe
tog wordt hem de Godsdienst veelal geleerd? Hoe wordt hy opgeleid zig voor het
kwaad te wagten, en het goed te doen? Hoe wordt hy in alle kunsten en
wetenschappen onderwezen? Hoe worden hem de belangen van zyn Vaderland
ingeboezemd? Welke gevoelens van eer en deugd worden hem ter regelinge
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van zyn gedrag aan de hand gegeven? Hoe wordt zyn hart gevormd, om naderhand
eene Egtgenoote gelukkig te maken? - Omtrent deze en soortgelyke stukken heeft
de opvoeding onzer Jeugd, (eene zaak van het uiterste gewigt,) buiten tegenspraak
eene groote verbetering noodig.

Oorlogszang van de bezetting te Berlyn, toen dezelve den 10 april
1778, te velde trok.
(Naar 't Hoogduitsch van den Heer RAMMLER.)
Ten wapen, dappere Krygshelden! - Ten wapen! Trekt ten Velde! Onze Oorlog is
regtmaatig. De grootste Held van Duitschland voert ons aan. De Eer en de
Overwinning volgen ons.
Beeft Vyanden! Dapperheid en Krygskunde ondersteunen ons. Het Bloed onzer
Voorvaderen speelt ons in de aderen.
Wy zullen altoos met dezelfde Kloekmoedigheid stryden. Geen aantal van Vyanden
zal ons verschrikken. Wy vraagen niet hoe sterk zyn ze; maar waar zy zich bevinden?
Trekt op Krygsgenooten! Vernedert den Trots des Vyands. Dat de Overwinning
onze Wederkomst verhaastte! Over de Gesneuvelden zullen wy de verschuldigde
Traanen storten. Geluk en Roem wagten de Overwinnaaren!
Onze Kinderen zullen wenschen in hunne plaats geweest te zyn. Onze jeugdige
Schoonheden houden 't oog op hun geslaagen. Soldaaten, gy zult ons Vaderland
beschermen! Mannen, gy zult uwe Vrouwen verdeedigen!
Hoort gy het bulderen des Geschuts? Vergezelt het met uwen Zang. Deeze Dag
zal u een' bestendigen Vrede verschaffen.
Dat hy die wykt, dat hy die zich kromt voor den aansnorrenden Kogel, eerst daar
door getroffen worde! Dat hy, die laf hartig de vlugt kiest, door 't Zwaard des Vyands
omkome!
Neen! eer ik vlugt, zal ik met de wapenen in de vuist sneeven. ô God! ô Koning!
ô Vaderland! wreek u op my, indien ik u verraade!

Narigt.
De Les aan Narcissa gegeeven voldoet ons niet; haar geval eischt, zo wel van de
eene als van de andere zyde, eene juister beredeneering; de bepaalende
omstandigheden doen in zulk een geval zeer veel ter zaake: en wy zouden de
roeping van Narcissa, vooral, zo sterk niet durven bepaalen.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Onbeschroomd onderzoek in den godsdienst.
De vryheid van den Geest in het naspeuren, aankleeven en belyden der waarheid,
hooger te waardeeren, dan de vryheid van het lighaam, in het inrigten onzer
geoorlofde bedryven, word dikwils belemmerd, niet alleen door oorzaaken, die van
buiten aankomen, maar ook door zulken die binnen in ons ontstaan. En onder deeze
is zekerlyk geene der minste, de schroom voor een volkomen onderzoek in den
Godsdienst.
We zyn natuurlyk geneigd, om elke reeds verkreegene kundigheid, met eenig
voorkomend nieuw Voorstel, in geval van eene schynbaare betrekking, te vergelyken;
over beider overeenkomst te oordeelen; en dus onze kennisse uit te breiden. Maar
by aldien onze eerdere kundigheid ons genoegen baart, en het nieuw voorstel met
dezelve niet schynt te strooken, alsdan valt ons de gemelde vergelyking
onaangenaam, en we zyn zelfs schroomagtig om die voort te zetten.
Dit heeft, ten aanzien van een volkomen onderzoek in den Godsdienst wel
inzonderheid plaats, eerstelyk, by vraagen, die op 't gezag van 't gemeen natuurlyk
begrip konnen beantwoord worden; en ten tweeden, by vraagen, nopens welker
beantwoording vrye lieden van verstand en deugd, by aanhoudenheid, bevonden
worden verschillend te denken.
I. TIMIDUS en CONFIDENS belyden den Christelyken Godsdienst. Ze zyn niet
gemeenzaam met de hedendaagsche nieuwe Wysgeerte van den Geest; nochte
met die Overnatuurkunde, in welker diepte het algemeen Menschenverstand geen
gronden gewaar kan worden. Zy hooren, of verneemen, by gelegenheid, eenige
stellingen en inwerpingen uit die Wysgeerte, of uit die Overnatuurkunde, ontleend,
strekkende, ten deele ter ondermyning, ten deele ter openlyke vernieling, der gronden
van den Natuurlyken Godsdienst, of der bewyzen voor het Evangelie.
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Zulke stellingen en inwerpingen ontrusten hen. Zy zoeken de kalmte van hunnen
Geest te vernieuwen: maar op verschillende wyze.
TIMIDUS bemerkt geene overtuigende redenen of bewyzen der tegenleere; nochte
zulken, die de redenen en bewyzen van zyn voorig geloof als kragteloos of ongegrond
doen voorkomen. Maar hy ziet voorstellen, die hem verbysteren; redenen, die hem
niet overtuigen, doch die hy tevens niet weet op te lossen. Hy mistrouwt zyne
kundigheid, ('t zy in de konst van redenkavelen, 't zy in deezen of geenen anderen
tak der Wetenschappen,) om de nieuwe voorstellen juist te konnen toetsen. Hy is
bedugt, of mogelyk een opzetlyk onderzoek hem geheel in verwarring zoude brengen;
en zyne overtuigdheid, van eene hem dierbaare, en door hem tot dus verre omhelsde
waarheid, zoude doen wankelen? Hy besluit des, zodanig een onderzoek ter zyde
te stellen; de tegenleere en inwerpingen te vergeeten, en in het aankleeven aan
zyne bevoorens verkreegene gevoelens te berusten.
CONFIDENS bezeft, dat hy, in allen gevalle, moet toestemmen 't geen hy voor
waaragtig houd: en dat, in geenen gevalle, noch zyn geloof, noch zyn belang, noch
zyne neiging, de dingen konnen doen zyn, 't geen zy mogten niet zyn. Hy behoud
de tegenleere levendig in gedagten. Hy ontleed dezelve. Hy vergelykt de redenen,
bewyzen, waarschynlykheden, en gevolgen der oude, met die der nieuwe, leere.
Hy raadpleegt, des noods, eenen kundigen, die grootere duisterheden voor hem in
zo verre opheldert, dat de geheele zaak binnen den kring van zyn eigen begrip
geraake. Hy doet zyn belang en neiging werkeloos zyn. Hy oordeelt zelve. Hy
bedenkt of andere persoonen, van welker verstand en deugd hy overreed is, mogen
gehouden worden met zyn oordeel in te stemmen.
II. Onze feilbaarheid in zaaken, die tot geene genoegzaame zekerheid gebragt
konnen worden, doet ons in veele derzelven, als zy van veel gewigt zyn, ons eigen
oordeel, alleen staande, mistrouwen. Wy verlangen als dan de instemming van
anderen, van agtingwaardige persoonen.
TIMIDUS en CONFIDENS, niet zeer gemeenzaam met de geschillen tusschen de
Gezintheden, waarin de Christenen veelal verdeeld zyn, bekomen een ruimer inzigt
in eenig Leerstuk, dat algemeen by de gezintheid, aan welke zy toegedaan zyn,
anders, dan by anderen, word
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voorgedragen en bepaald. Deeze en geene bewysreden der laatsten komen hun,
voor het tegenwoordige, niet ongegrond voor. Dit belemmert hen; als natuurlyk
geneegen tot een gevoelen, dat zy, van jongs af, als regt gekoesterd hebben. Zy
poogen deze belemmering op te ruimen: maar op verschillende wyze.
TIMIDUS bevind zig zeer sterk aangedaan, door de agting der beroemdste Naamen
in zyne Gezintheid. Hy weet, dat zyne Voorgangeren hem onderzoek en eigen
oordeel aanpryzen: maar hy weet ook hoe gevaarlyk men het, nopens veele
leerstukken, en misschien ook nopens het tegenwoordig, pleeg te houden, als
iemand, na onderzoek, van hun mogte verschillen. Hy weet, dat zyne Voorgangeren
geen eigen gezag hebben, tot eene algemeene bepaaling van een Leerstuk, dat
men door eenige vrye verstandige en deugdzaame Mannen, by aanhoudenheid,
anders dan door hen, ziet begrypen. Maar hy is te zwak, om den schroom voor eene
gebeurlyke en gevaarlyke dwaaling te konnen wederstaan, indien hy zig, by opzetlyk
onderzoek, geperst mogte vinden, om een ander begrip van 't Leerstuk geheellyk
toe te vallen. Misschien ook overlegt hy, hoe eene verandering zyner denkwyze, in
één leerstuk, invloed zoude konnen hebben op eenig ander, met het voorige in
verwantschap staande: waar door zyne belemmering dan verdubbeld word. In deze
verscheidenheid van bedenkingen, besluit hy zyn nieuw inzigt te vergeeten, en de
bepaaling, waar aan hy gewoon is, zonder verder onderzoek, te blyven erkennen.
CONFIDENS hangt onvergelykelyk minder gewigts aan 't verschil van begrippen in
dit tweede, dan wel in het eerste, geval. De aandoening van persoonlyke agting,
die als nu zyn oordeel verzelt, is veel minder dan de aandoening van TIMIDUS uit
den zelven hoofde. Hy voelt, dat zyne toestemming in dit tweede geval niet op zo
vaste gronden steunt, als wel in het eerste. Hy bemerkt, dat hy in dit tweede, anders
dan in het eerste, moet missen eene algemeene instemming van vrye, verstandige
en deugdzaame lieden; 't zy hy zyn eerder gevoelen bleef aankleeven, 't zy hy een
ander, dat hem thans niet ongegrond voorkomt, by eindelyk oordeel, geheellyk
omhelsde. Hy besluit dan gereeder tot een volkomen onderzoek.
Deze twee persoonen verschillen onderling, nopens verder onderzoek, op dezelve
wyze, ook by vreemdere be-
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denkingen over den Godsdient, die in hun eigen gemoed opryzen.
De meerdere en mindere volmaaktheid van de verstandelyke vermogens der
Menschen doet hun gedrag, in gelyke voorvallen, zeer dikwils, en met reden,
verschillen.
De handelwyze van TIMIDUS, in het eerste geval, schynt onberispelyk. Het is de
pligt van zulken, die zig niet geschikt bevoelen tot diepzinniger bespiegelingen, en
afgetrokkener redeneringen, deeze beiden daar te laaten; zig over dezelven niet te
bekommeren; en op die kundigheden, waar van men door gemeenzaamer en nooit
ontzenuwde redenen of bewyzen overtuigd is, in geloof en handel te blyven bouwen.
De schroom, om zynen tegenstreever onder de oogen te zien, zou, in dit zelve
geval, door CONFIDENS niet onberispelyk ingevolgd worden. 't Is waar, zyne grootste
belangen, verknogt aan de waarheid der Leere, die hy tot nog toe omhelsde, zouden
afhangen van het slot van dit nieuwe onderzoek; terwyl zyne winst slegts in
schâavergoeding bestaan konde. Maar dit onderzoek is evenwel ook, van ter zyde,
verzelt van menigerlei voordeel. Allerleie duisterheid is hinderlyk aan eene volkomene
berusting. Het vrymoedig onderzoek van CONFIDENS kan het afgelegener onderwerp
misschien mede onder het bereik van TIMIDUS brengen, en hem eene aangenaame
bevestiging van zyn voorig oordeel veroorzaaken. Daarbenevens doet zulk eene
onderneeming den Tegenstreever zien, dat men zig niet onttrekt op eenen gelyken
voet met hem te redenkavelen: niets van hem vorderende, dan 't geen men zig
zelven ten wet stelt, namentlyk onzydigheid, ernst, en toetsing aan elks eigen
verstand.
De handelwyze van TIMIDUS, in het tweede geval, schynt verschoonlyk. Natuurlyke
zwakheid van geest, en daar uit geboorne kleinmoedigheid, is, niet zonder zeer
veele en zeer moeilyke pogingen, gedeeltelyk te verbeteren; en, misschien nooit,
zonder buitengewoone hulp, geheellyk te geneezen. Ook in de zaaken deezer
Wereld, verkiest een zwakke geest dikwils eerder het oordeel van een anderen,
dan zyn eigen, op te volgen. Een zwakke geest erkent dikwils de ydelheid van zekere
vreeze, die hy by elke gelegenheid op nieuws voelt, en veel- al op nieuws involgt,
om de nadeelen zyner hartstogtelyke ontroeringen voor te komen. De opregte
TIMIDUS kleeft, in 't algemeen, deeze handelwyze aan, slegts uit aanmerking
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van zynen toestand in 't byzonder, welks gebreklykheid hem bedroeft, voor zo verre
hy dien mogte konnen verbeterd hebben; en hy erkent tevens de gebreklykheid van
dit zyn kleinmoedig gedrag.
CONFIDENS handhaaft, in dit tweede geval, even als in het eerste, de waardigheid
van den Godsdienst, en van de menschlyke natuur, beide. Belang en neiging mogen
en moeten ons dikwils, natuurlyk, tot eenige Leere doen overhellen, of ons van
dezelve afkeerig maaken; welke onverschilligheid de hedendaagsche nieuwe
Wysgeerte, en de verbysterende Overnatuurkunde, ook van ons zouden mogen
vorderen. Maar dit moet egter stand houden, dat ons oog altoos voor duidlyke
waarheid, en duidlyke waarschynlykheid, open blyve; en dat ons harte bereid zy,
om dezelve, des noods, ongelet belang en neiging, in zig toe te laaten. De waarheid,
de waarheid alleen, de geheele waarheid, is het doelwit, en tevens het rustpunt,
van eenen redelyken en verhevenen geest.
Niet, dat CONFIDENS allerleie tegenleeren en inwerpingen van anderen, ofte allerleie
maaleryen van zynen eigenen geest, zoude onderneemen te ontleeden. De duidlyke
inspraaken van het algemeen natuurlyk begrip, vergeleeken met de verderflyke
gevolgen eener nieuwe tegenleere, ofte met de blykbaare wuftheid en ongerymdheid
van sommige eigene invallen, zyn genoeg, om de wraakbaarheid deezer laatsten
te beweeren, en dezelven te veragten: vooral na eene en andere proeven, in
soortgelyke gevallen, genomen. Maar hy onderneemt, onbeschroomd, het onderzoek
van alle zulke tegenbedenkingen, die aan hem toeschynen dit eenigzins te verdienen:
agtende zelfs de dwaaling, na een behoorlyk onderzoek, in 't algemeen, eerlyker
dan de blinde omhelzing der waarheid.
Eene volkomene en Manlyke berusting, eene alleraangenaamste kalmte in den
geest, een geloof naderende aan het aanschouwen, na den gewenschten uitslag
van een vrymoedig onderzoek van betwiste hoofdwaarheden in den Godsdienst; vergeleeken met de dubbingen eener zwakke en vreesagtige ziele, nopens die
waarheden, - kan ons leeren het gewigt der lesse:
KOOPT DE WAARHEID, EN VERKOOPT ZE NIET!
C.B.Z.
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Waarneeming wegens het nut van de mercurius in de
hydrocephalus internus.
(Medical and Philosophical Commentaries, Vol. VI. p. 220.)
Den 13 February 1775, wierdik by den eenigen Zoon van een Heer te Leverpool
geroepen: het Kind, tusschen de drie en vier jaaren oud zynde, was zedert agt
dagen niet regt wel geweest, en klaagde bestendig over pyn en zwaarte in het hoofd,
en in de beenen: het had intusschen gebraakt, was koortsig, en konde het licht niet
verdraagen.
Ik was niet weinig by dit verhaal aangedaan, vermits ik reeds drie Kinderen in
deeze familie onder myne behandeling gehad had, die alle drie, zo als uit de
Toevallen, en uit de opening van de ligchaamen, bleek, aan de Hydrocephalus
Internus gestorven waren; dan myne ongerustheid wierd sterk vermeerderd, toen
ik het Kind nader onderzogt. Ik vond de pols zeer schielyk en ongeregeld; het hoofd
was heet; de wangen opgezet; de beide pupillen verwyderd, en daar bleef geen
twyfel omtrent den aart der Ziekte meer overig.
Men had reeds een Braakiniddel, eenige poejers van Calomel, en een
Purgeer-middel, dog zonder de minste beterschap, het Kind toegediend. Ik liet het
Kind een voetbad gebruiken, en den Tartarus Emeticus in zulke kleine Giften
inneemen, dat het eenige neigingen tot braaken verwekte.
‘Den 14 Febr. De Toevallen waren dezelfde, met menigvuldige opvliegendheid,
ongeruste slaap, en geduurig slaan op het hoofdkussen, dan met de eene, dan met
de andere zyde, van het hoofd. Ik liet een Spaansche-vliegen pleister tusschen de
schouderbladen leggen; het voetbad herhaalen, en met het gebruik van de Tartarus
Emeticus aanhouden.
Den 15 Febr. Het Kind was slaperig, onrustig, en schreeuwde by tusschenpoozen
sterk; de pols was langzaamer dan natuurlyk, en de pupillen waren voor de sterkste
lichtstraalen ongevoelig.
Ik had weinig hoope tot het herstel van den I yder, en dus waren myne
raadgeevingen en voorschriften altoos gepaard met een onaangenaam vooruitzigt.
Hoe meer ik de Ziekte in alle haare verschillende gezigtspunten beschouw-
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de, hoe meer ik overtuigd wierd, dat de gewoone Geneeswyze in dit geval
vruchteloos zoude zyn; en dus viel ik op het denkbeeld, of niet misschien de
Mercurius door den omloop der vogten opgenomen, en vervolgens de glandulae
Salivales aangedaan hebbende, tot aan het Systeem der opslurpende vaten van
de Ventriculi Cerebri zouden kunnen doordringen, en op deeze wyze de opslurping
van het uitgestort vogt helpen bevorderen.
De kortheid van de Ziekte, en de schynbaare sterkte van het Kind, waren zeer
gunstig om deeze Geneeswyze in 't werk te stellen’.
Daar was echter geen tyd te verzuimen, en dus stelde ik het aan de Ouderen
voor, die zeer schielyk haare toestemming daartoe gaven; als zynde zeer wel
overtuigd, dat, niettegenstaande de reeds aangewende hulpmiddelen, dit haar eenig
Kind, even als de drie andere Kinderen, een slagtoffer van de Ziekte zoude worden.
Men maakte dierhalven een begin met de Mercuriale middelen, en vermeerderde
dezelve met de mogelykste omzichtigheid.
In 48 uuren begon de adem te stinken, het tandvleesch wierd rood en gezwollen,
en de Toevallen van de Ziekte, zo verre men ontdekken konde, wierden eenigsints
minder. Naa verloop van nog 48 uuren begon de Salivatie, en de Ziekte wierd
oogenschynlyk minder. Tusschen den vyftienden, en twee-en-twintigsten February,
gebruikte het Kind twintig grein Calomel, en daarenboven wierd 'er een dragma van
de sterkste mercuriaal zelve ingevreeven. De gifte van de Calomel was een grein,
met een weinig Suiker; en men liet dezelve naa verloop van zulk een tusschentyd
herhaalen, als de omstandigheden toelieten. Naa den twee-en-twintigsten wierden
geen mercuriale middelen meer gebruikt: eene gemaatigde Salivatie hield nog vyf
of zes dagen aan; vervolgens hield dezelve op, en de Ziekte was volkoomen
geneezen. Ik liet hierop het Kind de Kina geeven, als zynde het beste versterkendste
middel naa het gebruik der Mercuriale middelen, maar ook het beste behoedmiddel
tegens een recidiv. Ik heb opgemerkt dat het scheelen het laatste Sympton was, 't
welk verdween.
Van den vyftienden February zyn 'er geen ander Geneesmiddelen gegeeven dan
de Mercuriale.
Ik had dezelfde goede verwachting van de Spaansche Vliegen als Dr. SIMMONS,
dan de ondervinding heeft my geleerd dat dezelve niets afdoen. De drie Zusters
van dit
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Kind, die alle drie aan deeze Ziekte zyn gestorven, waren Spaansche Vliegen
pleisters gelegd, en eene van hun, behalven tusschen de schouderbladen, zelfs
nog eene agter de beide ooren.

Nieuwe proefneemingen van het pooten der tarwe.
MYN HEEREN!

‘In een tyd, dat onze Landaert aengemoedigt, zoo door den huyshoudelyken tak te
Haerlem, als door de Maetschappy ter bevordering van den Landbouw te Amsteldam
opgeregt, meer en meer smaek begint te krygen, in het betragten en beoeffenen
der allernuttigste Weetenschap, de Landbouwkunde, dunkt my den inhoud van den
brief, dien ik, uyt het Engelsch vertaeld hebbende, de vryheyd neeme U Ed. toe te
zenden, een onderwerp van groot belang te behelzen; en ik durve uyt dien hoofde
U Ed. verzoeken denzelven, hoe eerder hoe liever, eene plaets in uw geagt
Maendwerk te gunnen. Mooglyk zou het, daer nu, zoo veele honderde morgen
lands, in de kortelings drooggemaekte polders onder het Heemraedschap van
Schieland of elders, op nieuw ten landbouw worden ingestooken en aengelegt,
veele van derzelver eygenaeren kunnen opwekken, om, in het aenstaende najaer,
deeze in Engeland zoo wel geslaegde handelwyze, tot voordeel van hun zelve en
het algemeen, nae te volgen.’
Ick hebbe de Eere met alle agtingh te zyn
MYN HEEREN!

UE. D.W. Dienaer,
Een Lid van den Oeconomischen Tak.

Rotterdam, den 19 Mey 1781.
(Gentleman 's Magazine, November 1780.)
MYN HEER, URBAN!

U Ed. kunt geen weezentlyker dienst aen den Landbouw doen, dan door het
verspreyden der zeer voordeelige han-
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delwys, kortelings in de Provincie van Norfolk ingevoerd, van de Tarwe te pooten;
zoo als dezelve vermelt is in de Brieven en geschriften over den Landbouw, het
planten, &c., uytgezogt uyt het Correspondentieboek van het Genoodschap opgeregt
te Bath.
MYN HEEREN!

Het is met veel vermaek dat ik uw onderzoek, betrekkelyk tot de handelwys in deeze
landstreek van de Tarwe te pooten, beantwoorde; het is, naer myn gevoelen, eene
der grootste verbeteringen in den Landbouw, die, gedunrende deeze Eeuw, heeft
plaets gehad; en was dezelve algemeen door het Koningryk aengenomen, zoo
zoude zulks tot zeer groot voordeel van het algemeen verstrekken.
Het pooten van Tarwe schynt het eerste in de gedagten gekoomen te zyn, door
het planten van graenen in tuynen uyt enkele lievhebbery, door menschen die geen
gedagten of gelegentheyd hadden, om zulks tot een oogmerk van voordeelgeeving
nyt te breyden. En ik kan my niet herinneren, dat het zelve in eenige ruymer maete
is ondernomen geworden, tot dat een geringe landbouwer naer by Norwich, (de
hoofdstad van Norfolk,) zulks begon; omtrent twaelf jaeren geleeden, op minder
dan een halven morgen lands. In de eerste twee of drie jaeren daer aen, volgden
maer eenige weynige deszelvs voorbeeld; en deeze waeren gemeenlyk het voorwerp
van bespotting hunner gebuuren, door het navolgen van zulk eene byzondere
handelwys: zy hadden egter aenmerkelyk beter en grooter gewassen, dan hunne
nabuuren. Dit, zoo wel als het bespaeren van Zaeykoorn, deed meer anderen
dezelve naervolgen, onderwylen dat zommige kundige persoonen, het groot voordeel
hiervan opmerkende, 'er de nuttigheyd van in de Nieuwspapieren van Norwich
gemeen maekten, en deeze handelwyze aenpreezen. Die aenbevelingen waren
van goede uytwerking; de nieuwsgierigheyd en de onderzoekingslust der Norfolksche
Landbouwers, (byzonder in den omtrek van Norwich,) wierd opgewekt, en zy vonden
genoegzaeme reden, om algemeene proefneemingen te doen. Onder allen was 'er
een der grootste landhuurders in dit Graefschap, die 57 acres (omtrent 28 morgen)
in een jaer bepootte. Zyn goede uytslag, door het zigtbaere voorregt van zyn gewas,
zoo in deugt, als menigte, was zoo groot, dat hy het volgende najaer driehondert
Acres (omtrent 150 mor-
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gen) bepootte; en die handelwys altoos zedert heeft aengehouden. Zulk eene
treffelyke proeve heeft deeze handelwys volkoomen stand doen grypen; en ze was
het middel, om dezelve algemeen in te voeren, by de verstandige landbouwers, in
eene zeer uitgestrekte Landstreek; alwaer 'er nu zeer weynige gevonden worden,
die eenige Tarwe zaeijen, wanneer zy handen genoeg bekoomen kunnen, om
dezelve te pooten. Men heeft algemeen opgemerkt, dat, alschoon de gepoote
gewassen zeer dun of schrael schynen te staen, geduurende den herfst en den
winter, de planten egter in de lente, ongemeen uytstoelen, en zig uytspreyden. De
Airen zyn ontegenzeggelyk grooter, zonder eenige agterblyvende of magere
graenkorrelen in zig te bevatten, het graen zelve is kloeker van stuk, en zoortelyk
zwaerder voor ieder Schepel, dan wanneer het gezaeyd is.
De landen, op welke deeze manier van beteelen, byzonderlyk, voorspoedig gelukt,
zyn die, welke, met klaver bezaeyt geweest zynde, afgemaeyt zyn geworden; of
zulke, welke, in de voorige lente met drieblad of graszaeden bezaeyt waren, en op
welke, van tyd tot tyd, geduurende den zomer, eenig vee geweyt was geworden.
Deeze gronden worden, na de gewoone bemesting, eens met den ploeg omgezet,
in vooren, welke tien duymen van een staen; langs welke een Man, dien men den
delver noemt, met twee poot-yzers, eenigzints dikker als laedstokken, maer veel
dikker aen het beneden-eynde, en met eene spitse punt voorzien, rugwaerts gaet,
en gaten maekt, omtrent ter afstand aen alle zyden van vier duymen, en ter diepte
van één duym. In deeze gaten laeten de vullers, (Vrouwen, Jongens en Meysjes,)
twee graentjes vallen, 't geen volkoomen genoeg is, hier na word 'er, door een paerd,
eene Egge met doornen gewapend, over het land gesleept; 't geen de gaten digt
maekt.
Op deeze wyze is omtrent drie vierde van een Schepel genoeg, om een halven
morgen te bezaeijen; en dewyl het zelve oogenblikkelyk onder de aerde word
begraeven, is het gelykelyk bevryd voor ongedierte of de aenvallen van vorst; de
geregelde manier in welke het zelve opkomt, geeft de beste gelegentheyd, om het
vry van onkruyt te houden, 't zy door wieden of schoffelen.
In één woord, deeze handelwyze is van veel grooter nut, dan eenige, die tot nog
toe in de Landbouwkuust is bezogt geworden. Wanneer men dezelve beschouwt,
met betrekking tot de Parochien, zoo verdient ze ook van die
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zyde alle oplettendheid; dewyl zy grootelyks strekt, om de uytdeelingen aen de
armen te verminderen, door het in 't werk stellen van de oude lieden en de kinderen,
in een jaergetyde, wanneer zy weynig anders te doen hebben. Dezelve bespaert
den landbouwer en het algemeen twee derde van het graen, 't geen anders, door
het zaeijen, op iedere halve morgen gebruikt word; 't geen, wanneer zy door de
geheele Natie wierd aengenomen, (zonder den meerderen opbreng in aenmerking
te neemen,) voor meer dan een half millioen menschen brood zoude verschaffen.
De onkosten van het met de hand pooten zyn nu gebragt tot omtrent zes
Schellingen, (hollandsch drie guldens tien stuyvers,) den halven morgen. Hier
benevens is 'er onlangs een zeer volmaekte boorploeg onder ons ingevoerd, die
men bevonden heeft ongemeen wel te beantwoorden; door welke de moeijelykheyd
om handen genoeg te bekoomen, weggenomen, en de onkosten verminderd worden;
dewyl één Man met deezen ploeg een halven morgen, in één dag, kan bepooten:
de Maeker van denzelven is Mr. JAMES BLANCHER, van Attleborough in het Graefschap
Norfolk.

Natuurlyke historie van het roodborstje en het blauwborstje.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Het Roodborstje, in 't Grieksch Εριθακος, in 't Latyn Rubecula, in 't Italiaansch
Pettirosso, in 't Engelsch Red-breast, in 't Fransch Rouge-Gorge, in 't Hoogduitsch
Rothbreustlein, in 't Zweedsch Rot-gel, in 't Portugeesch Pitiroxo geheeten, brengt
den geheelen Zomer door in onze Bosschen, en komt niet omtrent onze Wooningen
dan by zyn vertrek in den Herfst, en zyne wederkomst in de Lente: deeze laatste
keer laat het zich maar enkel zien, en haast zich, om in de Bosschen onder het
uitbottend geboomte de eenzaamheid en liefde te zoeken. Het vervaardigt zyn Nest
digt by den grond op de wortels van jonge boomen, of op planten slerk genoeg om
't zelve te draagen: het bestaat uit mosch met hair gemengd, en met eene bedding
van veeren binnen in. Dikwyls, schryft WIL-
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LUGHBY, bedekt het Roodborstje zyn Nest onder een hoop bladeren, niets nalaatende

dan een schuinschen ingang, die het, uitgaande, met een blad sluit. Doorgaans
vindt men in het Nest van het Roodborstje vyf ja zeven Eitjes van eene donkere
kleur. Den geheelen Broedtyd doet het Mannetje in het bosch eenen lugtigen en
tederen zang hooren; een aanhoudenden wildzang, doormengd met eenige
toonveranderingen, en afgebrooken door bevallige en treffende klanken, die de
uitdrukkingen van Liefde schynen: het zoet gezelschap van het Wyfje neemt het
Mannetje niet alleen geheel in, maar maakt het als afkeerig van allen ander
gezelschap: het vervolgt met drift alle Vogels van zyne soort, en verwydert ze van
den kleinen plek gronds door hem verkooren: een zelfde boschje huisvest nimmer
twee paaren deezer Vogeltjes, zo getrouw als minziek.
Digtbeschaduwde en vogtige plaatzen zyn de meestgeliefde en gezogtste by de
Roodborstjes: zy eeten, in den Voortyd, Wormpjes en Insecten, waar op zy jagt
maaken met vaart en behendigheid: zy vliegen als een Kapelletje rondsom een blad
waar op zy een vlieg bemerken: langs den grond gaan zy huppelende voort, en
werpen zich klapwiekende op hunnen prooy. In het Naajaar aazen zy ook op Vrugten.
Dikwyls gaan zy na de fonteinen, 't zy om zich te baaden, 't zy om te drinken, doch
allermeest doen zy dit in den Herfst, wanneer zy vetst zyn, en de meeste versrissing
noodig hebben.
Geen Vogel is vroeger op, dan het Roodborstje. Met het krieken van den dag laat
het zich hooren, en is ook van de laatste die 's avonds zingen, zy vliegen dan in
menigte. Weinig wantrouwen vertoont dit Vogeltje, en het laat zich op allerlei wyzen
vangen. De Heer TRECOURT merkt op, dat, van alle Vogeltjes, die in 't wilde leeven,
het Roodborstje misschien minst wild is: het laat menigmaal toe, dat men 't zo digt
by nadert, dat men zou denken het met de hand te kunnen grypen; doch zo ras men
naby komt, gaat het voort, en laat de nadering op nieuw toe, om op dezelfde wyze
te wyken. Zomtyds schynt dit Vogeltje vermaak te scheppen, om de Reizigers, die
de bosschen doortrekken, te vergezellen; hun een geruimen tyd voorgaande en
volgende. Om ze te lokken is 't genoeg, dat de Vogelaar zyn kort geschreeuw uip
uip nabootst, of eenigen Vogel doet hooren; alle de Roodborstjes daar omstreeks
komen in beweeging, en aanvlie-
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gen, van verre zich ontdekkende door de klanken tirit, tirititit, tirititit, hun gewoone
avond- en morgenzang, en dien zy aanhessen, telkens, wanneer eenig nieuw
voorwerp hun gaande maakt, en zy worden de slachtoffers hunner nieuwsgierigheid.
Overal, waar wyduitgestrekte bosschen zyn, treft men veele Roodborstjes aan;
in Bourgogne en Lotharingen maakt men veel jagts op deeze kleine Vogeltjes,
lekkere beetjes in de daad: in grooten getale worden ze gevangen omstreeks de
kleine Steden Bourmont, Mirecourt en Neufchateau, men zendt ze van Nanci na
Parys. In deeze Landstreek, digt met houtgewas bezet, en ryklyk voorzien van
boomen en beeken, onthoudt zich eene groote verscheidenheid van Gevogelte:
daarenboven maakt de ligging tusschen het woud van Ardenne aan den eenen en
de bosschen van Suntgau aan den anderen kant, dezelve tot den weg, langs welken
zy ten tyde hunner verhuizingen voorttrekken. De Roodborstjes, in 't byzonder,
komen in menigte uit het woud van Ardenne. Voorts zyn deeze Vogeltjes door geheel
Europa, van Spanje en Italie, tot in Poolen en in Zweeden verspreid. Allerwegen
zoeken deeze Vogeltjes het Gebergte en de Bosschen, om 'er Nesten te maaken
en den Zomer door te brengen.
De Jongen hebben, voor het eerste ruijen, dat schoon hoog oranje, van waar dit
Vogeltje den naam ontleent, niet aan den hals en borst. Op 't einde van Augustus
ziet men 'er eenige beginzels van, en op 't laatst van September hebben Ouden en
Jongen dezelfde Pluimadie, en zyn niet meer te onderscheiden. Als dan beginnen
zy in beweeging te geraaken tot hun vertrek; doch zy doen het niet by benden: zy
gaan één voor één, en in dat tydperk, wanneer alle andere Vogels zich by een
verzamelen en party maaken, behoudt het Roodborstje zyn eenzaamheidminnenden
aart. Zy vliegen de een na den ander heen, over dag, van boschje tot boschje; doch,
naar allen schyn, neemen zy's nagts hooger vlugt, en leggen meerder wegs af.
Het vertrek onder de Roodborstjes niet aangekundigd, en, om zo te spreeken,
niet omgeklonken zynde, gelyk onder andere Trekvogelen, blyven 'er veele agter,
't zy Jongen, door de ervaarenis nog niet geleerd, hoe noodig het is van Lugtstreek
te veranderen, 't zy de zodanigen, die zich vergenoegen met het weinige, 't geen
zy in 't midden van den Winter by ons kunnen vinden. Als dan naderen zy onze
Huizen, en zoeken de warmste plaatzen. Is 'er een
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enkele, die, geduurende dat barre jaargetyde, in 't bosch blyft, hy wordt een Gezel
van den Houthakker, nadert by 't vuur om zich te warmen, pikt aan zyn brood, en
vliegt den geheelen dag rondsom hem heen, geduurig op een korten toon zingende;
maar wanneer de koude toeneemt, en digtgevalle sneeuw den grond bedekt, komt
het Roodborstje in onze Huizen, klopt met den bek aan de glaazen, als 't ware om
huisvesting te verzoeken, 't geen men hem gaarne geeft, en waar voor hy betaalt
door eene vriendlyke gemeenzaamheid, de kruimpjes van tafel pikkende: het schynt
de Huisgenooten te kennen, en zingt een Wildzang, min sterk maar niet min
aangenaam dan in den Voortyd, en houdt daar mede aan als 't ware, om elken dag
zyne weldoenders te begroeten, en dank te zeggen voor het veilig verblyf. Hy blyst
'er, tot de Voortyd hem nieuwe behoeften instort, en nieuwe vermaaken belooft. Ik
heb zelve, by een myner Vrienden, een Roodborstje gevonden, 't geen hy in 't
midden van den Winter huisvesting verleend hadt, het zette zich neder op zyn
Inktkooker, terwyl hy schreef, en zong geheele uuren agter een. De Heer HEBERT
berigt my in 't Kathuizer Klooster, te Bugey, Roodborstjes gezien te hebben in de
Cellen der Kloosterlingen, waar zy ze in genomen hadden. Twee of drie dagen
waren 'er slegts noodig om ze te gewennen, tot zo verre dat zy op de tafel kwamen
eeten. Zy konden zich naar de kost der Kloosterlingen zeer wel schikken, en bragten
den Winter over, voor koude en honger bewaard, zonder den minsten trek tot
weggaan te toonen; doch met den Voortyd lieten zy dien blyken, men gaf hun de
begeerde vryheid, en zy bedienden 'er zich van tot den volgenden Winter.
In deezen tusschen beiden invallenden huislyken staat eet het Roodborstje bykans
van alles; broodkruimpjes, vezeltjes vleesch, kleine graankorrels. OLINA heeft,
derhalven, ongelyk, wanneer hy schryft, dat men ze, jong uit het Nest genomen, of
oud in de Bosschen gevangen hebbende, op dezelfde wyze moet voeden als de
Nagtegaal: zy neemen genoegen in en vaaren wel by veel min toebereid voedzel.
Zy zyn te geschikter Vogeltjes, om vry in een vertrek om te vliegen, dewyl ze weinig
vuiligheids veroorzaaken.
De Schryver van de AEdonologie wil dat het Roodborstje praaten leert; dit is een
oud vooroordeel; men vindt het reeds by PROPHIRIUS vermeld: doch het heeft geene
waarschynlykheid altoos, dewyl het Roodborstje een gespleete of gevorkte tong
heeft. BELON, die dit Vogeltje
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niet hadt hooren zingen dan in den Herfst, een tyd, wanneer het alleen zyn korten
Wildzang slaat, geheel ontbloot van die sterker en aandoenlyker toonen, welke de
Liefde 's Voorjaars inboezemt, spreekt egter, met veel ophefs, van den Zang, dien
met den zang des Nagtegaals vergelykende. Op veel plaatzen wordt hy den
Winter-Nagtegaal geheeten.
De kleuren van het Roodborstje zyn zeer eenvoudig: eene donkere Pluimadie
dekt het bovenste des Lyfs en den Kop: de Buik is wit; het oranjerood van de Borst
is zwakker van kleur by 't Wyfje dan by 't Mannetje: zy hebbe groote zwarte oogen,
die leevendig staan en vriendlyk kyken. De Bek is zwak en dun, gelyk die van alle
Vogelen, welke meest van Insecten leeven. In den Herfst zyn deeze Vogeltjes zeer
vet, en behoeven in lekkerheid voor geene te wyken.
Het BLAUWBORSTJE, in 't Latyn Cyanecula, in 't Hoogduitsch Wegfleckin, of
Blau-kehlein, in 't Zweedsch Carls-Vogel, in 't Fransch Gorge Bleue genaamd,
schynt, door zyne grootte en gestalte, eene wedergade van het even beschreevene
Roodborstje, en 'er alleen van onderscheiden, door het schitterend hemelsch blauw,
't welk den borst bedekt ter plaatze waar de andere het oranje rood heeft: het schynt
zelfs of de Natuur de overeenkomst tusschen deeze beide Vogeltjes heeft willen
toonen, tot in hunne verscheidenheden toe: want beneden deeze blauwe plek, ziet
men een zwarten kring en een roodoranjeverwigen band, die by den borst oploopt;
deeze oranjekleur vertoont zich ook op de eerste helft der zydpennen van den Staart,
een bleeke rosagtige streep loopt van den hoek des Oogs tot den Bek: voor het
overige zyn de kleuren, schoon een weinig somberder, dezelfde by het Roodborstje
als by het Blauwborstje.
In leevenswyze gelyken deeze twee ook zeer op elkander; doch in de verkiezing
van verblyfplaats verschillen zy. Het Roodborstje onthoudt zich in het diepst der
Bosschen; het Blauwborstje bemint den buitenkant, moerassen, vogtige velden:
met dezelfde zugt voor de eenzaamheid heeft het dezelfde gemeenzaamheid met
den Mensch: want naa den geheelen Zomer, op den kant der bosschen digt by het
water en moerassen, omgezworven te hebben, komen deeze Vogeltjes, voor hun
vertrek, op de wegen, en in de tuinen.
Even min als de Roodborstjes gaan zy by benden: zelden ziet men 'er meer dan
twee te gelyk. Op 't einde des Zo-
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mers, zegt de Heer LOTTINGER, komen de Blauwborstjes op de velden, met groote
Graanen beplant. FRISCH wil dat zy de voorkeus geeven aan landen waar Erten
groeijen, en beweert dat zy 'er nestelen; doch, over 't algemeen, vindt men hun
Nesten op Boomen aan den waterkant, zy bestaan uit kruiden, vastgemaakt aan
het uitspruiten der takken.
In den Paartyd heft zich het Mannetje recht op in de lugt, vliegt zingende met een
korte vlugt, keert zich om, en valt volvrolyk weder op den tak neder. Hy zingt 's
nagts, en zyn Wildzang is zeer aangenaam volgens FRISCH: de Heer HERMANN
beweert, in tegendeel, dat dezelve nietts aangenaams heeft. Eene strydigheid van
berigten, die vereffend kan worden, door de onderscheide tyden op welken deeze
twee Waarneemers ze hebben hooren zingen: het zelfde verschil zou plaats kunnen
hebben omtrent het Roodborstje, wanneer iemand alleen zyn gewoon geschreeuw,
en niet zyn welluidenden Zang in den Voortyd, of zyn korten Wildzang op schoone
Herfstdagen, gehoord hadt.
Het Blauwborstje bemint, zo zeer als het Roodborstje, zich te baaden, en woont
meer dan dit laatstgemelde aan den waterkant. Wormpjes en andere Insecten dienen
daar aan tot spyze, en als het vertrekt eet het ook Vlierbessen. Op moerassige
plaatzen zoekt het voedzel op den grond, loopt snel, en met opgeheeven staart;
eene houding, het Mannetje byzonder eigen, bovenal wanneer 't het geroep van 't
Wyfje hoort, 't zy de waare stem of een nagebootste.
De kleuren zyn donker bruin, en hebben het blauw niet aan den hals: by de
Mannetjes vertoonen zich alleen eenige bruine veertjes in het witte van den hals
en borst, voor het eerste ruijen. Het Wyfje krygt nimmer een geheel blauwen hals.
Onder de Mannetjes vindt men 'er die denzelven hebben, en deezen zyn
waarschynlyk Ouden, wier kleuren over 't geheel zwaarder vallen: de meesten
hebben een vlek, als een halven halsband, schoon wit, door FRISCH vergeleeken
by den glans van gepolyst Zilver: van hier draagt het Roodborstje in 't
Brandenburgsche den naam van Spiegel-vogel.
Deeze rykheid van kleuren gaat in den gevangen staat verlooren: het Blauwborstje,
in een Kooytje opgeslooten, begint ze naa het eerste ruijen te verliezen. In het
saisoen dat ze vet zyn leveren zy een lekker beetje op: doch zy zyn zeldzaam en
onbekend in verscheide Landschappen van Frankryk. In den Elsas vindt men ze
meest, en, schoon
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in Duitschland tot in Pruissen toe verspreid, zyn ze nergens veelvuldig. Deeze soort
schynt veel minder talryk dan het Roodborstje; hoewel ze wyduitgestrekt gevonden
wordt. De naam van Motacilla Pyrenaeica, door BARRERE daar aan gegeeven, wyst
aan dat ons Vogeltje het Pyreneesche Gebergte bezoekt. Men zou het Blauwborstje
veelligt voor een byzonder Inbooreling van Zweeden houden, om dat LINNAEUS 't
zelve Motacilla Suecica noemt; doch deeze kwaalyk toegepaste naam bewyst alleen,
dat dit Vogeltje in de Noordsche Gewesten komt: het verlaat dezelve in den Herfst,
om te trekken, en zyn voedzel onder milder Lugtstreeken te zoeken: deeze
hebbelykheid, of liever noodzaaklykheid, heeft het Blauwborstje gemeen, met alle
Vogeltjes, die van Insecten en zagte vrugten leeven.

Vraag, ten opzigte der genegenheid van eenigen, en des afkeers
van anderen, omtrent zommige huisdieren.
MYNE HEEREN!

Ik heb eene Vraag voor te stellen, doch geen Prys uit te looven; maar ik hoop zulks
zal geen beletzel weezen dat men dit beantwoordde. De oplossing, welke ik verlang,
eischt geen diepzinnige naspeuringen, geen breed vertoog, schoon het onderwerp
misschien gelegenheid konne geeven tot eene gewigtige Verhandeling. - De zaak,
door my bedoeld, is deeze: - Ik heb Menschen gezien, en ze zyn u, myne Heeren,
ongetwyfeld mede meermaalen voorgekomen, die zo groote Liefhebbers waren van
Beesten, dat zy, zonder dezelve, het niet konden stellen; die liever allen ander
gezelschap zouden hebben laaten vaaren, dan dat hunner Honden, Katten, Vogeltjes,
enz. die gaarne in hun huis zo veele soorten van Dieren, om zo te spreeken, zouden
verzamelen als NOACH in den Ark bragt; die van hunne Kamers Vogelvlugten en
Menagerien maaken; die hun Aap oppassen, hunne Katten en Honden bezorgen,
hun Goudvink, in de Zang-, en hun Papegaai, in de Spraakkunst onderwyzen; die,
met één woord, alles in deeze geliefde Huisgenooten stellen, hun, ten dage van
Gezondheid, vermaaken, in Ziekte bezorgen, en naa hun Dood beweenen.
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Van den anderen kant, myne Heeren, ontdekt gy Menschen, die een gevestigden
afkeer hebben van alle Beesten; die, op het zien van een Kat, schrikken; die het
liefkoozen van een Hond verveelt; die het dwinglandy noemen, wanneer zy
genoodzaakt zyn een pootje van Petit te neemen, om ingang by zyn Meestres te
maaken; die met allen, wier zinlykheid zich zo verre tot de Beesten uitstrekt, lachen,
en het heiligschennis rekenen, wanneer zy iemand over den dood van een Hond
of Papegaai zien huilen.
Gaarne zou ik zien dat iemand zich verledigde, om de oorzaaken deezer
Genegenheid en deezes Afkeers te ontvouwen. Is het eene overmaat van
Aandoenlykheid in deezen, en mangel aan Aandoenlykheid in geenen? - Verscheide
waarneemingen, door my in 't eene en andere geval gedaan, doen my besluiten,
dat dit stuk min beslist is, dan men, in den eersten opslage, zou denken. Ik heb
Menschen gekend, die traanen stortten over den dood van een' Kanarie-vogel, en
met drooge oogen het overlyden hunner Vrienden en Naastbestaanden hoorden;
en ik kan niet denken, dat hy, die een Kat of Hond met zyn voet schopt, daar door
alleen betoont onaandoenlyk te weezen voor Vriendschapsblyken. Ik geloof, dat
het ontvouwen hiervan gelegenheid zou geeven tot gewigtige aanmerkingen, die
geen oneere zouden aandoen aan uw Tydschrift, en ik bid u myne oogmerken te
onderstennen door het plaatzen van mynen Brief.
Ik heb de eer van te zyn, en te blyven, enz.

Dichtkundige bespiegelingen over de Alpische gebergten; naar
het Hoogduitsch van Haller.
Door L. Stoppendaal, P.z.
(Vervolg en Slot van Bladz. 355.)
Maer als de waereld zich in harde vorst heeft begraeven, en het ys de dalen, en de
sneeuw de kruinen der bergen bedekt, als het uitgeputte veld rust om weder nieuwe
geschenken voort te brengen, en een kristallen dam den loop der vloeden stremt,
dan neemt de Herder ook de wyk naer de besneeuwde stulpen, waer de vetachtige
damp der Pyn-
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boomen de drooge balken zwart maekt; hier worden de moeilykheden, die hy
verduurd heeft, door de liefelyke rust verzagt; de zorgelooze dag word met vrolyk
geschersch doorgebragt, en als de buuren by zynen haerd komen zitten, kan hun
verstandig onderhoud ook wyzen vermaeken.
De een leert de kunst, om, 't geen de wolken aenvoeren, in den spiegel der natuur'
geestig voor uit te zien, hy kan de streek der winden, de richting der orkaenen
aenwyzen, en hy ziet, in de heldere lucht, den storm van verre opkomen; hy kent
de kragt der maen, de werking van haer schynzel, hy weet wat een vroege nevel
beduid; hy telt, in Lentemaend, reeds de toekomende Koornschooven, en houd,
terwyl alles aen 't maeien is, by eenen naderenden regen op; hy is de Raedsman
van 't Dorp, zyne uitspraek stelt het gerust, en de ervarenheid strekt hem voor
duizend boeken.
Een jong Herder stemt intusschen zyne lier, terwyl hy, gansch verrukt, een nieuw
deuntje zingt; natuur en liefde storten in hem een heimlyk vuur, dat in de aderen
gloeit, en nimmer den lust dwingt; de kunst heeft geen deel aen zyne
Herdersliederen; hy maelt, in een' onopgesmukten zang, zyne vrye hartstocht af;
wanneer hy ook iets dichten zal, bepaelt hy zich tot zyne kudden; en zyne zanggodes
uit zich even als zyne herderin: zyn hart verstrekt hem tot leermeester, zyne schoone
voor Febus; de aendoening, en geene getelde toonen, brengt het vers voort.
Dan vat een grysaert weder het woord op, van wiens zilveren hairen een
aengenaem gesprek een nieuw gewigt erlangt; de voorige geslachten aenschouwden
hem reeds, de last van honderd jaeren heeft zynen geest gesterkt, en het lyf slechts
gekromd; hy is nog een afbeeldzel van onze heldhaftige Voorouderen, die den
bliksem in de hand, en God in 't harte, hadden; hy maelt de veldslagen, telt de
veroverde vaenen, bebolwerkt der vyanden wal, en noemt elke bende. De jeugd
luistert met vervoering toe, en toont, in haere gebaerden, het edel ongeduld, om
nog meêr roem te verwerven.
Een ander, wiens hoofd insgelyks met Sneeuw bedekt, eene leevende Wet en 's
Volks richtsnoer is, leert, hoe de lafhartige Waereld den nek onder 't juk buigt; hoe
de ydele prael der Vorsten het merg der Landen verteert; hy toont de waerde der
vryheid, hoe de gelykheid der goederen en 't ontzach voor de wetten, 't geluk des
Volks doen
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bestendig zyn; hoe alles om ons heen in de grootste behoefte gedompeld is, in de
ketenen honger lyd, en Italiëns Paradys slechts naekte bedelaers voed: hoe eendragt,
trouw en moed, met onverdeelde kragten, aen eene kleine magt de vleugels van 't
geluk binden.
Dan vormt zich weder een kring om eenen wakkeren grysaert, die de natuur
naspeurt, en haere schoonheid kent; zyne schranderheid heeft lang de wondere
kragt der kruiden en hunne verschillende gedaenten onderzogt, en elk mosch een'
naem gegeeven; hy werpt zyn scherpziend gezicht in onderaerdsche groeven, de
aerde bedekt voor hem te vergeefsch haer geelachtig goud: hy dringt door de lucht,
en ziet de Zwaveldampen, in wier vochtigen schoot beslooten de Donder rolt: hy
kent zyn Vaderland, en weet zyn altoosnavorschend oog in deszelfs schatten nuttig
te verlustigen.
Hier toch, waer Gotthards hoofd boven de wolken zweeft, en de verhevene
Waereld de Zon nader schynt te weezen, heeft de speelende natuur, 't geen anders
de aerde als iet zeldzaems vertoont, in weinig lands vereent: 't is waer, dat Lybiën
ons nog meerder nieuws verschaft, en zyn zand, elken dag, een stoutmoedig ondier
aenschouwt: de Hemel echter heeft dit Land nog meêr beweldadigd, waer niets,
dat noodig is, ontbreekt, en slechts het nuttige bloeit: het groeiend ys der bergen,
de steile kruinen der rotsen, verstrekken daer zelfs tot voordeel, en bevochtigen de
Landen.
Wanneer de eerste straelen van Titan de spitsen der rotsen vergulden, en zyn
glansryk aenschyn de nevels doet verzwinden, dan word van eenen berg, met een'
altoosvernieuwden lust, beschouwd 't geen de natuur op 't prachtigst ten toon spreid;
door den voortsnellenden damp eener dunne wolke opent zich, eensklaps, het
schouwtooneel eener Waereld; een afgelegener verblyf van meêr dan één Volk laet
alles op éénmael zien, wat zyn omtrek bevat: eene zachte suizeling sluit de al te
zwakke oogen, die niet bestand zyn om den al te wyden kreits door te waeren.
Eene aengenaeme mengeling van bergen, rotsen en zeeën word, van afstand
tot afstand, flaeuwer, schoon zy zich duidelyk aen 't gezicht vertoont; het blaeuwende
verschiet besluit eene kring van blinkende hoogten, waer op een donker woud de
laetste straelen breekt: dan doet een naestgelegen gebergte den zacht ryzenden
heuvel aenschouwen, waer van een luidruchtig geloei in het dal weêrgalmt: dan
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schynt eene wyduitgestrekte Zee een Spiegel van eenige mylen lengte, op welks
gladden vloed een tintelend vuur speelt: dan doet zich een streek van groene dalen
op, die, ginds en herwaerds in bochten loopende, zich allengskens uit het gezicht
verliezen.
Daer stort een dorre berg zyne glibberige kanten neder, waer op een verouderd
ys den Hemel als bestormt; zyn bevroozen kristal, 't welk door de gloeiende hitte
van den Kreeft te vergeefsch bestormd word, kaetst alle straelen te rug. Niet verre
van daer strekt een vruchtbaer gebergte, vol klaverryke weiden, den breeden rug
naer deezen kant uit; eene zachte helling glanst van rypend koorn, en de heuvels
zyn met honderd kudden bedekt. Een naeuw dal, waer de koele schaduwen woonen,
davert door de weêromkaetzing der onderscheiden toonen.
Hier laet een steil gebergte zyne kruinen gelyk muuren zien, een woudstroom
snelt 'er over, en stort zich, van afgrond tot afgrond, neder. De dikbeschuimde vloed
dringt door de klooven der rotsen, en schiet, met bruisschend geweld, buiten
derzelver paelen: het dunne water scheid zich van een in zyn' voortgestuwden
diepen val; een dryvend graeuw zweeft in de verdikte lucht; een regenboog schiet
zyne straelen door die nevelachtige deelen, en het verafgelegen dal word door een'
geduurigen daeuw bevochtigd. Een wandelaer ziet, met verbaesdheid, stroomen
in den Hemel vloeien, die uit de wolken snellen, en zich in wolken uitgieten.
Doch wie het edel denkvermogen, 't welk de kunst en wysheid opscherpen, door
het ryk der Schepping' naer waerheid doet streeven, die zal in geen oord een
verstandig oog vestigen, waer in niet een wonder het zelve tot stilstaen en
navorschen zal dwingen. Hy verlicht, door de sakkel der wysheid, de onderaerdsche
holen, die zilveren bloemen draegen, en goud aen de beeken schenken; en
onderzoekt den heilzaemen groei der veelverwige kruiden, welke een verliefde
Zesier Aurora's traenen doet drinken. Gy zult alles schoon, en echter verscheiden
vinden, en in den al te ryken schat steeds graeven, doch dien niet doorgronden.
Wanneer het Zonnelicht aldaer door vluchtige nevels straelt, en de traenen der
wolken van het natte land droogt, word de luister van alle wezens door een licht
bemaelt, dat op de bladen zweeft, en de natuur verfrischt: de lucht vervult zich met
zwoele amberdampen, die het veelverwig ge-
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slacht van Flora den liefelyke Westewinden toevoert; het prachtig heir der bloemen
schynt om den voorrang te kampen; een licht hemelsblaeuw beschaemt het daer
nevensstaende goud; een gansch gebergte, door den regen glanzig gemaekt,
vertoont zich als een groen tapyt, met regenboogen doorweeven.
Daer steekt het hooge hoofd der edele Genziana ver boven de nederige menigte
der laege kruiden uit; een groote menigte van bloemen dient onder haere vaenen,
haer blaeuwe broeder zelf buigt zich neder, en verëert haer. Het helder goud der
bloemen, in straelen omgeboogen, bedekt den geheelen stengel, en kroont zyn
graeuw bekleedzel; het gladde wit der bladen, met donker groen doormengeld,
blinkt met den veelkleurigen schyn van vochtige diamanten: regtvaerdig Albestuur!
dat kragt zich met tooi vereenige, en in een schoon ligchaem eene schooner ziel
huisveste!
Hier kruipt een nederig kruid, naer een' graeuwen nevel gelykende, welks bladen
de natuur als kruizen heeft toegesteld; de heilzaeme bloem toont de twee vergulde
nebben, die een van Amathist gevormde Vogel draegt. Daer werpt een blinkend
blad, als vingers gekorven, den groenen wederschyn op eene heldere beek; het
teder sneeuwit der bloemen, door een flaeuw purper gekleurd, sluit eene gestreepte
star in witte straelen in: smaragd en roozen bloeien, zelfs op vertreeden heivelden,
en rotsen bedekken zich met een purperen kleed.
Doch daer de alkoesterende Zon nimmer haere lieselyke blikken werpt, daer de
ongestoorde vorst het eenzaem dal van loof ontbloot, worden de holen der rotsen
met eene pracht getooid, die door den tyd niet vergaet, noch door den winter geroofd
word. Op den nooit verlichten grond van onderaerdsche moerassen word de vochtige
klei met schitterend kristal gewelfd; eene rots van edelgesteenten, daer duizend
verwen in speelen, schittert door de duistere lucht, en schiet alöm haere straelen.
ô Rykdom der natuur'! verbergt u, Italiaensche dwergen; Europa's diamant groeit
hier, en wast tot berghoogtens.
In 't midden eens dals van hemelhoog ys, waer het bulderend Noorden zyn' killen
zetel heeft gevest, ontspringt eene ryke bron met ziedend gebruisch, rookt door 't
verwelkte gras, en zengt wat zy bevochtigt; haer helder water stroomt met vloeiende
bergstoffen, een heilzaem yzererts vergult haeren loop: de onderaerdsche groeven
maeken haer warm, en haere vloeden doen, door inwendige koo-
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king, gemengde zouten opwellen; wind en sneeuw woeden te vergeefsch om haer
heen, haer wezen zelf is vuur, en haere stroomen zyn vlammen.
Daer echter, waer de toomelooze Avanson, in 't schuim van dwarrelende vloeden,
omvergeworpen wouden voortrolt, stroomen de holen der bergen met onderaerdsche
bronnen, wier scherpe damp het zout der rotsen sinelt. De holle buik der bergen,
met marmer gewelfd, sluit dit kleene meir in diepe mynen op; doch zyn ontbindend
vocht verbryzelt het albasten bekleedzel, dringt door de klooven der rotsen, en snelt
heen om gebruikt te worden: de kruidery der natuur', de rykste zegen der Landen,
bied zich zelve den Volke aen, en vloeit ons tegen.
Uit Schrekhorns kouden hoofd, waer de waterschat van Europa zich, met sterke
stroomen, in de beide zeeën verdeelt, stort zich Uchtlands Aer, welke, met een
vervaerlyk gebruisch en snelle vallen, heen ylt; de ryke bergmyn vergult derzelver
takken, en verft den witten vloed met Koninglyken erts; de stroom vloeit zwaer van
goud, en werpt zuivere korrels op, gelyk anders het graeuwe zand den gemeenen
oever zwart maekt; de Herder aenschouwt deezen schat, hy rolt voor zyne voeten,
ô voorbeeld voor de waereld! hy ziet dien, en laet hem dryven.
Verblinde Sterveling! dien gierigheid, eerzucht en wellust, tot aen den rand des
grafs, in ydele strikken verward houden, welke de bekrompen uitgedeelde gaven
van den kortstondigen tyd met altoos nieuwe zorgen en nietige kwellingen vergalt,
die het stil geluk van den middelstand versmaed, en meer van 't noodlot, dan de
natuur van u vordert, welke u dat geen tot eene behoefte maekt, waerom de
dwaesheid slechts smeekt, ô, geloof het! geen toegenegen gestarnte verwekt
vrolykheid, geen tooi van paerlen geeft rykdom. Zie een veracht Volk by
vermoeienden arbeid en armoede lagchen; de maetige natuur alleen kan iemand
gelukkig maeken.
Ellendigen! roemt nu den rook der groote Steden, waer boosheid en verraed met
het gewaed der deugd zyn bekleed, die prael, welke u omringt, boeit u in gouden
ketenen, knellend voor hun, die dezelve draegen, en aen anderen slechts
schoonschynende. Reeds voor 't ryzen der zonne, sleept de eerzucht haere knechten
naer de geslootene deuren van aenzienlyke burgers, en de zo zeer verlangde rust
van in zuchten gesleeten nachten beneemt u de aenhoudende dorst naer nietig
gewin. Het hemelsch vuur

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

396
der vriendschap kan by u niet ontgloeien, waer nyd en eigenbelang zelfs de harten
der broederen verscheuren.
Aldaer speelt een dolle Vorst met de rampen zyner dienaeren; zyn purper verft
zich met laeuw burgerbloed; kwaedspreekendheid, haet en verachting overlaeden
de deugdzaemen met schimp; de van gif gezwollen nyd knaegt aen 's naestens
goed; de geile wellust, om wiens roozenbed een nakende donder zynen bliksem
schiet, verkort de nog naeuwlyks genooten dagen; de gierigaert stapelt, tot zyne en
's anders plaeg, goud op, dat niemand minder, dan die het heeft, bezit; de eene
wensch volgt op den anderen, de kommer baert kommer, en hun leven is niet anders
dan eene angstige sluimering.
By u, vergenoegd Volk! heeft het zwart gebroed der ondeugd nimmer den eersten
zetel in de gemoederen gevest, de natuur verzadigt u met ongezochte goederen,
die de grilligheid niet moeilyk te verkrygen, noch het genot walglyk maekt; geen
inwendige vyand knaegt onder uwe borsten, waer nimmer het te spade berouw de
vreugd met bloed betaelt; geen orkaen van woedende driften bestormt u, daer het
vernuft zich met ydele lessen tegen verzet. Niets is 'er, dat u vernedert, niets, dat
u verheft, gy leeft altoos op eene zelfde wyze, en sterft, als gy leeft.
ô Gelukkige! die, als gy, met zelfsopgevoede Stieren den aengeërfden grond van
eigen akkeren ploegt: welken reine wol dekt, loofryke kranssen versieren, en
ongekruide spys, uit zoete melk bereid, vergenoegt; die zich by Zefiers adem en
koele watervallen, in een' kommerloozen slaep, op het mollig veldtapyt, uitstrekt:
welken het geloei van de onstuimige golven eener hemelhooge zee, noch het
trompettengeschal in schrikbaerende tenten opwekt; die zynen stand bemint, en
nooit wenscht een' beteren te erlangen, gewislyk de Hemel kan zyn heil niet
vergrooten.
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Aanmerkingen over de regelmaat der dichterlyke vinding.
(Ontleend uit de Essays on Poetry and Music as they affect the mind, by JAMES
BEATTIE, L.L.D., Professor of Moral Philosophy and Logic, in the Marechal College
and University of Aberdeen.)
‘Voor eenigen tyd hebben wy de Aanmerkingen des Hoogleeraars BEATTIE, over het
(*)
Doel der Dichtkunde, medegedeeld . De goede graagte, waar mede het gedeelte
onzer Leezeren, 't welk deeze vermaakende en stigtende Kunst beoefent of daarin
behaagen schept, dezelve ontvangen heeft, doet ons hoopen dat zy niet min voldaan
zullen weezen met de bondige Aanmerkingen diens keurigen Kunstkenners, zo vry
van diepafgetrokke en hoogzweevende bovennatuurkundige gedagten, als van
Schoolsche uitdrukkingen, over de Regelmaat der Dichterlyke Vinding, in ons
Mengelwerk geplaatst te zien.’
HOMERUS besluit zyne schoone beschryving van Hemel en Aarde, gelyk dezelve
zich in een stillen avond by Maan en Starrelicht vertoonen, met deeze uitdrukking:
(†)
En het hart des Herders is blyde . Mejuffrouw DACIER schynt uit den draai, welken
zy aan deeze plaats geeft, in haare Overzetting, te denken, en POPE geeft, misschien
om zyn vers vol te maaken, te verstaan, dat de Blydschap des Herders ontstaat uit
het bezef van den nuttigen dienst deezer Hemellichten. Dit moge voor een gedeelte
het geval weezen; doch het staat niet by HOMERUS, en 't is geen noodige bedenking.
Wy erkennen, dat zy, die het stoslyk Heelal beschouwende, de oorzaaken en
uitwerkzelen der dingen nauwkeurig gade slaan en onderscheiden, daar over meer
verrukt worden, dan lieden die niets anders dan grootte en gedaante, kleur en
beweeging opmerken. Nogthans is 'er in de buitenste omtrekken van de werken der
Natuure, (indien ik my dus

(*)
(†)

Zie ons Mengelwerk hier boven, bl. 473, enz.
Iliad, lib. VIII. vs. 555.
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mag uitdrukken,) een luister en grootsheid, die de minst onderweezenen niet zonder
groot genoegen kunnen beschouwen.
Ik wil hier mede geenzins zeggen, dat alle Landlieden, alle Wysgeeren, even
vatbaar zyn voor deeze verrukkende indrukzels. Verbaazend groot is de
onaandoenlykheid van zommigen, die al de heerlykheid van Hemel en Aarde
dagelyks zien, zonder dat dezelve hun hart treft, hunne verbeelding opheft, of
eenigen duurzaamen invloed te wege brengt. Hoe veelen zelfs worden 'er niet
gevonden, onder Menschen, die zich laaten voorstaan gevoelige zielen om te
draagen, by welken de opkomende of ondergaande Zon; het schitterend halfrond
der starlichten middernagts; het Bosch op 't hoog gebergte door een geweldigen
stormwind schuddende, of ruischende door een zagt koeltje op een zomerschen
avond; de aartige afwisseling van heuvels en valeien; de schaduw en de zonneschyn;
de boschjes, de open plaatzen, de watervallen, en stroomen, welke een uitgestrekt
Landschapsgezigt den oogen biedt; het tooneel des Oceaans zo groots, zo ontzaglyk;
de behaaglyke verscheidenheden van het Ryk der Dieren en der Planten, nooit zo
veel voldoenings schenken, als de damp en het geraas eener Danszaale, of het
speelen en zingen in eene Opera, of de laf- en lastigheden der Speeltafel.
Dan eenige Zielen zyn van een geheel ander maakzel; zy scheppen, zelfs zeer
vroeg in 't leeven, vermaak in de beschouwing der Natuure, eene soort van vermaak,
't geen zy bezwaarlyk voor eenig ander zouden willen verwisselen; dewyl Gierigheid
noch Eerzugt de zwakheden zyn van dat tydperk des leevens.
Zodanige Zielen hebben altoos in zich de zaaden van den regten Smaak, en
dikwyls van een navolgend Vernuft. Ten minsten, schoon hun geestdryvende of
verbeeldingryke Zielsgesteltenis, (gelyk lieden van de groote Wereld dezelve
noemen,) hun niet altoos tot de Dicht- of Schilderkunst aanzette, schroomen wy
geenzins te verzekeren, dat, zonder eenig gedeelte van deeze geestdrift, niemand
ooit een rechtschaape Dichter of Schilder wierd. Want hy, die de Werken der Natuure
wil naavolgen, moet ze eerst nauwkeurig gade slaan; en nauwkeurige waarneeming
is alleen te verwagten by Menschen, die 'er lust in hebben.
Voor eene Ziel, dus gesteld, is geen gedeelte der Scheppinge onverschillig. In
de volkryke Stad en de hilende Wildernis, in het welbebouwde Veld en op het
eenzaam
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Eiland; in het bloemvol Perk, en het ruw Gebergte; in het ruischend Beekje en de
ongestuime Zee; in den lachenden Zomer en stuurschen Winter; in den ratelenden
Donderslag, en het zagt zwoegen van een Lenteluchtje, vindt die Mensch iets 't
welk zyne Verbeeldingskragt opwekt en verleevendigt, zyne Aandoeningen gaande
maakt, zyn Verstand werk verschaft. Uit elke zielswerkzaamheid, welke met geen
smert vergezeld gaat, en zelfs uit eenige daarvan niet ontbloot, als schrik en
medelyden, die de maat niet overschreeden, ontleent eene welgestelde Ziel
voldoening. Oefening is voor de Ziel even noodig als voor het Lichaam, deeze
verschaft Gezondheid en Vermaak.
Deeze gelukkige aandoenlykheid voor de schoonheden der Natuure moet in jonge
Lieden opgekweekt worden. Dezelve haalt hun over, om den Schepper in zyne
verbaazende werkstukken te beschouwen; zy zuivert de Ziel, en maakt die geschikt
tot het ontvangen van verstandig en redelyk onderwys; zy verschaft een nooit
opgedroogde bron van verlustiging, en werkt zelfs mede tot de gezondheid des
lichaams; en dewyl 'er eene zeer nauwe overeenkomst plaats heeft tusschen stoflyke
en zedelyke Schoonheid, wordt het hart zeer gemaklyk van de eene na de andere
opgeleid; de Deugd pryst zich by 't zelve aan door haare allesovertressende
beminnelykheid, en de Ondeugd is een voorwerp van veragting en verfoeijing. Eene
bedreevenheid in de beste Dichters, die ons de Natuur afbeelden, gepaard met
eenige kunde in het tekenen, zal deeze pryswaardige aandoenlykheid in de Jeugdige
jaaren bevorderen; want dan heeft het gelaad der Natuure by de andere
bekoorelykheden ook het treffende der nieuwigheid; de driften zyn niet
vooringenomen, het hart is kommerloos, en de verbeelding leevendig en vuurig.
Maar, om niet langer stil te staan op deeze hevige beweegenissen, byzonder
eigen aan sterke geestdrift van den Kweekeling der Natuure, mogen wy niet
beweeren dat alle Menschen, zonder onderscheid, of ten minste het geheele verlichte
gedeelte des Menschdoms, smaak vindt in de beschouwing van 't Natuurlyke, als
overgesteld tegen het Onnatuurlyke? Gedrogtlyke vertooningen behaagen slegts
voor een oogenblik, indien zy in 't geheel behaagen; want zy ontleenen haare
behaaglykheid alleen van de verbaazing des Aanschouwers, die schielyk bedaart.
De Heer BRYDONE gewaagt van een aanzienlyk Heer op Sicilien, die vermaak schiep
in zyn Landgoed op te cieren
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met Schilderyen en Standbeelden van de onnatuurlykste wanschaapenheid; doch
dit is een zeer zonderling voorbeeld; en iemand zou zich niet meer verwonderen,
als hy hoorde van een Man, die zonder voedzel leefde, of glad en vet werd door het
dagelyks gebruiken van vergift. Van eenig ding te zeggen, dat het tegen de Natuur
is, geeft den wansmaak en askeuring des Spreekers te kennen, en het toevoegelyk
woord Natuurlyk, duidt eene aangenaame hoedanigheid aan, en schynt meest altoos
in te sluiten dat iets zodanig is als het zelve behoort te zyn, overeenkomstig met
onzen smaak, en strookende met onze gesteltenissen.
Bedenkt eens met welke aandoeningen wy een Dichtstuk zouden leezen, waar
alles tegen Natuurlyk was afgebeeld; waar in men veronderstelde, dat 'er beginzels
van denken en werken plaats hadden, strydig met alles wat wy immer zagen of
hoorden, - waar in, by voorbeeld, Gierigheid en Koelzinnigheid aan de Jeugd,
Verkwisting en Vuurigheid aan den Ouderdom, werden toegeschreeven, - waar in
de Menschen in 't wilde handelden, nu eens volgens, dan eens strydig, met hun
character, - waar in Nyd en Wreedheid Liefde kweekten, en Goedgunstigheid Haat
baarde, - waar in Schoonheid altoos het voorwerp van Afkeuring, en Leelykheid dat
van Genegenheid was, - waar in de Maatschappy gelukkig werd door het omhelzen
van Godlochenende begrippen en het pleegen van allerlei misdryf, en men
Regtvaardigheid met Deugd in 't algemeen veragtte. - Overweegt, welk een smaak
wy zouden vinden in eene Schildery waar in men geen agt sloeg op de
evenredigheden, de standen, de verschieten, de kleuren of eenige der regelen door
de Natuur voorgeschreeven? waar in de oogen en ooren der Dieren op de schouders
stonden, - waar in de Lugt groen, het Gras rood, geschilderd was, - waar in de
Boomen met de takken in den grond, en met de wortels in de lugt groeiden, - waar
in de Menschen vogten, naa dat hun 't hoofd was afgehouwen, de Schepen op 't
Land zeilden, de Leeuwen in Spinnewebben verward geraakten, de Schaapen op
Krengen aasden, de Visschen in 't Geboomte sprongen en de Olyphanten op Zee
wandelden. Zouden zulke afbeeldingen en zamenvoegingen, vermaak verschaffen,
of de benaaming van verheeven en schoon verdienen? Zouden wy een oogenblik
in twyfel hangen om den Dichter, of Schilder, die ons zulke stukken leverde, onder
de Gekken te tellen? en kunnen de ongerymd - en onzinnigheden
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van Dwaazen de geschikte voorwerpen zyn, of van vermaak, of van navolging, voor
redelyke Weezens?
Men merke hier ook op, dat, schoon wy onze inwendige Vermogens door
verschillende naamen onderscheiden, dewyl wy anderzins over dezelve niet
verstaanbaar kunnen spreeken, deeze alle werkzaamheden zyn en blyven van
dezelfde onverdeelde Ziel: en, over zulks, kunnen wy niet veronderstellen, dat, het
geen strydig is met ééne hoofdhoedanigheid, aan de overige een bestendig
genoegen kan opleveren. 't Geen het Geweeten wraakt, kan niet aangenaam weezen
voor de Rede; de Verbeeldingskragt kan geen welgevallen scheppen in 't geen
tegen de Rede strydt. - Daarenboven is zyn geloof en berusting aangenaam, ongeloof
en wantrouwen onaangenaam: en hier om kan enkel 't geen iets aanneemelyks in
zich heeft, bestendig en algemeen genoegen geeven: het moet gelooflyk weezen
voor een redelyk schepzel: dit kan niet berusten in iets, 't welk rechtdraads tegen
de Natuur strydt, of eene handtastlyke ongerymdheid insluit.
De Dichtkunst, derhalven, en in de daad elke Kunst, die ten oogmerke heeft te
behaagen, moet Natuurlyk weezen: en, ten dien einde, eene weezenlyke
Gebeurtenis, of iets daar op gelykende, behelzen: dat is, met andere woorden,
dezelve moet met de Waarheid of met de Waarschynlykheid overeenkomen.
En, schoon elk deel des stoflyken Heelals een ruimen voorraad van voorwerpen,
ter verlustigende bespiegelinge oplevere, toetst niets in de natuur onze harten
sterker, of schenkt eene grootere verscheidenheid van werkzaamheid aan onze
Verstandlyke en Zedelyke Bekwaamheden, dan de Mensch, - Menschlyke bedryven
en Menschlyke aandoeningen zyn in 't algemeen inneemend. Veele worden 'er
gevonden, die weinig smaaks hebben in Dichtstukken, welke ons enkel redelooze
en onbezielde dingen verbeelden: dan nauwlyks treft men iemand aan, of hy luistert
met vermaak en deelneeming als 'er gehandeld wordt van de lotgevallen, de
characters, en de bedryven der Menschen. Hier om merkt ARISTOTELES het navolgen
der Menschlyke bedryven aan, als weezenlyk tot de Dichtkunst behoorende; en
voorwaar zy maaken het weezenlykste gedeelte uit, van het vermaaklykst en
leerzaamst gedeelte, het Helden- en Tooneeldicht. - Enkele beschryvingen, hoe
schoon ook, zedelvke bedenkingen, hoe rechtmaatig, worden droog en verveelend,
wanneer men onze Dristen tusschen beide niet roert
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en opwekt door eene gebeurtenis, onze Natuurgenooten betreffende. Scheppen
alle Leezers van smaak geen byzonder genoegen in de kleine vertellingen, met
welke THOMSON, zyne Jaarsaisoenen heeft verleevendigd? Bemerken zy niet, dat
de beschryving van het Onweêr niet half zo treffend zou geweest zyn, zonder het
verhaal der twee Gelieven; dat het tafereel van den Oogst veel zou verliezen, door
de Geschiedenis van PALEMON en LAVINIA te missen, en de Sneeuwvlaag, als 'er de
Schildery van een Man daar by omkomende ontbrak? 't Is jammer dat YOUNG dezelfde
kunstgreep niet gebruikte, om zyne Nagt-gedagten te bezielen. Gedagten en
beschryvingen mogen te regt aangemerkt worden als de pilasters, het beeldwerk,
het verguldzel en andere cieraaden van het Dichtwerk: doch Menschlyke bedryven
zyn de Pylaaren en Binten, welke 'er stevigheid en grootsheid aan byzetten. Of, om
een andere Leenspreuk te bezigen, zy bezielen het lichaam, terwyl de andere weinig
meer uitrigten, dan de kleederen om het te dekken.
Of het Vermaak, 't geen wy scheppen in 't Natuurlyke, en de Afkeer, dien wy van
het Onnatuurlyke gevoelen, ontstaat uit hebbelykheid dan uit onze gesteltenisse,
behoeft hier niet onderzogt te worden. Niets ongerymds ligt 'er in de veronderstelling,
dat tusschen de Ziel, by haare eerste vorming, en de rest der Natuure, eene
onderlinge overeenen zamenstemming is vastgesteld, die de ondervinding kan
versterken; doch door geene verkeerde hebbelykheden geheel kan te onder gebragt
worden. Gelyk geene Opvoeding, hoe genaamd, iemand het tegendeel kan doen
gelooven eener van zelfs spreekende eerste Waarheid, of hem een volstrekt
eenzaam leeven doen verkiezen: zo verbeeld ik my, dat onze zugt tot het Natuurlyke
en Geregelde ons, in zekere maate, zou byblyven, schoon wy gebooren en opgevoed
waren, op de straks gemelde Siciliaansche Landhoeve; en nimmer iets hadden
hooren toejuichen, dan 't geen veragting verdiende, of hooren veragten 't geen
toejuiching waardig was. Gewoonte en Hebbelykheid moeten wy, nogthans,
toestemmen, hebben eenen sterken invloed op de gevoelens en aandoeningen des
Menschdoms. Op voorwerpen, aan welke wy langen tyd gewoon zyn, worden wy
gesteld: wy bevatten ze gereedlyk, en beschouwen ze met genoegen; en wy
verlaaten niet dan met wederzin en moeite de oud betreden paden van bespiegeling
of bedryf. Hier uit ontstaat, voor een gedeelte, onze gehegtheid aan ons eigen
Beroep, aan onze oude Kennissen, aan ons Geboorte land,
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aan ons Huis, aan onze Goederen, zelfs aan de bergen, bosschen, stroomen, enz.
in onze nabuurschap. Het zou, over zulks, vreemd zyn, indien de Mensch, van de
vroegste dagen zyner Jeugd af gewoon, gelyk hy is, aan de geregeldheid der
Natuure, geene genegenheid kreeg tot haare voortbrengzelen, en haare wyze van
werken.
Wy verwagten en begeeren, egter niet, dat elke menschlyke vinding, welker
oogmerk alleen is te behaagen, eene naauwkeurige beschryving behelsde van een
weezenlyk bestaan. 't Is genoeg dat de Ziel daar in beruste, als waarschynlyk, of
als iets 't geen wy denken dat plaats kan hebben, zonder tegen eenige wet der
Natuur aan te loopen, - of, om nauwkeuriger te spreeken, 't is genoeg, dat het
bestaanbaar zy, of, in de eerste plaats, met de algemeene ondervinding: - of, in de
tweede plaats, met het heerschend Volksbegrip, - of, in de derde plaats, dat het
bestaanbaar zy met zichzelve, en gepaard met waarschynlyke omstandigheden.
Wanneer, in de eerste plaats, eene Vinding bestaanbaar is, met de algemeene
Ervaarenis, berusten wy daar in als waarschynlyk genoeg. Byzondere
ondervindingen, egter, kunnen 'er zyn, zo ongemeen en zo weinig verwagt, dat wy
derzelver waarschynlykheid niet zouden erkennen, indien wy ze niet voor waar
kenden. Geen mensch van gezond verstand gelooft, dat hy grooten kans staat, om
ryk te worden, door het ontdekken van een verborgen schat; of oordeeit het
waarschynlyk, dat hy, een lot in de lotery koopende, den hoogsten prys zal trekken,
en nogthans zyn 'er lieden, die, langs den eenen en den anderen weg, groote
middelen verkreegen. Doch wy zullen dergelyke gevallen in een Spel, of in een
Roman, aanzien, als armhartige middelen om het stuk te ontknoopen, en aan een
einde te brengen. Wy verwagten dat de Verciering meer zal strooken met het
algemeen beloop der Menschlyke zaaken: met één woord, dat niet de mogelykheid,
maar de waarschynlykheid, de regelmaat zy der Dichterlyke Vinding.
Ten tweeden, kan men de Vinding als bestaanbaar met deeze regelmaat
aanmerken, wanneer dezelve zamenstemt met de aangenomene denkbeelden.
Deeze mogen dwaalende weezen; doch zyn niet dikmaals blykbaar strydig met de
Natuur. Om deeze rede, en om dat zy ons gemeenzaam zyn van onze vroege Jeugd
af, berust de ziel daar in gereedlyk, of geeft 'er ten minste die maate van geloof aan,
welke noodig is om ze behaaglyk te doen worden. Van
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hier worden aan de Tovergodinnen, de Geesten en Spooken van SHAKESPEARE, als
aan waarschynlyke weezens, toegang vergund; van hier hebben de Engelen plaats
in de Schilderyen van de Gewyde Geschiedenis, schoon zy zich thans op het tooneel
des leevens niet vertoonen. Zelfs, wanneer een Volksbegrip reeds voorlang
verworpen, en strydig geworden is met het algemeen geloof, laat men de
Vercieringen, daar op gebouwd, toe, als natuurlyk, om dat ze zodanig gerekend
werden by het Volk, wien men ze eerst voorhieldt, welks gevoelens en inzigten wy
gaarne aanneemen, wanneer wy, door de kragt eener aanvallige beschryving, ons
overgevoerd vinden in hun land, en gemeenzaam gemaakt met hunne Zeden.
Hierom is het, dat wy de Godgeleerdheid der oude Dichteren toelaaten, van hunne
Elizeesche Velden en Tartarus, SCYLLA en CHARYBDIS, CYCLOPS en CIRCE, en de rest
dier Schoone Wonderen, gelyk HORATIUS ze noemt, zonder wederzin hooren; dewyl
deeze denkbeelden aangenomen waren in de Helden-eeuwen. - Hierom is het, dat
wy de Geesten en Betoveringen van TASSO kunnen dulden: wy mogen
veronderstellen, dat deeze niet weinig geloofs vonden by de Italiaanen van de
zestiende Eeuwe, en genoeg strookten met de denkbeelden, niet lang voor dien
(*)
tyd vry algemeen in Europa heerschende .
In de daad, wanneer een Dichtstuk in andere opzigten waarheid is, wanneer het
eene nauwkeurige beschryving geeft van die deelen der Natuure, ten opzigte van
welke wy weeten, dat de Menschen, door alle eeuwen heen, het zelfde denkbeeld
gekoesterd hebben; ik bedoel die ver-

(*)

In de veertiende Eeuw geloofde het Gemeene Volk in Italie dat de Dichter DANTE met de daad
in de Hel geweest, en zyn Inserno een egt verhaal was van 't geen hy daar wezenlyk gezien
hadt: dat zyn ongedaane kleur en hoekige baard, (die door de ongelykheid en kleur te na by
't vuur scheen geweest te zyn,) de gevolgen waren van zyn te lang verblyf in dat heet en
rookerig Gewest. Zie Vicende delle Literatura del sig. C. Denini, Cap. 4. Sir JOHN MANDEVILLES
Reizen, niet lang daar naa geschreeven, werden niet alleen goedgekeurd door den Paus,
naa dat het Boek vergeleeken was, met de Wereldkaart van dien tyd; maar, 't geen nog
zeldzaamer voorkomt, die dollende Ridder, schoon een Man van geene geringe geleerdheid
en geen veragtlyken smaak, schynt geloof aan zyne eigene vertellingen geslaagen te hebben.
Zie het slot des Werks.
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schynzels in de zigtbaare schepping, die gevoelens en werkingen van 't menschlyk
hart, welke allen in 't oog loopen - wanneer, zeg ik, een Dichtstuk in zo verre met
de Natuur overeenstemt, zyn wy gereed om toe te geeven aan 't geen 'er in vercierd
mag weezen, en voor een tyd onze toestemming te verleenen aan eenig Stelzel of
Fabel, door den Schryver omhelsd: mits hy het Tooneel in een afgelegen Land
plaatze, en de dagtekening tot vroeger eeuwe brenge. Dit is geene onredelyke
bewilliging: wy zyn die aan den Dichter, wy zyn die aan ons zelven, verschuldigd:
want, zonder zulks, zouden wy zyn Vernuft niet op den rechten prys waardeeren,
of uit zyn werk dat vermaak ontleenen, 't geen hy 'er ons door bedoelt te schenken.
Hy draagt, nogthans zorge, dat zyn Stelzel of Fabel van dien aart zy, dat zyn Landen Tydgenooten, (voor wien hy zyn werk onmiddelyk schikt,) verondersteld mogen
worden in staat te zyn om 'er hunne toestemming aan te verleenen: want anderzins
zouden wy niet gelooven, dat het hem ernst was: en hy verbindt het zo veel als hem
mogelyk is met waarschynlyke omstandigheden, en maake eene aanéénschakeling
van met elkander bestaanbaare gebeurtenissen.
Want, in de derde plaats, zullen wy, indien dit het geval is, zyne Geschiedenis
als waarschynlyk laaten gelden, of ten minsten als natuurlyk, en 'er, by gevolge,
deel in neemen, zelfs schoon ze niet gestaafd wierd door de algemeene
ervaarenisse, en maar weinig gezags ontleende van het volks denkbeeld. De
Lilliputiaanen van SWIFT mogen dus voor mogelyke weezens doorgaan; niet zo zeer,
dewyl wy weeten dat het geloof in 't bestaan der Pigmeen ten eenigen tyde ingang
vondt by het Menschdom, (want de kleinste der Pigmeen van ouden tyd was ten
minsten driemaal zo groot als die GULLIVER bezogt,) maar om dat wy bevinden, dat
elke omstandigheid, met betrekking tot hun, met zich zelve overeenstemt, en met
hun voorverondersteld character. De gestalte des Volks alleen is niet verkleind;
maar hun land, hunne zeeën, hunne schepen, hunne steden, zyn alle juist in dezelfde
evenredigheid: hunne Godgeleerde en staatkundige begrippen, hunne driften, zeden
en gewoonten, en alle hunne bedryven strooken wonder met deeze kleinheid: het
geheele verhaal is zo eenvoudig en zo blykbaar kunstloos en opregt, dat ik my niet
zeer verwonder, dat (gelyk men my verhaald heeft) eenigen, niet van de
onkundigsten, daar door misleid zyn, en het voor goeden ernst hebben opgenomen.
Aan zyne Reusen heeft hy dezelfde maate van geloofwaardigheid, om dezelfde
oorzaaken, bygezet. Maar,
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wanneer die zelfde Schryver zyn verhaal doet rusten op eene strydigheid met de
Natuur, wanneer hy ons redelyke Dieren, en onredelyke Menschen voor oogen
schildert: wanneer hy ons vertelt van Paarden, die huizen bouwen, koeijen melken,
in wagens ryden, en gesprekken houden over de Wetten en Staatszaaken van
Europa, kan al zyn vernuft (en hy laat het hier zo zeer als mogelyk werken) ons met
eene zo gedrogtlyke verciering niet vereenigen: wy mogen lachen om eenige zyner
ongerymde vergrootingen: wy mogen genoegen scheppen in de kragt van zyn styl,
en de keurigheid der beschryvinge op zommige plaatzen; een kwalyk geplaatst hart
moge zich verlustigen om de scherpte van het hekelagtige: doch wy kunnen noit
smaak vinden in de Fabel, om dat dezelve onnatuurlyk en tegenzeggelyk is. SWIFTS
(*)
oordeel schynt, in dit geval, bezweeken te zyn , hy wentelt zich in vuiligheid en
beestagtigheid, en het algemeen beloop zyns Hekelschrifts is regtstreeksche
eerrooving.

(*)

Daar zyn oneigenlykheden in dit Verhaal, welke iemand zou denken, dat, door de natuur
eenigzins in 't oog te houden, kouden vermyd weezen, en die, zonder het Hekelschrift sterker
te maaken, alleen dienen om de ongerymdheid der Fabel te vermeerderen. De Houyhnhnms
zyn volkomen Paarden, aan welken Rede en Deugd is toegevoegd. Alles wat, derhalven, hun
de volmaaktheid als Paarden beneemt, zonder iets aan hunne redelyke en zedelyke
bekwaamheden by te zetten, strydt met 's Schryvers oogmerk, en behoorde geen plaats in
het verhaal gevonden te hebben. Nogthans laat hy zyne geliefde Paarden woonen in huizen
van hun eigen maakzel, warm voedzel en de koemelk, als eene lekkerny, gebruiken; schoon
deeze gemakken der weelde, verondersteld zynde, dat zy door een Volk, uit Paarden
bestaande, verkreegen konden worden, niet meer tot hunne volmaaktheid doen, dan 't gebruik
van Brandewyn, en het zitten in eene gevangenis tot de volmaaktheid van een Mensch. - Ten
anderen geloofde SWIFT, dat Godsdienstige begrippen natuurlyk waren voor een redelyk
weezen, en noodzaaklyk tot het geluk van een zedelyk weezen? Ik hoop, hy geloofde zulks.
En egter heeft hy zyn Houyhnhnms verbeeld als voorbeelden van zedelyke Deugd als de
beste Redenkavelers, en als volkomen gelukkig, zonder eenige Godsdienstige begrippen, of
denkbeelden verder dan dit leeven strekkende. - Met één woord, hy wil de domheid
bestaanbaar maaken met zielsvoortreflykheid, en onnatuurlyke neigingen met dierlyke
volkomenheid. Dit nogthans is weinig in vergelyking met de andere ongerymdheden in dit
verfoeienswaardig vertelzel. - Doch, wanneer een Christen Godgeleerde, zich met voordagt
kan nederzetten, om veragtlyk te spreeken van die Natuur, welke hy weet dat slegts een
weinig minder dan de Engelen gemaakt is, en aangenomen door Eenen verre boven de
Engelen verheeven, moet het ons niet bevreemden, dat dezelfde verkeerde wyze van denken,
die zyn hart verhardde, ook zyn oordeel vernederde.
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Indien wy dit Onderwerp volledig behandelden, zou het voegen hier in 't breede aan
te merken, hoe, in eenige soorten van Dichterlyke Vinding, een strikter gehegtheid
aan 't waarschynlyke vereischt wordt dan in andere - dat, by voorbeeld, het Blyspel,
't zy voor het Tooneel geschikt of een enkel Verhaal, zelden mag afwyken van den
gewoonen loop der menschlyke bedryven: dewyl het de zeden van het daadlyk, en
zelfs van 't gemeenzaam, leeven vertoont. - Dat de Treurspel-dichter, dewyl hy de
verheevener Characters schetst, en doorgaans gebeurtenissen verhandelt, die
weinig bekend of lang geleden zyn, zich grooter vrydom mag veroorloven; doch het
nimmer moet waagen de hooge vlugt te neemen van den Helden-dichter: vermids
hy zyn werk niet alleen voor de driften en verbeelding der Menschen schryft; maar
het ook hun' oogen en ooren aanbiedt, welke zich niet gemaklyk laaten bedriegen,
en weigeren voldaan te worden, door iets, 't welk de waarheid niet zeer naby komt.
- Dat het Heldendicht nog uitgestrekter vryheden mag eischen, naardemaal de
vercieringen van 't zelve niet onderworpen zyn aan de naspeuring van eenig zintuig;
en om dat het ons berigt geeft van de verheevenste Characters onder het
Menschdom, van de gewigtigste en wonderbaarste gebeurtenissen, en zelfs gewaagt
van ongeziene werelden, en Wezens van een hooger rang, dan wy Menschen.
Het zou dan niet oneigen zyn op te tekenen, dat de onderscheiden soorten van
Blyspel, Treurspel, en Heldendicht, geenzins bepaald zyn aan deszelfs maate van
waarschynlykheid. Een Klugt mag min waarschynlyk weezen dan een geregeld
(*)
Blyspel; een Masque dan een geregeld Treurspel: en het vermengde Heldendicht
dan het zui-

(*)

Een woord, voor 't welke nog, misschien tot ons geluk, geen Nederduitsch woord is, en da
rom hebben wy 't onvertaald gelaaten. Het duidt aan, een Tooneelstuk, in den Styl eens
Treurspels geschreeven, zonder agt te geeven op de regelen van Waarschynlykheid.
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vere. - Doch dit stuk vereischt een breeder overweeging, waar toe ik my thans niet
kan inlaaten. Genoeg heb ik gezegd, om te toonen, dat niets Onnatuurlyks kan
behaagen, en dat, overzulks, de Dichtkunst, welker oogmerk is te behaagen, met
de NATUUR MOET OVEREENSTEMMEN, en ten dien einde de Natuur vertoonen, zo als
dezelve met de daad is, of zich overeenkomstig met dezelve van het weezenlyke
eenigzins verwydere.

Sentimentele wandeling.
Hoe schoon blinken de gespreide stralen der dalende Zon door deze bewelvde
dreev: vrolyk spelen hier en daar de ruisschende grasjes in het licht der Zon, dat
door de buigende takken blinkt. - Langsaam valt de avond: niet dan het einde dezer
wandel-dreev, verre van my af, is verlicht door den rooden glans der zonne, die zig
nog even uit het schemerende westen verheft. - Flauwer schynen zyne zwakke
stralen op de witte stammen der beuken. - Er ontstaat eene verfrisschende koelte,
die my de hitte van dezen dag doet vergeten, en my zagtjes tot de rust voorbereid.
- Hoe rusten thans myne vermoeide oogen, die door de stralen der Zon schemerden,
op het jonge groen. Weldadige avond! Heilige dreven! die my in de gouden eeuw
der oude wereld overvoeren! - Gene verdorde bladeren ritselen om my; een beekje,
dat over kleine witte steentjes murmelt, en 't zangryk gevogelte, dat een dankend
avond-lied zynen Schepper opzingt, doen myn gevoelige ziel in verrukking
wegzinken, en my der stervelykheid vergeten. In deze betoverende streek wil ik woonen! Dit priëel wil ik my toebereiden. - Geen
dertele voet kome hier - in dit oord, waar het verderf nog gene voetstappen gedrukt
heeft, de bloemen vertreden. Hier - waar alles groen, noch versch ontloken is, even
als het uit de hand van den Schepper voortkwam. Maar - ach! hoe treurig word my
alles. Waarom legt gy uw betoverenden sluier zoo schielyk af -! waar zyt gy
bekoorlyke dreven? Helaas! langs het water - ja hier heeft de dood ook reeds hare
treden heen gerigt. Hoe verdord is hier het gras - welke verzengde plaatsen! En
daar ter zyde, Hemel ...! waar is uwe reuk - waar uwe schoonheid, bevallig roosje
...! hoe treurig hangt gy aan het gele takje -! uwe roode bladeren zyn reeds bruin
en geel geworden! daar, op den
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grond leggen al vogtige en verdorde blaadjes. - Hoe liefelyk en geurig stond gy nog
dezen ochtend, een bytje vloog gonzend na u, terwyl gy u zwetende ontsloot, en
de dauw-druppeltjes van u op de rillende grasjes neder kletsten. Treurig roosje ..!
zugtende grasjes ...! gy maakt my indagtig, dat ik een mensch - dat ik verganglyk
ben. Haast zal zig de bloeiende verwe der gezondheid afwisselen. Haast nadert my
het verderf met schuivende schreden van agter - eene vale schaduw bedekt my -;
van langzamerhand voert my de dood in een ondoorzienbaren nagt. - Haast zal ik
alle myne genoegens verwisselen met iets, waar van ik niets weet. - Akelig
denkbeeld! Haast word ik -, vernietigd -, neen -; ik wil gelukkig zyn, volkomen
gelukkig: hoe kan ik om vernietiging denken ..? - ben ik hier gelukkig ...? neen weldadige Schepper! die my eene ziel, voor geluk vatbaar, geschonken - eene
begeerte tot geluk hebt ingeschapen; gy zult my niet vernietigen, gy wilt my gelukkig
maken. Ik wil eeuwig met u myn Schepper, leven...! Ja - wanneer myn lighaam
onder het ruischend gras, onder de boogen van dien gewyden Tempel, in het somber
graf met een zerk bedekt, onbewust van zig zelven, nederligt; - wanneer de
voorbyganger zyne voeten op myn graf zetten zal, zonder aan my te gedenken; wanneer niemand bykans aan my denken zal; - dan zult gy, ô Goedertierne, my in
liefde gedenken. En, wanneer de Verlosser my u zal voorstellen, zal eene zagte
donder uwer goedheid van uwen Throon door de onmeetbare ruimte klaterend heen
rollen; dan zal ik met de Zeraphs en Heiligen knielend een dank-lied tot U en mynen
Verlosser aanheffen.
U -.

Zedelyke bedenkingen.
Zo lang 'er menschen zyn, zullen de Zedeschryvers nimmer gebrek aan stoffe
hebben; want zo lang als 'er menschen zyn, zullen 'er ook gebreken wezen; en
naardien elk mensch onbedenkelyk vele byzonderheden heeft waar door hy zich
van zynen medemensch onderscheid moeten deszelfs gebreken ook iets byzonders
hebben, en zich van alle andere onderscheiden, schoon ze in derzelver aart en
natuur dezelfde zyn: naardien zy, behalven door ontelbare omstandigheden
onderscheiden, op zeer verschillende manieren werkstellig gemaakt worden.
Indien ieder mensch in zyne hoofdbedoelinge voor had iets toe te brengen, ter
volmaking van het geheel; hoe schoon zou al het
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geschapene zich opdoen; en al, wat met rede begaafd is, beantwoorden aan het
doeleinde zyner Schepping!
Hy die ongestadig, onstandvastig, aan geduurige veranderingen, aan een
wispeltuurig gedrag, onderhevig is, kan zich bezwaarlyk in veler gunst in wikkelen;
hy mag zich in den eersten opslag aangenaam weten te vertoonen! zo dra zyn
karakter bekend worde, zal niemant hem zoeken, of smaak in hem vinden, het
denkbeeld tog van een aangenaam, van een beminnelyk man, sluit noodwendig in
zich het denkbeeld van standvastigheid.
Men heeft wel eens onderzogt, of de ongestadigheid voor eene misdaad moet
gehouden worden; en men heeft menschen gevonden, die dezelve dorsten
verdedigen. - Dan vergeten onstandvastige menschen niet zeer vele pligten, welke
zy op den duur aan hunnen naasten verschuldigd zyn? En veroorzaken zy niet vele
verwarringen door hun wispeltuurig gedrag?
Om met zynen staat te vrede te zyn om vergenoegd te leren leven, is ongetwyffeld
het beste middel, te zien op zulke menschen, die beneden ons zyn, op menschen
wier staat men niet tegen den onzen zou willen verwisselen; want nooit kan men
regt gelukkig zyn, als men zich vergelykt by zulken, die, naar ons oordeel, gelukkiger
zyn, dan men zelve is. En wat is 'er dan het natuurlyk gevolg van? wat anders, dan
dat men onvergenoegd, kwalyk te vrede, met zynen staat leeft.
Het gedrag van wispeltuurige menschen, die van het een op het ander vallen, en
zich geen ogenblik by één voorwerp bepalen kunnen, is niet ongelyk aan dat van
luiden, die zich eene menigte smakelyke geregten van allerhande lekkernyen op
tafel laten voordienen; dog dezelve weêr één voor één laten wegnemen, zonder 'er
lets van te proeven.
Dat alles, wat ons op deze aarde omringt, zeer onbestendig, en aan geduurige
veranderingen onderhevig zy, daar van levert ons de dagelyksche bevinding, ieder
ogenblik, zulke klare, en onweêrstaanbare, voorbeelden op, dat 'er geen mensch
op de wyde waereld gevonden kunne worden, welke 'er niet ten vollen van overtuigd
is. Is het dan niet de onverschoonelykste dwaasheid, dat men alleen op aardsche
goederen zyn gehele hart stelt; even eens als of die alleen in staat ware, om ons
bestendig gelukkig te maken.
Niets is 'er, 't geen een meêr en grooter borgtogt vordert, dan de Loftuigingen van
iemands geleerdheid. Elk immers regelt den lof van iemand, naar de wyze of mate
dat hy hem gezind is; zo heb ik meer dan eens de geleerdheid van één en denzelfden
man in één uur tyds drie malen hooren verheffen, en drie malen hooren
tegenspreken.
Het is één der eerste en voornaamste onzer pligten, en zulks vloeit vooral voort
uit den beminnelyksten der Godsdiensten, den Kristelyken, alle vermogens en
kragten in het werk te spannen, het heil van onzen Evenmensch te bevorderen. Als men de ware Gelukzaligheid van onzen Naasten, zo veel eenigzins in ons
vermogen is, poogt te bewerken, dan beantwoord men eerst regt aan zynen pligt,
en tevens aan het oogmerk onzer Schepping.
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Een mensch, die zich gewent, om oplettend te zoeken naar het geen berispelyk is,
krygt wel dra eene doemwaardige neiging, om aan alles, wat hy van zynen naasten
ziet verrigten, enen verkeerden draai te geven; alleen op dat hy telkens voedzel
hebbe, om de bedryven van anderen te laken.
De Nydigaarts zyn schandvlekken van het menschdom; zy onteeren de
redelykheid, en brouwen zo veel kwaad en onheilen in de waereld, als mogelyk
geen misdaad in staat is; want zo dra iemand door verdiensten boven anderen
uitmunt, en zich de agting der braven heeft waardig gemaakt, staat hy bloot voor
de verfoeijelyke aanvallen van eenen doemwaardigen Nydigaart, die, door hoogmoed
gedreven, de verdiensten van anderen niet verdragen kan.
Hoe vele onredelyke begeerten ontstaan 'er in onze harten, en hoe vele verkeerde
wenschen worden daar uit niet geboren; indien zy allen moesten vervuld worden,
zou de Bestuurder aller dingen genoodzaakt zyn de gansche orde der natuur te
verkeren, en het Geheelal in de uiterste wanorde te brengen; en de menschen zelve
zouden 'er de ongelukkige slagtoffers van worden.
Wanneer ieder mensch met de vereischte oplettenheid zich zelven gade sloeg,
hy zou in zich zelven zeer weinig of niets vinden, waarop hy zich zou kunnen
verhovaardigen, of hoogmoedig zyn; wat brengen wy menschen tog op de waereld,
of wat dragen wy uit dezelve met ons weg? Wy verschynen naakt in de waereld, en
naakt gaan wy daar weder uit. De grootste Vorsten, en de geringste Bedelaars zyn
naakt, zwak, en van alles ontbloot by hunne geboorte; beiden hebben zy den zelfden
bystand van anderen noodig; beiden zyn ze even magteloos om zich zelven te
verzorgen; en zonder hulp van anderen sloten zy byna weder zo schielyk hun gezigt
als zy het ontsluiten. - Naakt gaan zy ook beiden uit de waereld, en nemen niets
met zich. - ô Gy Vorsten en Prinsen der aarde, en Gy allerbehoeftigste Bedelaars!
zyt gy niet, ten aanzien van geboorte en sterven, in één en het zelfde geval?
Men moet nimmer den lof dwingen, of asperssen; dan zal men dien nimmer
verwerven. Al zyn onze daden en bedryven nog zo pryswaardig, wanneer men
iemands Lof 'er over wil afdwingen, zal die nimmer volgen.
Wat is 's menschen leven buiten de Maatschappy, het zelve is zekerlyk, zonder
de zoetigheden der zamenleving te smaken, allerdeerniswaardigst.
Men moet zich nooit verbeelden tot die hoogte gekomen te zyn, dat anderen ons
niet meer zouden kunnen leren. De Wetenschappen bereiken nooit in den mensch
den trap van volmaaktheid, van eene gehele volkomenheid. - Daar is geen staat of
ouderdom des levens, waar in men niet iets leren kan; en nauwlyks is 'er een mensch,
zo laag in verstand, welke niet iets doet, dat navolging verdient.
C.V.D.O.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Gedagten over de openbaare godsdienstoeffeningen der
protestantsche christenen.
De eene gedagte is de voedster der andere. - Onlangs in dit Mengelwerk de aartige
(*)
aanmerkingen, wegens de verschillende Zitplaatsen in de Kerk , leezende, vielen
myne gedagten op de gansche wyze, waar op de Protestanten, in ons land, gewoon
zyn hunne Godsdienstoeffeningen in het openbaar te verrigten. Ik overwoog, ‘of zy
wel dat oogmerk bereikten, waar toe men denken moet, dat zy ingesteld zyn, en
nog in stand gehouden worden? - Of zy wel den naam van wezenlyke
Godsdienstoeffeningen verdienden? - en welke veranderingen en verbeteringen
men zou kunnen maaken in onzen weeklykschen Eerdienst, op dat het gros der
Christenen van hunne heilige verrigtingen meerder stigtings trokke?’ - 't Kan ligtelyk
gebeuren, dat soortgelyke aanmerkingen, meermaalen, op het papier gebragt zyn,
of dat ik dezelve, eenigen tyd geleden, gehoord of geleezen hebbe. Dit wil ik,
evenwel, noch angstvallig onderzoeken, noch myne boekverzameling, daarom,
overhoop haalen; en ik kan, met alle gerustheid, verklaaren een vyand te weezen
van dat onbeschaamde steelen uit Vertoogen en andere papieren, waar aan veele
zich schuldig maaken, en dat de volgende gedagten, waar omtrent wy de strikste
orde niet in agt zullen neemen, in myn eigen brein gekookt zyn.
Wy rotestanten, zyn gewoon te hooren prediken, een of ander half uur te hooren
prediken, over dingen, die de meesten niet verstaan. Dit maakt het voornaamste
deel onzer Godsdienstoeffeningen uit; dit heet onder de middelen der Genade te
weezen. Men smeekt den Hemel, tot dat einde, om eene gevestigde aandagt, om
verligtinge des verstands voor de Hoorderen, ten opzigte van het aanhooren
zodaniger dingen, waar in wel drie vierde gedeelte van Hen nog noodig hadt, zich,
eenen zeer geruimen tyd,

(*)

Zie boven bl. 130, enz.
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te oeffenen, eer zy dezelve, met vrugt, konden aanhooren: althans, zo men den
gewoonen kunstigen prediktrant in het oog houdt, waar op de voordragt der
waarheden geschiedt. Dus zou de Voorzienigheid, ('t geen ons de ervarenis leert,
dat zy niet nuttig oordeelt,) een verbasend wonderwerk moeten doen, om al die
menschen voor het oogenbliklyk begrip der zaaken vatbaar te maaken, welke men
hun voorstelt. Of weeten zy, die zich op de kennis dier dingen, uit hoofde hunnes
ampts of eene edele zugt tot oeffening, toeleggen, - weeten die niet, dat de klaare
bevatting der onderwerpen, welke men gewoon is op den leerstoel te verhandelen,
niet dan allengskens, en door eenen gestadigen letterarbeid, verkreegen worde?
Men predikt, in onze vergaderingen ter Godsdienstoeffeninge byeengeroepen, over
het bestaan van God, over andere leerstukken onzer Openbaaringe, en over de
verpligting der Christenen tot een Godsdienstig gedrag. Men bewyst en verdedigt
volgens de regelen eener betere of slegtere redeneerkunde. Men bestrydt het
Ongeloof door al de scherpzinnigheid des vernufts, en met de uitsteekendste
bekwaamheden van een doorkneed verstand, en zeker met dat gelukkig gevolg,
dat de bestryders van den Godsdienst, byna, den jongsten snik gegeeven hebben;
althans niet veel meer kunnen uitwerken, dan slegts te smaalen, en eenige ligte
aanvallen te doen, ten nadeele van ons dierbaar Geloof. Ook beken ik, dat wy, langs
deezen weg, de uitgewerkste Redenvoeringen van veele beroemde mannen, over
de gewigtigste waarheden van het Euangelie, in handen hebben.
In de daad; wy zyn geen veragters van wezenlyke kennis, van waare deugd. Den
Godsdienst beminnen wy als den appel onzer oogen, en treeden dat spotzieke
monster met voeten, 't geen de heiligste, de gewigtigste dingen in een belaglyk ligt
stelt. Maar wy vraagen, in allen ernst, of het aanhooren van die Leerredenen, zo
lang bedagt, zo wel doorwerkt, den naam van Godsdienstoeffeningen verdiene,
vooreerst, by het gros des volks, welk op gezag gelooft; (en zulk een geloof des
volks, dat onvermydelyk schynt in hunne omstandigheden, maakt geene zwaarigheid,
wanneer het de bron maar is van een Godsdienstig leeven;) welk, zeg ik, op gezag
gelooft, dat 'er een God is, de oorsprong en begunstiger van alle Schepselen, die,
inzonderheid, het welzyn, het eeuwig welzyn van ons menschen, door verschillende
Openbaaringen, bevorderd heeft. - Ja wy vraagen, vervolgens, of deeze wyze onzer
byeenkoominge in Gods huis, wel eenigzints den naam
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van Godsdienstoeffeninge verdiene, en het einde van ons Kerkgaan bereike, zelfs
voor lieden, die hoogere verligting ontvangen hebben? - Zommigen zullen hierop
zeggen, dat 'er maar zelden Redenvoeringen gedaan worden, die geheel en al
boven de bevatting der menigte gaan; dat 'er altoos wel iets in is, 't geen zy begrypen
kan. Ook zullen andere aanmerken, dat het heilig Psalmgezang en de uitgestorte
smeekingen der Euangelieleeraars tog stigten, en van eenen leerzaamen en
vertroostenden invloed zyn. - Maar waar toe koom ik te Kerk? Of liever: wat beoogen
myne Godsdienstoeffeningen aldaar? (want te Kerk te gaan, en onzen eerdienst
aan het Opperstweezen te verrigten, begrypt men, en zeker niet ten onregte, zo
nauw aan elkander verbonden te weezen, dat deeze benaamingen, als eene en
dezelfde zaak betekenende, voor wisselwoorden doorgaan;) - waar toe koom ik te
Kerk? Is het niet, om het vuur myner Godsdienstige aandoeningen aan te blaazen,
op dat ik, met eenen vernieuwden ernst en yver voor den Godsdienst, te huis keere,
en dezelve myn volgend christelyk gedrag, mynen handel en wandel, bestiere? waar toe koom ik te Kerk? Is het niet, om myn verstand met de eene of andere
nuttige kennis van 's Heeren woord te verryken, of de reeds opgedaane Weetenschap
van dien dierbaaren schat te bevestigen. Dan is het niet zo klaar als het ligt op den
vollen middag, dat die vuurige aandoeningen, door het gezang en gebed in myne
Ziele veroorzaakt, versmoord en verstikt moeten worden, na dat myn hart, door
eene verdrietige aandagt van zo veel tyds, verwyderd, en myn geest afgesloofd is,
in het nagaan van eene welaaneengeschakelde redenvoering, wier zaaken my, niet
altoos, geheellyk vreemd zyn, maar, eindelyk, indedaad, voor my vreemd en
bevatteloos worden, door de manier van opdissching, en den uitgerekten en
verveelenden tyd, waar in de voordragt geschiedt; en moet men, door deeze
afslooving en vermoejing des Geests, ook niet dat geene verliezen, welk men nog
meende te vatten? Of wordt deeze onze aanmerking, door de ervarenis, de beslister
van geschillen, gelogenstraft? - Wy vooronderstellen hier, dat 'er goed gezongen
en gebeden word: maar, goede Hemel! hoe menigmaalen heb ik in onze
Vergaderingen, als ter loops, en of het Gezang niets tot de zaak deedt, één Versje
van een Psalm hooren zingen, of de Godsdienstoeffeningen van vredelievende
Christenen hooren beginnen, met eenen ontzaggelyken vloekwensch van David,
hoe regtmaatig en door goddelyke aanblaazinge van den man naar
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Gods harte over zyne vyanden gedaan, al psalmende den Heere opgezongen. Hoe
dikwils deedt myn Leeraar een gebed, opgevuld met de fynst gesponnene
Schoolgeleerdheid, wel Godgeleerdheid geheeten, in stede van versierd te zyn met
de ernstigste uitstortingen, van een aandoenlyk en godsdienstig gemoed. - Ook
spreeken wy in den persoon van den gemeenen man, en wel niet eens van de
onkundigste soorte. De meeste hunner hebben wel nog eenige kennis aan de
zaaken, die in de leerredenen verhandeld worden; (anders moest men het
Christenvolk van eene groove onkunde verdenken:) maar de gewoone betoogtrant,
de manier van voordraaging is hun vreemd, om dat zy geen tyds hebben zich te
oesenen in de regelen der predikwyze, gelyk zy, die tot den heiligen dienst worden
opgeleid. Dit houdt men niet genoeg in het oog. Deeze is de reden, dat de
leerredenen dat oogmerk niet bereiken, 't geen men bedoelt, en veele leeraars zich
verbeelden, dat zy bereiken. En ziet hier de reden opgelost van het verschynsel,
welk men, zo dikwils, ziet; dat veele braave predikanten, die niet weinig werks van
oeffeninge maaken, en hunne leerredenen op de netste, de beste wyze schoejen,
tot een groot hartzeer dient; en 't geen zy eerder verkroppen, dan uiten willen;
namentlyk: dat zommige hunner kundigste Toehoorders, die zeer wel in staat zyn
met hen een gesprek over den Godsdienst te houden, vaak, onder het gehoor
hunner leerredenen, geen oplettenheids genoeg toonen, ja, menigmaalen, geeuwen
of sluimeren, schoon de leeraar by zich zelven overtuigd is het uitgewerktste stuk
voor den dag te brengen. Voor die uitwerking zyn zy niet vatbaar; zy weeten niet,
of de redenaar zyne verdeeling nauwkeurig volge, en zyn opgegeeven plan volvoere.
Dit blykt, om dat een ander, die zich zo nauw niet bindt aan de zaaken, welke hy
gezegd heeft te zullen verhandelen, door afwykingen en uitroepingen, die niets ter
zaake doen, in staat is hunne aandagt wakker te maaken, terwyl een ervaren
persoon, welke met den eerstgemelden wezenlyke juistheid van betooginge
waardeert, en in de gronden der beschaafde predikkunde onderweezen is, onder
het gehoor van beide geweest zynde, den eersten allen verdienden lof zou
toezwaaijen, en den laatsten, op zyn best, voor een slimmen vogel, die meer vernufts
dan verstand bezit, houden zou.
Gy bestrydt (zou my iemand hier kunnen tegen voeren) het misbruik, 't geen men
van het prediken gemaakt heeft. Neem dat kunstige, dat geleerde, dat wysgeerige
uit de
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leerredenen weg, en breng ze tot alle mooglyke eenvoudigheid - tot de eenvoudigheid
zelve van Jesus en zyner Apostelen gesprekken. - Weet Gy niet, dat dit gebrek
meermaalen is aangeweezen, en men reeds de beste middelen heeft
voorgeschreeven, om het zelve uitteroejen; ook was dit gebrek al lang geweeken,
byaldien menschelyke dwangmiddelen, of de eigenzinnigheid der Bedienaars van
het Euangelie zelve, van welke veele liever hunne onverzettelykheid, dan het welzyn
hunner Gemeenten, opvolgen en behartigen, de gezegende uitwerking daar van
(*)
niet beletten. - Onze Nederlandsche Wysgeer héeft, in deszelfs Vertoogen, den
Predikanten aangeweezen, hoe eenvoudig, en over welke zaaken, die onder de
bevatting des Volks vallen, zy prediken moeten. - De groote Spalding van Berlyn,
welke, door zyne bevattelyke voordragt, eene zeer aanzienlyke Vergadering zo stil
en oplettend weet te houden, dat 'er nauwlyks gesuis of geritsel vernomen wordt,
(†)
toont in deszelfs onwaardeerbaar werkje , dat men de leerstukken van het Christelyk
Geloof zeer beknopt, en inzonderheid aan dien kant, moet voordraagen, dat zy tot
(§)
stigting en vertroosting der Gemeente dienen ; terwyl Haarlem met de stukken
toont, dat men verstaanbaar en tot genoegen van kinderen in jaaren en verstand,
(*)
onder welke laatste de menigte moet gerekend worden, prediken kan. - Dat men
deeze voorbeelden volge! en de gemaakte zwaarigheden zullen van zelve
verdwynen.
Laat ons dan vooronderstellen, dat 'er zeer verstaanbaar en voor het begrip der
menigte bevattelyk - dat 'er meest zedenkundig of beoeffenend (praktikaal) - of, zo
'er leerstukkelyk gepredikt worde, dat men de Geloofswaarheden beknoptelyk in
dat ligt voordraagt, waar door zy den meesten invloed hebben. Daar toe wordt tog
den gewoonen tyd van een uur, of wat meerder, of minder, besteed, en men rekent
dit prediken onder onze Godsdienstoeffeningen. - Boven zagen wy, wat onze
Godsdienstoeffeningen in de Kerk beduiden, en waar toe zy strekken moesten. Zo
men nu niet, op goede gronden, tegenspreekt, dat onze

(*)
(†)
(§)
(*)

De Filosoof.
De nuttigheid van het Predikampt.
Ziet Uber den Religions-zustand in den Preuszischen Staaten, in einer reihe von Briefen. 1.
band, bladz. 124 &c.
Te Haarlem zyn de Predikanten verbonden, nu en dan, voor Kinderen te prediken.
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afmaaling juist en regtmaatig zy, blykt het, ten eersten, dat deeze verrigtingen en
het bywoonen van dezelve, nimmer, met regt, den naam van Godsdienstoeffeningen
verdienen. Althans gaat het, ten tweeden, vast, dat zy nooit het oogmerk kunnen
bereiken, waar toe dezelve strekken moeten, omdat zy den geest, niet slegts,
vermoejen, daar zy dien, door eene korte Godsdienstige aandoening, verkwikken
en opbeuren moesten, maar tevens onmiddelyk verbonden zyn met dingen, die, in
plaatse van de ziel met eenen heiligen ernst te vervullen, dezelve met geheel andere
gedagten bezetten, door gansch andere hartstogten beroeren.
Het aanhooren eener Redenvoering in de Kerk, op welk eene leest die dan ook
moge geschoeid weezen, wordt by de goede Gemeente voor Godsdienstoeffening
gehouden. Dit verkeerd begrip wordt, eensdeels, door haare Voorgangers in dezelve
verwekt, en steunt, ten anderen, op haare eigene vooroordeelen. Het gezang en
de gebeden, zo als we reeds hebben aangemerkt, zyn vaak zo verkeerd en kort,
dat men dezelve, eerder, als verrigtingen aanziet, die maar dienen, om in Gods huis
niet ledig te zyn, tot dat de menigte aldaar tot het wezenlyke byeenkomt, dat de
preek moet weezen, dan wezenlyke Godsdienstoeffeningen, waar in het verstand
en het hart volkomen deel neemen. En al zyn die op beteren voet ingerigt, toont het
volk maar al te duidelyk, hoe het zelve daar over denkt. Men behoeft maar den tyd
hunner opkoominge, althans op zeer veele plaatsen, welke, veelal, onder het Gezang
en het Gebed is, gade te slaan. - Een zeer verstandig Predikant, die in zyne
Predikaatsiën, met een allergewenscht gevolg, dikwils, de geestigste, de kragtigste
slagen doet, eens het verkeerde denkbeeld schetsende, 't geen de luiden van den
openbaaren Godsdienst vormden, merkte aan, dat men uit de minagting, waar in
het leezen van Gods woord en het Gezang in de Kerk by veelen stondt, en uit het
gedrag, welk de menigte omtrent die verrigtingen hieldt, haast besluiten zou, dat zy
het leezen van des Heeren woord voor het eerste gelui hielden, 't geen eerst, deeze
en geene ten bedehuize lokte, en het zingen der Psalmen, als het tweede gelui
aanmerkten, dat hen, eindelyk, verpligtte ter Kerk te koomen. De slag was zo juist
als aartig. Ook zal de gemeene man, te huis koomende, nimmer, verhaalen: dien
Psalm zongen wy, ter eere des Allerhoogsten, of dat Gebed werdt 'er uitgeboezemd;
maar die Tekst is 'er gepredikt, en hy ziet het onthouden van denzelven, ('t is veel,
zo men
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de Inleiding en Verdeeling daar by weet op te noemen,) als eene genoegzaame
vrugt van zyn Kerkgaan, d.i. zyn Godsdienstoeffening aan. Elendig denkbeeld,
waarlyk, van onzen Godsdienstigen eerdienst, door vooroordeel, en de berispelyke
wyze onzer gewyde verrigtingen in ons verwekt, waar door ook het heilzaam oogmerk
van ons opgaan in Gods huis verydeld wordt.
Het zedenkundig, het eenvoudig en treffend prediken zelfs, gedaan wordende in
die oogenblikken, dat de Christen gemeente na de Kerk gaat, om haar heilige en
godvrugtige aandagt te verrigten, belet eerder dit goede oogmerk, dan dat het zelve
dit einde bevorderen zou. Laat men zo roerend prediken als men wil: laat de
redenaar, alleenlyk, ten oogmerk hebben, om de harten zyner hoorderen te
verbeteren, en niet zo zeer, om hunne aandagt aan deszelfs lieflyke toonen te
binden; daaraan is tog dit misbruik, onafscheidelyk, verbonden, dat men, eigentlyk,
niet na de Kerk gaat, om onze Godsdienstige gevoelens, in de tegenwoordigheid
des Oppersten weezens, uittestorten; maar het gehoor, door den galm des redenaars,
te streelen, en getroffen te worden door de bekwaamheden, met welke hy gewisse
godsdienstige kundigheden zynen toehoorders weet medetedeelen, en hen tot een
godvrugtig leeven optewekken. Dit oogmerk hunnes Kerkgaans verraaden zeer
veelen, op eene meer of min duidelyke wyze. Terwyl hun beminde leeraar hun de
middelen der genade toedient, zien zy met een veragtelyk oog neder op zynen
amptgenoot, die beneden hem zit: niet, om dat hy buiten staat is iets leerzaams, en
stigtelyks voor den dag te brengen: maar ontbloot van de vermogens, om dat zo
aangenaam te doen, of vermits hy den toon niet kan slaan, die hunne gehoorzenuwen
gevalt, of dat 'er iets anders in den weg is, 't geen gelegenheid geeft hem met een'
smaalend oog te beschouwen. Ja zyn 'er niet, die geene zwaarigheid zouden
maaken, ten zy de schaamte hen wederhield, uit de Kerk te loopen, byaldien de
een voor den anderen op Stoel kwam? - Ik ben te menschlievend, om te verzwygen,
dat men deeze beweegingen en hartstogten, onder eene behoorlyke bestiering, zo
lang onze ziel verkiezing en smaak bezit, niet kunnen, niet moeten afleggen. Waarom
moge ik myn gehoor niet laaten streelen door de toonen eenes spreekers? en wat
zou my beletten den eenen voor den anderen te trekken in de voorstelling en
betooginge van eene heilige zo wel als algemeene waarheid? - Dan deeze harts-
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togten, deeze beweegingen myner Ziele, en alles, 't geen hier toe aanleiding zou
kunnen geeven, moet in noch buiten my gevonden worden, wanneer ik, op een daar
toe bepaald uur, in eene daar toe verordende plaats henen ga, om mynen
Hemelschen Vader te verheerlyken, om my, op nieuws, na al myn pligtverzuim, in
zyne gunste te beveelen, om myne geloften, van Hem wel behaaglyk te leeven, te
vernieuwen, en de bescherming zyner voorzienigheid over my en de myne
aftesmeeken: - die beweegingen moeten in my niet huisvesten, als ik mynen
godsdienst verrigte, om dat zy ons van dat oogmerk te veel verwyderen; om dat het
vlak tegen elkanderen strydige beginselen zyn, en zo min gemeenschap met den
anderen hebben, als het licht met de duisternis, en Christus met Belial.
En wat moest men dan doen, zal hier gevraagd worden, om dit misbruik te myden,
en de Godsdienstoeffeningen, op betere wyze, interigten? Hoe zal men maaken,
dat zy, met meerder regt, den naam van onzen gewyden eerdienst verdienen, of
wat beter dat oogmerk bereiken, waar toe deeze moet in stand gehouden worden?
- Ik wilde, alleenlyk, in die tyden, die tot de Godsdienstoeffeningen der Christenen
afgezonderd zyn, het Gezang en het Gebed gebruiken, deeze, op den best
mooglyken voet, brengen; en zo 'er in die uuren van heilige afzonderinge eene
aanspraak aan het volk geschieden moest, behoorde dezelve zo beknopt te weezen,
dat men niet, dan met de uitgestrektste begeerte daar na verlangde, en dezelve
aan het opgenoemde misbruik, nooit, onderheevig was. Ik zal my over het een en
ander wat uitgebreider verklaaren.
Ik wilde, ten dien tyde, dat de Kerk voor een iegelyk open stondt, om zyne aandagt
te verrigten, hem, ten minsten een vierde uurs, gelegenheid geeven, om aldaar, in
stilte nedergezeeten, onder het leezen of hooren leezen van de Heilige Schrift, den
geest met stigtelyke overdenkingen te vervullen, waar toe dat hooren leezen of het
zelfs inzien van Gods woord, of een ander godvrugtig boek, aanleiding geeven kon.
Daarna zou ik begeeren, dat de gansche vergadering den Heere, eenen geruimen
tyd, opzong, en dat deeze eerdienst, door den leeraar, met een erustig Gebed,
geslooten wierde, waar op een ieder Ja en Amen zeggen kon; geevende aan Hun,
die dat Gebed te diepzinnig, of te Schoolsch, voordroegen, niet een Formulier, maar
eene Schetze, waar na zy zich te gedraagen hadden. Deeze zaaken, wilde ik,
alleenlyk, tot de openbaare Godsdienst-
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oeffeningen der Christenen brengen, en zy behooren alleen daar onder: want, in
die maniere ingerigt, zyn ze gemeenschappelyk, en onder ieder derzelve is elk
werkzaam: ten minsten wordt hem de gelegenheid gegeeven, om met zyn hart, daar
onder, werkzaam te zyn, en onze geest wordt, door geene afgetrokken denkbeelden,
afgesloofd, onvermydelyk verbonden aan het aanhooren eener redenvoering (let
wel!) ten tyde der Godsdienstoeffeningen. Hier door oeffent men zynen godsdienst;
d.i.: men stort de aandoeningen, de liefderyke, en dankbaare aandoeningen, ten
opzigte van God en Christus, uit, en dat is by my wezenlyke Godsdienst. Zodanige
verrigtingen zyn volstrekt noodzaakelyk, en onontbeerlyk voor ons, die hartstogten
bezitten. Men kan geene redenen inbrengen, waarom men dezelve zou mogen
verzuimen. - Te huis kunnen zy in die stilheid, noch met die gemeenschap, noch
met dat vuur, welk in ons ontstooken wordt in een huis, afgezonderd ter gedagtenisse
van Gods naam, verrigt worden, en op deeze verrigtingen blyft de Voorzienigheid
dus haaren zegen geeven. De redenaar, na dat 'er een psalm ter loops gezongen,
en een gebed vlugtig gedaan is, moge dan, in zyne predikaatsie, der gemeente
beduiden, dat het Kerkgaan geene Godsdienstoeffening zy; (ach, dat men wegens
het misbruik, 't geen daar van gemaakt is, die uitdrukking binnens monds gehouden,
en liever zyne zugt, om wat nieuws te zeggen, gesmoord hadde!) - dat het Kerkgaan
geen Godsdienstoeffening is, maar een middel, om godsdienstig te worden. Hy
moest wel nalaaten deeze verrigtingen in dat ligt te plaatsen, of ik heb geen
denkbeeld van onzen eerdienst, omtrent God en Christus, of ik ken geene
godsdienstoeffening, dan die op de laage beweegredenen van ons tydelyk belang
steunt. Hier door zou het gros des Volks geleerd worden zelve werkzaam te weezen
in godsdienstige aandoeningen, om dezelve, vervolgens, toetepassen op hun gedrag,
in stede van na de Kerk te gaan, om van den leeraar iets byzonders te hooren, of
door klanken gestreeld te worden, of die godsdienstige afzonderingen, enkel
sleurshalven, en met verveelinge van het langduurig gehoor van zo veel zaaken,
verre boven hun begrip, by te woonen. - En wat de Aanspraak des leeraars aan de
Gemeente betreft; zo die ook, in die tydstippen, dat men de deure der
Christenbedehuizen ontsluit, geschieden moest, 't geen by my twyfelagtig is,
behoorde die zeer weinig omslagtig zyn, niet langer dan een vierde uurs te duuren,
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en zo ingerigt te weezen, dat men die van de Godsdienstoeffening zelve
onderscheiden kon. Ik zeg: zo men deeze Aanspraak, in die zelfde tydstippen, dat
de Christenen hunne Godsdienstoeffeningen waarnamen, noodzaaklyk hieldt; want
anders kon men iets, buiten dien tyd, in de plaats hebben, 't geen het gemis eener
Redenvoering, in die oogenblikken van Godsdienstige aandagt, vergoeden kon.
Dus zou de Euangelieherder, die eenen goeden schat van kundigheden bezit, en
een godvrugtig leeven leidt, zyn allernuttigst ampt, in de maatschappy, met meer
genoegen, bekleeden, om dat hy van zeer veele, met lust, zou gehoord worden,
indien hy hen slegts voorging in het gebed, en eene korte dog stigtelyke aanspraak,
alleenlyk ter opwekkinge en bestieringe dienende, deedt, daar hy nu maar weinige
zyner Schaapen ziet, om dat zy hem, zo lange, noch kunnen, noch willen hooren.
Daar zou geen gelegenheid gegeeven worden tot eene soortgelyke klagte, welke,
laatstleden, een myner bekende, onder dat slag van Herderen behoorende, met de
traanen in zyne oogen, uitboezemde: ‘Al had ik Zeven Zoonen, daar zou geen
hunner my in myn ampt opvolgen. Hebben der predikanten redenvoeringen weinig
om het lyf, schoon zy, door aangenaame toonen, de ooren streelen, en, langs dien
weg, veel volks trekken, worden zy door kundigen op kleinen prys geschat. Doen
zy verstandige en weluitgewerkte redenvoeringen, meest boven de bevatting des
volks gaande, prediken zy, doorgaands, voor stoelen en banken:’ - eene klagte, die,
ten opzigte van het leeraarampt. niet gevonden moest worden, om dat zy het zelve
in minagting brengt, en die, zeker, enkel is toeteschryven aan de manier onzer
Godsdienstoeffeninge, of aan de wyze, op welke men genoodzaakt is dat ampt waar
te neemen.
Men zou, misschien, tegen het ter neergestelde, deeze bedenking kunnen
inbrengen, dat 'er ook te veel onderscheids zou gemaakt worden, ten opzigte van
den leeraar, die, op zyne beurt, de Gemeente in hunne stille aandagt voorging, en
de smeekingen, stemmelyk uitvoerde: zo dat de zelfde zwaarigheid, welke men, te
voren, ten aanzien van het aanhooren der leerreden hadt, daar door niet zou
weggenomen worden. Dan hier op, antwoorde ik, dat die keurigheid der menigte,
ten aanzien eener regelregte aanspraak tot den Allerhoogsten, zelden, zo verre
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gaat, wanneer dezelve maar eenvoudig en verstaanbaar geschiedt, 't geen men, in
zulk een kort gesprek, gemaklyk, kon waarneemen. Men moge, in eene leerreden,
gewissen zwier, eenige streeling der ooren eischen, zal men uitgenodigd worden,
om dezelve aan te hooren; die kieschheid zal men, in den gebede, veeleer asleggen,
als zulks onbetaamlyk oordeelende, en strydig tegen den eerbied, Gode verschuldigd,
welke niet op de fraaije woorden, niet op den streelenden toon, maar enkel op het
gemoed, ziet. Verscheiden' predikanten, die men oordeelt, dat zeer verveelend
prediken, hebben tog eenen goeden slag van bidden, uit hoofde van hunnen ernst,
daar in doorstraalende; al gaat het of wat bulderende, of wat temende daar na toe,
't geen in hunne predikaatsiën, veelligt om dat het daar in te lang duurt, verveelende
geoordeeld wordt. Of heeft men niet wel hooren zeggen; ‘diens mans gebeden
waren schoon: men zou, enkel, om des gebeds wille, na de Kerk gaan. Zo hy de
goede Gemeente, alleenlyk, in den gebede voorging: wy zouden hem, gaarne,
hooren.’ - Ook vereischte onze bepaalde manier van Godsdienstoeffeninge eene
stille aandagt van eenigen tyd voor een iegelyk, om, onder het leezen van Gods
woord of een ander boek, met zyn eigen verstand en hart, in de overweeginge van
Godsdienstige zaaken en het uitstorten van de aandoeningen onzes harten,
werkzaam te weezen, op dat men, ter dege, beseffe, dat deeze zelfswerkzaamheid,
en niet de beweeging onzer gehoorzenuwen, het voldoen onzer nieuwsgierigheid,
of zelfsverveeling, het oogmerk van den dag des Heeren, van ons Kerkgaan en
Godsdienstige afzondering, ware.
De Latynsche Kerk, hoe zeer misvormd, en alle derzelver ongerymde plegtigheden
voor haare rekening gelaaten zynde, verschaft ons het voorbeeld, hoe de menigte,
in Gods heiligdom genaderd, haaren boezem in gebeden en smeekingen uitstort;
terwyl de redenvoeringen, hoe nuttig geoordeeld, niet als het wezenlykste gedeelte
haarer onverzuimelyke Godsdienstoeffeningen, wordt aangezien, En de geringe
kundigheden, de domheid des volks in het stuk van den Godsdienst, zo dezelve by
de Roomschgezinden in die groote maate, en meerder dan by het gemeene gros
der Protestanten, plaats heeft, gelyk men hun ten laste legt, moet in afgelegener
oorzaaken gezogt worden, dan in de wyze, op welke zy gewoon zyn God in deszelfs
huis te dienen. Men heeft, by de hervorming van den oudsten
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Godsdienst der Christenen, misschien, te veel veranderingen, in de moederkerk,
gebragt: zy heeft, in dat opzigte, getoond, en toont nog, beter gedagten omtrent de
openbaare Godsdienstoeffeningen te hebben, voor zo verre ze die
gemeenschappelyker te werk stelt, en haar voorbeeld, buiten de ongerymdheden,
door haar geliefkoosd, kon ons ten baake gediend hebben. - De Dweeper met het
Arriaansche gevoelen schetst ons, in deszelfs grillige Roman, meer dan eene van
die Vergaderingen, in welke men den Vader des menschdoms en zyn geliefden
Zoon, onzen eenigen Goddelyken middelaar, enkel met bidden en zingen, daaglyksch
zelfs, aanbidt en verheerlykt: welke dus ingerigte Vergaderingen, schoon in dat
opzigte onwaarschynlyk, dat zy alle uit zeer kundige vrouwen bestonden, en in
oorden gevonden werden, daar men eerder eene bende huilende dieren, dan
godsdienstig zingende Juffers, zou zoeken, nogthans zeer wel plaats zouden kunnen
hebben in onze maatschappy en onder onze Geloofsgenooten. - Onze broeders
Lutheraanen in Duitschland, en zelfs in ons Gemeenebest, maaken, inzonderheid,
hun werk van het Gebed en Gezang. 't Is vermaak te zien, met welk een vuur, met
welk een eerbied, de Gemeente, gemeenschappelyk, en op die wyze, haaren
eerdienst omtrent het Hoogste Weezen blyken laat, schoon hunne verdere manier
van oeffeningen het zelfde euvel hebbe, waar van wy spraken, dat ze die
Godsdienstige aandoeningen, door eene daaropvolgende en al te uitgestrekte
Redenvoering, versmooren. - In Duitschland, wordt dat gebrek ook gezien, en men
schynt tevens, daar, van tyd tot tyd, meer overtuigd te worden, dat de Godsdienst,
in die tydstippen, welke men hier toe afzondert, hoe gemeenschappelyker en korter,
hoe beter geoeffend worde. De leeraar mag, onder het gebied van den grooten
(*)
Frederik, op hoog gezag , maar verre van uit een willekeurig beginsel, zyne
openbaare Redenen, op 't meest, niet langer dan drie vierde uurs uitstrekken. - Wy
zullen niet buiten 's lands behoeven te gaan, om het oorspronglyke van soortgelyk
eene Godsdienstoeffening te haalen. In het hart van ons gewest zal dit te vinden
zyn; maar by eenen aanhang, die door veelen veragtelyk beschouwd wordt; eenen
aanhang, wiens huishouding en godsdien-

(*)

Elders, in de boven aangeh. Briefen über den Relig. zustand in Preuszen.
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stige gemeenschap zo denkbeeldig zou gehouden worden, als het Gemeenebest
van Plato, indien ieder geene gelegenheid hadt dezelve, met zyne eigen oogen, te
zien; een' aanhang, eindelyk, wiens droefgeestige houding, onverstaanbaare
(*)
spreekwyzen en zinnelyke gevoelens van den Heiland Jezus en deszelfs Euangelie,
voor zo ver men uit hun eigen leerstelsels kan opmaaken, ons niet gevallen: maar
wiens vereenigde Godsdienstoeffeningen, toen wy hen hoorden leezen, bidden,
zingen, en kort en kragtig vermaanen, ons bekoorden, en, met allen eerbied,
vervulden. - Zeer na aan dit oorspronglyke koomen de bedestonden, die wy, eertyds,
hier te lande hadden; en daarmede heeft ook groote overeenkomst het Gebed, dat
des Zondags avonds te Rotterdam, en op andere plaatsen onder de Hervormden,
in het Zomergety, zeer eerbiedig gehouden wordt.
Indien ik zelve een Leeraar was, of vermaagschapt aan een Predikant, dien ik
gaarne gemak gunde, uit vreeze, dat het werk, 't geen hy aan zyne leerredenen
besteeden moet, hem in een kwynend leeven zou storten, hadt men reden te denken,
dat het belang en gemak my dus deeden spreeken; of men zou kunnen dugten, dat
ik te veel voedsel verschaffen wilde aan de ledigheid dier luie Geestelyken, die, in
de eeuwen der onweetenheid, en tegenwoordig nog op die plaatsen, daar het licht
der Hervorming niet is opgegaan, zich in Kloosters begroeven, om te smullen, of,
byaldien ze voor den dag kwamen, alle naarstige lieden in den weg liepen. Van
deeze verdenking zal ik my, met korte woorden, kunnen zuiveren.
Boven heb ik al toegestaan, dat de predikaatsiën, ter verklaaring van Gods woord,
ter behandeling van een Christelyk Geloofsstuk of een Zedekundig onderwerp
gedaan, en wel toegepast wordende, allernuttigst en aangenaam zyn. Schoon ik
(†)
juist niet denken kan met den kundigen Prideaux , dat de predikaatsiën de
voornaamste redenen waren, welke de Jooden, na de Babylonische gevangenis,
van den afgodendienst te rug hielden, daar deeze, voor dien tyd, hun onbekend
(§)
waren, en het, daaromtrent, eerder met den geleerden Warburton eens ben ,

(*)
(†)
(§)

Ziet de aantekening van MACLAINE, in de K.G. van MOSHEIM, 10 deel, bladz. 35.
Prideaux, aaneensch. van het O en N.V. bladz. 451 en 452.
Warburton, Goddel. Zend. 4. deel, bladz. 300. Deeze zoekt het in de gestrengheid der straffe
van de Babylonische gevangenisse, en in het ligt, 't welk zy uit de beste Wysbegeerte der
Heidenen ontvingen; dienende dit, om de regtmaatigheid van Gods bevelen den Israëliten
aan het verstand te brengen.
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houde ik dezelve, met den eerstgenoemden, allerdienstigst, ter bevordering van de
kennis der waarheid, van de goede orde in den staat, en tot bewaaring van onzen
heiligen Godsdienst. Daar moest, derhalven, buiten twyfel, gepredikt worden, maar
niet, om de bovengenoemde redenen, in dien tyd, dat men na 's Heeren huis gaat,
om onze Godsdienstige aandoeningen uittestorten; neen: maar daarna, het zy op
dien zelfden dag, het zy op een anderen tyd. Hier toe moest men de bedienaars
des Euangeliums zo wel verpligten, als zy nu daartoe verbonden zyn. Dan konden
zy, vrylyk, toegeeven aan den smaak hunner vergaderinge, en uitweiden over alle
de onderwerpen der Godgeleerdheid en Zedenkunde, gelyk de Hoogleeraars der
Theologie voor hunne Studenten, zomtyds, prediken. Het was dan ook niet noodig
zich te schikken na zo veel smaaken eener talryke vergadering, nu uit allerleie
soorten van menschen ter Godsdienstoeffening by een verzameld; door welke
schikking, dikwils noodzaakelyk, om de schaare, die opkoomt om stigting te
ontvangen, genoegen te geeven, de leeraars zich vaak schynen tegentespreeken,
of waar door hunne predikaatsiën, menigmaalen, jammerhartig, aan een hangen.
- 't Is waar, het aanhooren der Redenvoeringen, niet langer voor Godsdienstoeffening
gehouden zynde, zouden veelen, die, uit die oorzaake, daar toe gedrongen worden,
dezelve ganschelyk verzuimen, en zich, alleenlyk vergenoegen met hunne stille en
godvrugtige aandagt in de uuren der Godsdienstige afzonderinge. Dan wat
zwaarigheid? het is waaragtig, dat menschen, die geene geoeffende kennis, die
geenen lust hebben, om met graagte na de Kerk te gaan, ter aanhooringe eener
goede Redenvoeringe, die enkel dat doen, om dat het Zondag, de tyd der
Godsdienstoeffeninge is, aan eene Redenvoering niets hebben. Getuigen daar van,
hun onnozel kyken, hunne verbystering, wanneer naderhand over de predikaatsie
gesproken wordt. Soortgelyke menschen moesten door iets anders geholpen worden.
Daar zyn by de Protestanten, voor bejaarde lieden, te weinig oesseningen,
(catechizatiën) in welke, op eene gemeenzaame wyze, door vraagen en antwoorden,
de gronden van den Godsdienst geleerd en aan-
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gedrongen worden. Deeze zouden voor zulke menschen veel beter geschikt weezen,
en hun meerder verligten en verbeteren, dan het geduurig hooren prediken. Zodanige
oeffeningen zyn volstrekt noodzaakelyk, om het gros der Christenen tegens eene
onvergeeslyke onkunde, en het bederf van zeden, te behoeden. De Aartsbisschop
Tillotson schreef de dwaalingen, scheuringen en den afval van de waare
grondstellingen des Christendoms, in dien tyd, toe, aan het verzuim van dusdanige
(*)
oeffeningen by de Episcopaalen . En ik kan niet nalaaten te gelooven, dat men de
kundigheden, die het gros des volks nog bezit, het meest, zo niet geheel, hebbe
toeteschryven aan het Onderwys, welk zy in hunne Jeugd genooten, en niet aan
de Redenvoeringen, welke zy weeklyks hooren. Anders moesten hunne kundigheden
toeneemen, naar maate zy meerder hoorden prediken; 't geen de ondervinding
logenstraft; en 't geen by my, eensdeels, aan het kunstige, het redenagtige, en de
allerjuiste orde van dat prediken wordt toegeschreeven, 't welk den Studenten in
den loop hunner Godgeleerde letteroeffeningen wordt ingeboezemd, als of ze altoos
voor Hoogleeraars het woord zouden doen, waar voor het gemeen onvatbaar is;
en anderdeels, aan de ongeschiktheid der menschen, om zo lang op een
aaneengeschakeld onderwerp te denken, zonder, aan hunnen kant, door iets
vervangen te worden, waardoor het beoogde nut van des leeraars poogingen,
ganschelyk, verlooren gaat.
Men denkt gemeenlyk, dat de gewoone leeraars zo wel als de buitengewoone,
in de eerste tyden van het Christendom, gelyk b.v. de Apostelen, en die door Hen
aangesteld, en van God met de gaaven des H.G. begunstigd werden, den menschen
den weg der Zaligheid moeten verkondigen; en dat het van hunne hand zal geeischt
worden, zo zy dit niet genoegzaam gedaan hebben. Wy onderzoeken hier niet, hoe
verre de gewoone Euangeliedienaars met de buitengewoone gelyk staan. Wy
gelooven mede, dat de verligting en verbetering des menschdoms het doeleinde
hunnes ampts zy; dat de predikanten, om die rede, den naam van nuttige leden in
de maatschappy verdienen; en dat zy allerdwaastst handelen, die hun werk
beschimpen; maar laat dan die verligting en verbetering, op de best mogelyke wyze,
geschieden. - Laat hun,

(*)

Tillotson's predik. over de opvoeding, bladz. 121, 8vo.
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die reeds onderweezen zyn in de kennis der waarheid, de gelegenheid niet
afgesneden worden, om hunnen eerdienst in Gods huis zelve te verrigten; - om
hunnen Godsdienst gemeenschappelyk te oeffenen. - En wat kan men 'er tegen
hebben, zo die verligting beter door oeffeningen, dan door prediken bevorderd
wordt? - Eindelyk, zo het al noodzaaklyk zy, in die uuren ter Godsdienstoeffening
afgezonderd, de menigte tot Geloof, Bekeering en Heiligmaaking optewekken: dat
men dan zorg draage, dat zulk een goed oogmerk niet in rook verdwyne.

Natuur- en geneeskundige waarneeming aangaande eene
tegennatuurlyke en onwillige aflooping van de pis, door de
electriciteit geneezen.
Door Willem Brouwer Bosch, Med. Doct.
Op den 14den Maart van dit jaar wierd ik verzogt by een Man, K.L. genaamd, even
buiten deze Stad woonachtig; die reeds den ouderdom van omtrent 68 jaaren, welke
hy in eene byna onafgebrookene gezondheid had mogen doorbrengen, bereikte,
en, nu eindelyk, in zyn hooggevorderden leeftyd, in eene der lastigste en
onaangenaamste ongemakken, eene tegennatuurlyke en tegenwillige aslooping
van de Pis, (Incontinentia Urinae) vervallen was.
By hem gekoomen zynde, en eenig nader berigt van zyne droevige
omstandigheden gekreegen hebbende, voedde ik geene, ten minste zeer weinige,
hoop op zyne herstelling, vreezende, dat, door zyne jaaren, zyne levenskragten
reeds te veel versleeten, en het gevoel zyner Zenuwen te veel verstompt, zouden
zyn, om door de gewoone prikkelende hulpmiddelen aangedaan, en weder in
beweeging gebragt te worden: ik beloofde hem echter te zullen beproeven, wat ik,
ter zyner herstelling, zoude kunnen te wege brengen; en verzogt dus eenig nader
berigt, zo hy het my geeven konde, raakende de wyze, op welke hy tot dit ongemak
vervallen ware. Des Lyders verhaal kwam hier op uit.
Hy was, drie of vier weeken geleeden, op een morgen in de Kerk zynde, zo diep
onder de groote menigte der Toehoorderen ingedrongen, dat het hem, hoe noodzaak-
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lyk zulks ook mogte zyn, onmogelyk ware geworden, naar buiten te gaan, des hy
gedwongen wierd zyn water langer dan naar gewoonte op te houden. Het gevolg
hier van was, dat hy, uit die benaauwende menigte verlost, en in ruimte gesteld
zynde, niets van het dus van tyd tot tyd in zyne waterblaas opgehoopte vogt ontlasten
konde. Van deze opstopping wierd hy nogtans wel dra, door de vereischte
hulpmiddelen, verlost; dog met dit ongelukkig gevolg, dat hy, na zyn water dus eens
ontlast te hebben, het zelve, tot dien tyd toe, dat ik by hem geroepen wierd, nimmer,
(in hoe klein eene hoeveelheid ook,) had kunnen ophouden; niet tegenstaande hy
reeds eenige hulpmiddelen, hem door anderen toegediend, gebruikt hadde.
Op dit berigt, begreep ik veilig iets te kunnen beproeven, om den ongelukkigen,
zo het mogelyk ware, eene verligting toe te brengen; gemerkt de oorzaak van het
ongemak, uit het berigt van de wyze, op welke de Lyder tot het zelve vervallen was,
zig zo kenbaar tekende. Ieder immers, die het gemelde berigt maar even inziet,
bemerkt terstond, dat de oorzaak van dit ongemak in dezen geene andere was, dan
eene verlamming van den sluitspier der blaas; die te vooren, door de opstopping
van het water, en de daardoor veroorzaakte uitzetting van de blaas, te sterk uitgerekt,
en uit zyne veerkragt getrokken was geworden; waardoor hy, de blaas zig ontlast
hebbende, buiten staat geraakt was, om derzelver opening naar behooren te sluiten,
weshalve de kleinste hoeveelheid van water zelve, die in de blaas bevat wierd, door
deze niet naar den eisch geslootene opening moest weg loopen. Dewyl nu het
geneezen der ziekten grootendeels bestaat in het wegneemen van derzelver
oorzaaken, zo kwam het hier voornaamlyk aan op de herstelling dier verlamming
van den sluitspier; 't welk niet dan door prikkelende hulpmiddelen kon verrigt worden.
Ik maakte derhalven een aanvang met de gewoone versterkende, geestryke,
prikkelende Zenuwmiddelen; welken ik hem niet alleen inwendig gebruiken deed,
maar ook uitwendig aan den onderbuik, by manier eener zalve, liet aanleggen. Ik
hield dit eenige dagen gaande; dog bemerkende dat ik niet vorderde, besloot ik tot
het aanleggen van eene groote Spaansche Vlieg-pleister, op het Heilig- en Stuitbeen,
om langs dezen weg de Zenuwen, die daar ter plaatze uit het ruggemerg
voortkoomen, en waarvan zig een gedeelte over die deelen, die in het bekken
gelegen zyn, (en dus over de blaas en derzelver spieren,) verspreidt, op ee-
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ne buitengewoone manier te prikkelen. De groote nuttigheid van dit hulpmiddel is
door den Geleerden DICKSON reeds beschreeven, in de Comment. Lipsiens. de
Rebus in Scientia Naturali & Medicina gestis. Vol. XII. pag. 461-467; en naderhand
door veele voorbeelden bevestigd. Maar in dit geval bragt deze behandeling den
Lyder even zo weinig voordeel aan, als hy uit de voorheen gebruikte hulpmiddelen
getrokken had: ik besloot des te beproeven, wat de Spaansche Vliegen, inwendig
gebruikt, zouden te wege brengen; daar zulks tegenwoordig als een zeer sterk
hulpmiddel, in gevallen van dien aart, als het onze, door verscheidene Geleerden
wordt aangepreezen: zo heeft de Heer BRISBANE dit hulpmiddel, in eene verlamming
der Piswegen, met een volmaakt goed gevolg, in 't werk gesteld. Zie zyne Ed. Select
cases in the Practice of Medecine; welk geval ook by mynen Hooggeagten
Leermeester, den wydberoemden Hoogleeraar SANDIFORT, in zyn Hoog Ed. Natuuren Geneeskundige Bibliotheek, het Xde Deel, pag. 420, te vinden is; als mede by
den Hooggeleerden Heer FORSTEN in Dissert. Med. Inaugurali Cantharidum Historiam
Naturalem, Chemicam et Medicam exhibente, pag. 139. En indien men het Journal
de Medecine van de Maand January dezes Jaars inziet, zal men aldaar drie gevallen
vinden, waardoor de nuttigheid van het inwendig gebruik der Spaansche Vliegen,
in eene incontinentia Urinae ten sterkste getoond word. Ook schynt de
ondervindingryke RICHTER dezelve meer dan eens met een gewenschten uitslag
gebruikt te hebben; als mede de beroemde STOELLER, gelyk te zien is, in Dissert.
Medic. Inaugurali de Usu Cantharidum interno, welke de Heer STOCKAR, a Neuforn,
in de voorleeden maand Maart te Gottingen verdeedigd heeft. Ook zal niemand,
die aan deze, in andere gevallen, pisafdryvende hulpmiddelen eene regte kennis
heeft, aan derzelver nuttigheid, in gevallen van die natuur als het onze, twyfelen.
Het mag iemand in den eersten opslag eenigzins vreemd schynen, dat dezelfde
middelen, die somtyds in eene opstopping van het water van zeer grooten dienst
zyn, zo dikwils in eene tegenovergestelde onwillige aflooping van het zelve voordeel
zouden doen; dan die bevreemding verdwynt terstond, als men maar een regt
denkbeeld heeft van de oorzaak dezer twee tegen elkander overgestelde ziekten.
Deze immers kan in beide de gevallen dezelfde zyn; beide deze gebreken, hoe zeer
onderscheiden, kunnen door eene verlamming in de spierachtige deelen van de
blaas ver-
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oorzaakt worden; welke verlamming dan ééne dezer onderscheidene uitwerkzelen
te wege brengt, naarmaate dezelve of in de spierachtige veselen van de blaas, of
in derzelver sluitspier, gevonden wordt. Daar nu de oorzaak van deze verschillende
gebreken dezelfde kan zyn, is het zeker, dat ook in deze beiden dezelfde
hulpmiddelen kunnen te passe koomen. Edog, wat hier van ook zy, ik heb onzen
ouden Lyder door dit hulpmiddel egter geen het minste voordeel kunnen toebrengen.
Toen ik 'er mede begon, liet ik hem één grein van hetzelve daags gebruiken; 't welke
ik hem by tusschenpoozen deed inneemen; toen hy dit een dag of drie gedaan had,
vermeerderde ik de hoeveelheid tot twee greinen daags. Dan de Patient begon, na
dat hy deze Spaansche Vliegen tien a elf dagen vrugtloos gebruikt had, zeer te
klaagen, over sterke pyn in het onderlyf; die, by het gebruik van dit hulpmiddel,
zonder hem voordeel te doen, van dag tot dag verergerde; zo dat ik genoodzaakt
wierd 'er van af te zien. 'Er bleef nu niets meer overig, dat my met grond op de
herstelling van den Lyder deed hoopen. Intusschen egter liepen myne gedagten
nog wel eens op het gebruiken van de Electriciteit. Ik had, wel is waar, nimmer
eenige aanduiding van derzelver gebruik in zodanig een geval gevonden; dog de
menigte der Waarneemingen van verscheidene Geleerden, wegens de nuttigheid
van het toedienen der Electriciteit aan die geenen, die of van de eene zyde van hun
lichaam geheel, of in eenig byzonder deel van het zelve, verlamd zyn, deed my
besluiten, in dit anderzins hoopeloos geval, te beproeven, of ook het Electrisch
vermoogen hier eenige nuttigheid zoude toebrengen. Ingevolge hiervan maakte ik,
op den 12den April, een aanvang, met den Lyder te Electrizeeren. Ik hield hem,
geduurende byna een uur, gëizoleerd zynde, door middel van een koper kettingje,
met den eersten Conductor der Electrizeer-Machine in gemeenschap; zonder hem
de minste Electrike schok te doen toekoomen. De Patient zelve wierd, toen hy deze
eerste keer dit hulpmiddel gebruikte, niets van hetzelve gewaar; dan het bragt
evenwel deze verandering in zyn gestel te wege, dat de pols, die, eer wy met het
Electrizeeren begonnen waren, by hem 74 maal in één minuut geslaagen had, toen
wy een quartier uurs met Electrizeeren bezig geweest waren, reeds tot op 103
slagen in den gezegden tyd vermeerderd was. Ik liet hem den 13den weder aan
myn huis koomen; en Electrizeerde hem anderwerf, byna een uur, op dezelfde wyze;
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zonder dat hy nogmaals iets gewaar wierd. Den 15den kwam hy weder; en toen ik
hem naar zyne omstandigheden vroeg, zeide hy, dat hy 's nagts, tusschen den
13den en 14den zo grooten hinder van zyn ongemak niet gehad had, als hy gewoon
was; en dat hy nu in den laatsten nagt maar zeer weinig van het zelve geweeten
had. Ik Electrizeerde hem daarop voor de derde keer; en dit was de eerste reis, dat
de Patient zelve, onder het Electrizeeren, 'er iets van gevoelde. Hy begon nu een
weinig te zweeten; en klaagde over eenig byzonder gevoel door zyn lichaam, 't welk
hy niet konde uitduiden.
Den 17den kwam hy voor de vierde keer weder; zeggende, dat zyn ongemak van
dag tot dag verminderde, den 18den Electrizeerde ik hem op nieuw; zo ook den
20sten, en hy wierd by aanhoudendheid beter. Den 22sten, 24sten en 25sten
herhaalden wy nogmaals dit hulpmiddel; dog hy ging nu niet voor uit; eene
vertraaging, die naastdenklyk uit het toen ongunstige weêr ontstond. Hy was nu
evenwel zo verre gevorderd, dat hy by dag geheel vry ware, en 's nagts maar zeer
weinig te lyden had. Den 26sten, 27sten en 28sten Electrizeerde ik hem weder; en
hy begon nu zeer sterk vooruit te gaan. Den 30sten kwam hy by my, betuigende,
dat hy den voorgaanden nagt, voor 't eerst, zonder eenig het minste ongemak
doorgebragt hadde. Den 2den May, gelyk ook den 4den, geduurende welken tyd
hy bestendig van zyn ongemak was vry gebleeven, heb ik hem nogmaals
Geëleetrizeerd. Den 7den kwam hy by my, betuigde dat hy nu volkoomen hersteld
was; en verzogt my deswegens om nu met Electrizeeren te eindigen. Van tyd tot
tyd kwam hy egter nog ten mynen huize, om my van zyne omstandigheden te
verwittigen; en hy heeft thans reeds drie maanden, geheel hersteld, in eene
volkoomene gezondheid doorgebragt.
Ten besluite dezer Waarneeminge, heb ik by het gezegde nog maar alleen te
voegen, dat ik van de nadeelige gevolgen, die de Electrike schok dikwils, byzonder
in ligt aandoenelyke gestellen, te wege kan brengen, overtuigd zynde, den Lyder,
geduurende al dien tyd, dat ik hem Geëlectrizeerd heb, nooit eenige schok heb
doen toekoomen.

Haarlem den 23 Juli
1781.
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Natuurlyke historie van het paapje, en het zwartkapje.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Het Paapje, in 't Grieksch Βατἰς; in 't Latyn Rubetra, in 't Italiaansch Barada, in 't
Engelsch Storie-smith, in 't Fransch Traquet, is een zeer vlug en leevendig Vogeltje,
nooit in rust, altoos van tak op tak vliegende; zit het voor eenige oogenblikken, het
houdt niet op met de vlerkjes te beweegen, als gereed om steeds weg te vliegen:
met kleine vlugten heft het zich in de hoogte, en daalt tuimelende neder.
Schoon het Paapje geen hooge vlugt neeme, en zelden tot de hoogte der
boomtoppen komt, zet het zich altoos op het hoogste van kreupelbosch, op de
uitsteekendste takken der haagen en van het hakhout, of op de halmen van het
Turks koorn in de velden, en de toppen der Wyngaarden. 't Liefst onthoudt het zich
in drooge landstreeken, en velden, digt by 't gebergte; op een laagen en bedompten
toon laat het zyn geschreeuw Ouistratra hooren. Indien het op een land een alleen
staanden tak vindt, laat het niet na daar op te gaan zitten, en dit geeft gelegenheid
dat men 't zeer gemaklyk vange, op eene wyze den Kinderen bekend.
Van wegen deeze hebbelykheid om van tak op tak, op doornen en braamstruiken
te vliegen, heeft BELON, die dit Vogeltje in Creta en in Griekenland, zo wel als in
Frankryk en Italie, vondt, 'er den naam van Batis aan toegevoegd; een Vogeltje,
waar van ARISTOTELES maar op één plaats spreekt, en zegt dat het van Insecten
leeft. GAZA zet Batis over door Rubetra, door alle Vogelbeschryvers op het Paapje
t'huis gebragt, 't welk in 't algemeen een roodagtig Vogeltje kan betekenen, en het
rood op de borst van 't Paapje is de meest doorsteekende kleur van dit Vogeltje.
Deeze strekt zich, in sterkte afneemende, uit, tot onder den buik: de rug is op een
schoonen zwarten grond met bruine schubswyze veertjes bezet, deeze loopen tot
op den kop; waar het zwart, ondertusschen, de overhand krygt: dit zwart is zuiver
onder den gorgel, schoon doormengd met eenige witte pluimpjes, en het klimt op
tot de oogen. Een witte vlek aan de zyde van den hals steekt af by 't zwart des
gorgels, en het rood van de borst. De vleugel- en staartpennen zyn zwart met een
bruinen of rossen rand op
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den vleugel, digt by 't lyf, is eene breede witte streep, en de stuit heeft dezelfde
kleur; alle deeze kleuren zyn veel sterker en zwaarder in oude dan in jonge
Mannetjes. Het Wyfje heeft op de borst vuil rood; deeze kleur zich mengende met
het zwart op den kop en van het bovenlyf, maakt het op de vleugelen zwartagtig,
en zy vermengt zich met het wit onder den buik, en onder den gorgel: dit maakt de
Pluimadie van het Wyfje-droevig, wankleurig en veel min onderscheiden dan die
van het Mannetje.
Het Paapje vervaardigt zyn nest in onbebouwde landen, aan den voet van
kreupelbosch, onder de wortelen, of het bedekzel van een steen. Hy komt 'er niet
dan steelswyze in, als vreezende ontdekt te zullen worden: en het is bezwaarlyk dit
nest te vinden; in 't einde van Maart is de tyd wanneer het gemaakt wordt.
Het Wyfje legt vyf of zes eitjes, groenagtig blauw van kleur, met kleine en
naauwlyks zigtbaare roode stipjes, veelvuldigst aan het dikke einde. De Vader en
Moeder voeden de Jongen met wormpjes en insekten, welke zy hun onvermoeid
aanbrengen: het schynt dat hunne zorg verdubbelt, wanneer de Jongen het nest
verlaaten; zy roepen ze onophoudelyk, en geeven hun nog verscheide dagen lang
te eeten.
Voor het overige is het Paapje zeer op de eenzaamheid gesteld: men ziet het
altoos alleen, behalven op den tyd, wanneer de Liefde hem een Gezellinne geeft,
en de Jongen opgekweekt worden. Uit den aart is het Paapje wild, en het schynt
dom: en daar het in den vryen staat zo veel vlugheids betoont, is het, gevangen,
log, en kan niets aanleeren; met moeite en altoos zonder vrugt voedt men ze op.
In het veld kan men het, tot op een korten afstand, naderen, en 't verwydert zich
niet dan met een kleine vlugt, zonder dat het den Jaager schynt te merken. Het
Paapje schynt dus den mensch noch te minnen, noch te schuwen.
In den Zomer zyn deeze Vogeltjes zeer vet, en, wat de lekkerheid van 't vleesch
betreft, gelyk aan de Vygeneetertjes, schoon zy allen van Insekten leeven, en hun
bek geheel niet geschikt schynt om graanen te gebruiken. BELON en ALDROVANDUS
hebben geschreeven dat het Paapje geen Trekvogel is, dit kan waarheid zyn met
betrekking tot Griekenland en Italie; doch het gaat vast, dat de Paapjes, in de
Noordlykste Landschappen van Frankryk, de koude en het mangel aan Insekten,
schuwen; want zy vertrekken met de maand September.
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Men vindt dit Paapje in Engeland, Schotland, in Italie en Griekenland, en 't is zeer
gemeen in veele Landschappen van Frankryk. In Engeland, en byzonder in het
gebergte van Derbyshire, is een Vogeltje, door BUFFON het Engelsch Paapje
geheeten: RAY zegt, dat het aan dit Eiland byzonder eigen is; het verschilt in kleuren
van het onze, doch heeft dezelfde grootte; dan het bepaalt zich niet volstrekt in dit
Eiland; men heeft dit Vogeltje in Brie waargenomen.
Het ZWARTKAPJE, in 't Engelsch Whinchat, in 't Hoogduitsch Flugen-stakerle, in 't
Fransch Tarier, schoon zeer nabykomende aan het Paapje, moet 'er, nogthans, van
onderscheiden worden: dewyl zy op dezelfde plaatzen leeven, zonder zich te
vermengen: zy verschillen ook in geaartheden en in Pluimadie. Zelden rust het
Zwartkapje op het geboomte, zy onthouden zich meest op den grond, by de
molshoopen, in nieuw ontgonne landen, en omgespitte aarde: de Paapjes, in
tegendeel, zyn steeds in 't geboomte. Het Zwartkapje is ook een weinig grooter dan
het Paapje, de kleur der Pluimadie is bykans dezelfde, maar op eene andere wyze
geschikt. Het Zwartkapje heeft veel sterker kleurmengingen boven op het lyf, een
dubbele witte vlek op de vleugels en de witte streep van den hoek des beks loopt
tot het agterhoofd: een zwarte vlek begint onder het oog, dekt de slaapen des hoofds,
doch strekt zich niet, gelyk by het Paapje, uit, tot onder den gorgel, die helder rood
is: dit rood neemt allengskens af, en vertoont zich door den witten grond van het
geheele voorlyf. De stuit is van dezelfde witte kleur, doch sterker en met zwart
gespikkeld. Het geheele bovenlyf tot op den kop is bruin gevlekt op een zwarten
grond, de kleine veeren en de groote dekveeren zyn zwart. In de kleur der
staartpennen doet zich eene kleurwisseling op. - Het Wyfje verschilt van het Mannetje
daarin, dat de kleuren zwakker en de vlekken op de vleugels min merkbaar zyn.
Het legt vier of vyf eitjes, vuil wit, met zwarte stippen. Voor het overige vervaardigt
het Zwartkapje het nest even als het Paapje: het komt en vertrekt te gelyk daar
mede; het is even zeer op de eenzaamheid gesteld, en schynt nog wilder: het zoekt
bergagtige streeken en ontleent daar van zelfs de benaaming. De Vogelaars in 't
Bolognesche noemen het Montanello; KLEIN en GESNER duiden de geneigdheid van
dit Vogeltje tot eenzaame en woeste plaatsen aan, door het Sylvia Petrarum en
Passerculi genus solitarium te noemen. De Zwartkapjes zyn min talryk dan de
Paapjes: zy eeten
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desgelyks, wormen, vliegen en andere insekten, op 't einde des Zomers worden ze
zeer vet, en behoeven in smaaklykheid voor de lekkerste Vogeltjes niet te wyken.

Gissing, waarom het, ten zuiden van de middaglinie, kouder is dan
ten noorden, op gelyke graaden van breedte.
(Ontleend uit ALEXANDER WILSON's, M.D. Observations, relative to the Influence of
Climate.)
De Reizigers hebben dikwyls waargenomen, dat het ten Zuiden van de Middaglinie
kouder is dan ten Noorden, op gelyke Graaden van Breedte. Dr. WILSON geeft
deswegen de volgende gissing aan de hand.
De hoeveelheid van Phlogiston, door de verrotting los gemaakt, in de beide zeer
wyduitgestrekte deelen des Aardkloots, en op gelyke Breedte gelegen, hangt af van
de hoeveelheid der Aarde, derzelver hoogte, de geregeldheid der oppervlakte, de
menigte van Planten en Dieren daar gevoed. In dat gedeelte waar de oppervlakte
het vlakst is, en deeze voortbrengzels in den grootsten overvloed voorkomen, zal
de lugt meest vervuld zyn met Phlogiston.
Wanneer wy het oog slaan op het Zuider en Noorder Halfrond, ziet men, dat, aan
de Noordzyde, de Aarde de helft van de geheele oppervlakte beslaat. De wateren
zyn, op veele plaatzen, derwyze verdeeld, dat zy alleen aangemerkt kunnen worden
als nauwe Kanaalen, langs welke de Lugt, met Phlogiston vervuld, heen gaat zonder
des zo veel gezuiverd te worden, als wanneer zy over wyduitgestrekte Zeeën loopt.
Daarenboven is het grootste gedeelte der Zee in het Noorden opgevuld met eene
menigte van Eilanden, waar de groeiende en dierlyke zelfstandigheden geduurig
blootgesteld zyn aan bederf, door de verrotting.
Ten Zuiden doet zich eene verbaazende Occaan op, zonder eenige uitgestrektheid
Lands, behalven de Kaap der Goede Hoope, Kaap Horn, Nieuw Zeeland, Nieuw
Holland, Nieuw Guine, die alle met elkander geen vierde, ja misschien geen vyfde,
uitmaaken van het Oppervlak des Zuider-Halfronds. Kaap Horn is een hoog land,
en steekt verre Zuidwaard uit; doch eindigt in een zeer dorre punt lands. - Deeze
Landen zyn op een wyden afstand van elkander gelegen: bygevolge zyn de Winden,
die 'er
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waaijen, veel meer gezuiverd dan die, op gelyke hoogte, in 't Noorder Halfrond,
heerschen. Nieuw Zeeland, Nieuw Holland en Nieuw Guiné liggen te verre van de
Kaap der Goede Hoope en van Kaap Horn, om invloed te hebben op de gesteldheid
der lugt daar rondsomme. - Ten anderen deelen de Zonnestraalen, die op het water
vallen, 'er geene warmte aan mede, indien ze geen duister lichaam ontmoeten, 't
welk dezelve te rugkaatst of ophoudt. De zelfde straalen, verzameld door een bolle
of holle lens, op zulk eene wyze, dat het brandpunt in het water valle, geeven daar
aan geene warmte; doch wanneer men 'er een duister lichaam in stelt op welks
oppervlakte het brandpunt valt, zal het terstond uitwerking baaren. Overzulks mag
men veronderstellen, dat een groot gedeelte der zonnestraalen in het Zuider-Halfrond
verlooren gaat, in het water des Oceaans doordringende, en door de oppervlakte
niet te ruggekaatst, moeten ze al haare kragt verliezen eer ze op den grond komen:
terwyl in het Noorder-Halfrond de aarde een veel grooter oppervlakte van donkere
voorwerpen oplevert, die de zonnestraalen te rugkaatzen.
Indien wy by deeze oorzaaken der Koude nog voegen, die welke te wege gebragt
wordt door de uitwaasseming der onmeetlyke Zeeën, zal dit verschynzel op eene
zeer aanneemelyke wyze opgelost zyn. Het weêrlicht ook minder in het Zuider dan
in het Noorder-Halfrond; eene omstandigheid, welke deeze oplossing te meer
waarschynlykheids byzet.

Antwoord, op de vraag, ten opzigte der genegenheid van eenigen,
(*)
en des afkeers van anderen, omtrent zommige huisdieren .
Eer ik de oorzaaken ontvouwe van den Afkeer en de Genegenheid, die veelen
schynen te hebben voor Huisdieren, moet ik deeze schynbaarheid ontdoen van
alles, 't geen dikwyls alleen gemaaktheid, trotsheid, beuzelagtigheid en
onoplettenheid is. Zo lang als deeze kleinigheden invloed hebben op den smaak of
afkeer, die de Vrouwen, en de Mannen naar de Vrouwen gelykende, betuigen te

(*)

Zie de Vraag zelve, hier boven, bl. 389.
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hebben voor Honden, Katten, Vogelen, enz., heeft die smaak en wansmaak niets
natuurlyks.
't Zou hoogst onregtmaatig weezen ten voor- of ten nadeele van iemands Character
te besluiten, uit zyne genegenheid tot, of afkeer van, deeze onschuldige Dieren.
Alles is Gemaakt in die soort van drift.
'Er zyn Vrouwen, die, door haare onkunde en bedryfloos leeven, vermaak
scheppen in haar Hondje, Kanarie, Papegaai, enz., en gelooven dat zy deeze
Beesten op 't hoogst beminnen, om dat ze haar ten hulpmiddel dienen tegen de
verveeling, ten allen stonde, wanneer zy niet voor het Toilet zitten, in Schouwburg,
of aan de Speeltafel zyn.
Andere, die, by dezelsde bedryfloosheid, op den naam van Aandoenlyk gesteld
zyn, maaken veel ophefs van haare zwakheden, en zouden ze gaarne voor
kenmerken van Deugd doen doorgaan. Met haar moet men zich bedroeven over
het dik en vet worden van haar Schoothondje, over het sterven van haar Kat, en,
by die treffende gelegenheden, nevens haar weenen; de schoone traanen, welke
zy stortte, verheffen, en zich niet te min verzekerd houden, dat al het belang, 't welk
zy daar in stelt, hervoortkomt, uit den lof, welke zy voor haare Aandoenlykheid
afpracht.
Een Dame van een' leevendigen en driftigen aart zou zich gestoord, en verhinderd,
agten, door de zorgen, welke die kleine Huisdieren eischen; zy slaat 'er nauwlyks
het oog op, en merkt ze aan als beweegende en geraasmaakende Werktuigen, die
egter min beweeging en minder geraas maaken dan zy zelve; zy weert van zich af
de liefkoozingen, die zouden kunnen strekken om de tuin overhoop te werpen, de
planten te verscheuren, en de bloemen te vernielen, waar mede zy veel opheeft;
zy gelooft te schitteren, als zy de zodanigen, die met een ander oog dan zy deeze
kunststukken der Natuure beschouwt, hartig uitlacht.
Een ander, ingewikkeld in den draaykring der groote wereld, nieuwsgierig na, en
onderrigt van, alles wat daar omgaat, werkzaam uit den aart, verpligtend van
character, en gevolglyk altoos bezig, vermenigvuldigt, om zo te spreeken, zichzelve
in goede diensten te kunnen doen, en vermaaken, waar in zy deelt, te bezorgen;
zy heeft geen tyd om de minste aandagt te besteeden op weezens, die enkel uit
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Instinct werken, wier taal zy niet verstaat, en noch minder spreekt.
Een derde, fier op haare Schoonheid, op haare Geboorte, op haaren Rang, en
de Gunsten haar betoont, versmaadt alles wat niet naar het Hof smaakt; hoe zou
zy zich kunnen vernederen, om zulke geringe Schepzels te beminnen, te bezorgen?
In den rang der Onverschilligen ten opzigte van de Huisdieren, mogen wy nog
plaatzen, die de rol van fraaije Vernuften of de Godsdienstige speelen. Zy zouden
't zich schaamen, of zwaarigheid maaken met die Weezens om te gaan, in hun
denkbeelden of gevoelens te veronderstellen, zich te laaten aandoen of aftrekken
door Werktuigen, bykans gelyk aan een Uurwerk, en, om zich met hun te bemoeijen,
het leezen eener afgetrokke Verhandeling, of de in 't oogloopende
Godsdienstverrigtingen, te staaken; en, over 't geheel, de waardigheid van hunne
eigene natuur te verlaagen, door meer dan eene overeenkomst tusschen het
Menschlyk Geslacht en de Dieren te veronderstellen.
De Mannen zyn niet meer vry dan de Vrouwen van deeze valsche Versmaading
of Beesten-liefde. De dolle liefhebbers van Paarden zelve, beminnen, voor het
grootste gedeelte, in de daad, niets anders, dan hunne bekwaamheid om ze uit te
kiezen, hunne afgerigtheid om ze te bestuuren, en het vermaak 't welk zy daar van
genieten.
Niets volstrekt, niets van dit alles, draagt de kenmerken van weezenlyken Afkeer,
of weezenlyke toegenegenheid omtrent de Huisdieren.
Maar hy, die openlyk dezelve veragt, zo dat hy ze, zonder medelyden, ziet lyden;
hun, zonder wederzin, kwaad doet; geen dieren houdt dan die hy volstrekt noodig
heeft, en ze alleen geschaapen agt om hem ten dienste te staan; die, onbeschoft
en barbaarsch, onschadelyke Schepzels, welke hy niet voortgebragt heeft, mishandelt
of verdelgt, daar zy het regt hebben om te leeven, en het goede, zo wel als wy, in
hunnen kring te genieten; die, zonder ontroering, het geschreeuw en gejammer
hoort van een mishandeld of zonder noodzaaklykheid gedood Beest, heeft zeker
een koel of zelfs een wreed hart.
Men gaa na wat 'er wordt van Kinderen, die zich vermaaken met Vogels den hals
om te draaijen; van Dienstbooden, die 'er een spelletje van maaken om een leevende
Muis een Kat voor te werpen, of Honden, die hun verveelen, te vergeeven; men
merke op, welke de doorgaande
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geaartheid, en de maate van goeddaadigheid, is der zodanigen, die altoos, met
onbeschoftheid, een Dier, 't geen hun vriendlykheid betoont, wegstooten, die Paarden
afbeulen; men zal zien dat deeze woestheid toeneemt, door de hebbelykheid van
ze niet tegen te gaan; maar, in tegendeel, toe te juichen, terwyl ze eindigt in
gevaarlykheid voor de Menschlyke Maatschappy, wanneer een kwaalyk begreepen
eigenbelang hun aanzet om der aangewende wreedaartigheid bot te vieren.
Niets, daarentegen, heeft men te vreezen van die bedagtzaamer en tederder
Zielen, die de gewoone Huisdieren houden voor wonderwel bezintuigde, verstandige,
erkentlyke en getrouwe Weezens, onzer zorge en bystand waardig.
Een Mensch, billyk genoeg om hun bestaan te ontzien en te verlengen; die
schroomt, om alles, wat gevoelig is voor smert, te doen lyden of in lyden te zien;
die de Medgezellen zyner afzonderinge, zyner werkzaamheid, en dikwyls zyner
ongelukken, gelukkig wil maaken; die vermaak vindt in hunne geaartheden te leeren
kennen, en in hun te beminnen, en wederkeerig bemind te worden, zal een goed
Vader, een goed Heer, een goed Echtgenoot, een goed Vriend, en bygevolge een
goed Burger weezen.

Beschryving eener algemeene vergadering van het Canton Glaris.
Door den heer Ramond.
‘Zeer onlangs hebben wy eene Nederduitsche Vertaaling gekreegen van w. COXE's
(*)
Reize door Zwitzerland . Van die zelfde Brieven ziet thans eene Fransche Vertaaling
het licht, vervaardigd door den Heer RAMOND, die dezelfde Gewesten te voet, en op
de eenvoudigste wyze doorgereisd, en daar door gelegenheid gehad heeft tot het
doen van ontdekkingen by COXE niet te vinden: deeze voegt hy by de Vertaaling,
en zy maaken bykans de helft van het Werk zelve uit. In dezelve vonden wy de
Beschryving eener Algemeene Vergadering van het Canton Glaris, welke ons
byzonder en gewigtig genoeg voorkwam, om ze eene plaats in ons

(*)

Zie Alg. Vad. Letter-oef. IIIde D. bl. 420.
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Mengelwerk in te ruimen. Leezers van verschillende Standen zullen 'er genoegen
in vinden, en de juistheid erkennen van het zeggen des Heeren DE MÉHÉGAN, die,
in zyn Tableau de l'Histoire Moderne, van Zwitzerland spreekende, schryft: Daar
woont een eenvoudig, goedaartig, dapper Volk, afkeerig van praal, arbeidl evend,
't welk geen Slaaven zoekt, en na geen Meesterschap haakt.’
Zondag, den zeven- en twintigste July, was bepaald tot de Algemeene Vergadering.
Ik ging met een Overheids persoon, die my onder zyn geleide en bescherming
genomen hadt, na Schwanden, een groot en welvaarend Vlek, bykans ééne myl
van Glaris geleegen, niet verre van 't welk deeze Algemeene Vergadering gehouden
wordt. Een ruim veld, tusschen het Vlek en 't Gebergte, is de gewoonlyke
Verzamelplaats. De regen, en de overstroomingen der watervallen, hadden het
meerendeel der Landslieden belet te komen, een derde gedeelte slegts der Stem
hebbende was 'er tegenwoordig. Men moest, egter, aan de gewoonte voldoen: het
Volk werd door den Voorzitter in de Kerk zamengeroepen, om te besluiten, of men,
zonder agt te geeven op het groot aantal der Afweezigen, zou voortvaaren, dan de
zaaken tot den anderen dag uitstellen. Drie Engelschen, door het Canton reizende,
vervoegden zich by ons; en de Voorzitter het Volk gevraagd hebbende, of hy vier
Vreemdelingen, onder welken één Franschman was, mogt toelaaten op de
Vergadering, kundigde een luidrugtige goedkeuring deezer Gemenebestbewoonderen
hunne toestemming aan.
Ik wil gaarne bekennen, dat schrik de eerste aandoening was, welke ik, by 't
intreeden in de Kerk, gevoelde. Omtrent twaalf honderd Menschen, zonder schikking
door een gemengd, in eene Kerk, niet van de grootste, byeen vergaderd te zien,
welke zy door hun oproerig geschreeuw deeden weergalmen, terwyl de Voorzitter
en de Raad in 't midden zaten, gedreigd door een hoop misnoegden, wier ongestuime
yver niet bedwongen kon worden, leverde een schrikbaarend vertoon op, voor lieden,
die nooit anders dan geschikte Vergaderingen gezien, en geregelde pleitgedingen
bygewoond hadden. De Engelschen, die ons vergezelden, bleeven langer dan ik
in onzekerheid, om dat zy de taal des lands niet verstonden. Ik bevond my ras in
staat om te hooren, en al-
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les met meer bedaardheid te beschouwen, en stond versteld over de blykbaare
ongelykheid tusschen de taal, die 'er gevoerd werd, en de weezenstrekken der
Spreekeren. De eenvoudigste en minst beledigendste tegenwerping werd voorgesteld
met eene zo donderende stem en een zo straf gelaad, dat hy, die der taale onkundig
was, dezelve moest opvatten voor eene bedreiging in 't heetst van gloeiende
wraakzugt uitgesprooken, en die terstond van daadlykheid stondt gevolgd te worden.
Twee volle uuren werden 'er besteed, om het Vraagstuk te beslissen. Met te
grooter drift behandelde men alles, om dat 'er eene ontzaglyke Party was, aangekant
tegen den Voorzitter en een der Raaden, die, als Gelastigden van het Canton
benoemd, om, te Solothurn, de voorbereidende punten eens verdrags te tekenen,
volgens eeniger gedagten, hun last, met eenige bepaalingen gegeeven, te buiten
gegaan hadden. Deeze Party wilde de Vergadering niet uitgesteld hebben, om dat
zy thans de sterkste was, de andere drong op het uitstel aan; dewyl het stukken
waren van genoegzaam gewigt om de stemmen van het grootste gedeelte des
Cantons in te neemen. Naa veel twistens werd het uitgesteld tot den volgenden
dag; wy bragten deezen en den nagt vrolyk door, onder Landlieden, die de party
der Magistraat hielden. In deeze eerste Vergadering, en de volgende, kon ik my
niet genoeg verwonderen over het beleid en de standvastigheid, waar mede de
Voorzitter alle schokken wederstondt, over de bekwaamheid, welke hy bezat om
de geesten te leiden, en de ernsthaftigheid, doorstraalende in alles wat hy tot
regtvaardiging van zyne zaak bybragt.
Niets is hachlyker, ten tyde deezer Vergaderingen, dan de Staat eens
Overheidspersoons, dien men verdenkt dat zyn gezag misbruikt heeft, of eens
Burgers wiens grootheid hem gedugt maakt. Hy loopt gevaar, om op 't oogenblik
geoordeeld te worden, met al de verhaasting, welke het oordeel eens vergramden
Volks vergezelt, en om voor de woede zyner Partye te moeten bezwyken. Men heeft
'er schriklyke voorbeelden van gezien: ik zal ze niet ophaalen, maar alleen, tot een
staaltje, iets vermelden van deezen aart laatst in het Canton Zag voorgevallen. Een
Boer schitterde zynen Medeburgeren te sterk in 't oog, door het bezit eenes
onevenredigen rykdoms, die, zonder het aantal zyner genietingen te vergrooten,
hem eene meerderheid boven hun kon geeven, gevaarlyk voor de Vryheid.
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De Algemeene Vergadering beval hem eene opgave zyner Goederen te doen:
dezelve werden in twee deelen gescheiden: het eene bleef hy behouden, en hier
mede nog een der bestgegoeden van 't geheele Canton, het ander werd by hoofden
(*)
verdeeld .
Des Zondags vóór den avond, kwamen de Stemgeregtigden uit alle plaatzen des
Cantons te Schwanden, derzelver getal was bykans volkomen, en zy begaven zich
's anderen daags 's morgens na de bovengemelde Vlakte, tot het houden der
Vergaderinge bestemd. Vier rijen banken stonden daar gereed, en vormden een
kring van meer dan drie honderd voeten middellyns. De. Overheidspersoonen in
den binnensten kring zitting genomen hebbende, nam het Volk, uit omtrent vier
duizend Mannen, allen gewapend, zo veel het kon, plaats op de banken, zonder
eenige onderscheiding; uitgenomen dat de Priesters van 't Canton gemaklyke stoelen
hadden nevens de zitplaats der Overheden. - De Voorzitter stondt overeinde, en
steunde op het Zwaard der Vryheid, een der groote oude Zwaarden, waarmede zy
voorheen de Oostenrykers uitdreeven. Het is zonder eenig cieraad, en behoorde
in de Veertiende Eeuwe, aan eenen dapperen Patriot. Welk een Schepter in de
hand eens Gemeenebestgezinden? Deeze agtbaare Man bevondt zich bykans in
't middenpunt des krings, met den Griffier en twee Serjanten. De Vrouwen naderen
deezen kring niet; maar de Jongens, die nog geen zestien jaaren bereikt hebben,
mogen 'er binnen komen, mits zy niet overeinde staan, zo uit eerbied voor de
Vergadering, als om geen hinder in 't zien en spreeken te wege te brengen.
Men verbeelde zich, indien men kan, eene treffender en eerwaardiger vertooning
dan dit Tooneel. Eene Vergadering van vrye Menschen, veréénigd om hunne
algemeene belangen te handhaaven, gezeten op den geboorte-grond, die hun voedt,
en welken zy ontheeven hebben van het juk der

(*)

Wanneer de Algemeene Vergadering eene Geldboete oplegt, moet het voordeel daar van tot
alle Leden zich even verre uitstrekken, hierom geschiedt dezelve altoos by hoofden. Deeze
hoofden zyn, of die der Stemgeregtigden, of alleen der zodanigen als zich op de Vergadering
bevinden, of, zonder onderscheid, alle hoofden van allen ouderdom, en van beiderlei Sexen,
die zich in het geheele Canton bevinden. Eene Geldboete van ééne Gulden 't hoofd, in den
laatsten zin, is in staat om de ryksten in het Canton geheel arm te maaken.
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overheersching, met hunne Kinderen voor oogen, die reeds, op den klank van 't
woord Vryheid, in yvergloed ontvonken, en van hunne Ouders leeren dit dierbaar
voorregt, ongeschonden, der Naakomelingschappe over te leveren. Welk een
Gebouw kan in heerlykheid deeze Valei evenaaren, beschut door de natuurlyke
bolwerken des Lands, hier en daar met Wooningen bezet, en met kudden bedekt,
die deeze Gemeenebestgezinden de aangenaamheden huns Lands schetzen, en
in aller harten de Vaderlandliefde kweeken? - Ik was zeer getroffen door dit gezigt,
en ik kan niet genoeg bewonderen zulk een mengzel van grootsheid en
eenvoudigheid, waarvan ik tot nog geen denkbeeld had kunnen vormen. Alles
scheen my toe een waardige schets van de eerste Eenwen der Volken; zodanig
waren de oude Romeinen en de Gemeenebesten van Griekenland; zodanig waren
de deugdzaame Gaulen, en de dappere Germaanen, onze Voorvaders. - Dat men
hiermede Frankryk vergelyke, dat men hier tegenover stelle het grootste Ryk des
Aardbodems, de verbaasdheid zal vermeerderen, en wy zullen voor oogen hebben
de zeldzaamste staat- en zedekundige strydigheid, waarvan de Geschiedenis een
voorbeeld oplevert.
De Vergadering werd geopend door een Vertoog van den Voorzitter, die, met
eene edele eenvoudigheid verslag deedt van den last, hem opgelegd, en van de
redenen, die hem bewoogen hadden om de Verdragpunten te tekenen. Zyn
Amptgenoot behandelde, vervolgens, het zelfde onderwerp, en hieldt eene
Redenvoering vol klem van taal, byzonder opmerkenswaardig door eene natuurlyke
welspreekenheid, die zich met voordeel wist te bedienen van eene aller ongevalligste
spraak. Het verbasterd Duitsch van Glaris kreeg, in zyn mond, eene zonderlinge
bevalligheid. Deeze Redenvoering baarde terstond eene zigtbaare uitwerking; en
ik smaakte, voor de eerste keer myns levens, het genoegen van de verschillende
en trapswyze veranderingen der aandoeningen te beschouwen op eenvoudige
aangezigten, welker trekken vry en onbedwongen speelden. De Voorzitter had
overtuigd, zyn Amptgenoot wist genoeglyke deelneeming by de overtuiging te
voegen; welhaast veréénigden zich alle stemmen, om het gehouden gedrag dier
twee Overheidspersoonen goed te keuren.
Verder bragt de Voorzitter in 't midden de bekragtiging des Verdrags, welke de
Fransche Afgezant te Solothurn verwagtte. Een stuk van zo veel aangelegenheids
moest
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met meerderheid van stemmen beslist worden; de geheele Vergadering riep
eenpaarig uit: ‘Het was noodloos de stemmen te tellen, en dat, indien 'er een Burger
gevonden wierd, die geen Vriend van Frankryk was, hy niet behoorde bekend te
worden.’ De toejuichingen verdubbelden hier op met eene driftvervoering, waarvan
ik, niet zonder eenigen Volks hoogmoed, de oorzaak ontdekte aan myne Engelsche
Medeaanschouweren. Terstond werd 'er een brief geschreeven, en, uit naam van
't geheele Canton, door den President, en den Griffier, getekend. Het Volk beval
een der Serjanten den Brief te neemen, en onmiddelyk met denzelven na Solothurn
te vertrekken. De Serjant, moedig op den gekreegen last, bedankte met eene buiging
zyne Medeburgers, en vertrok onder luidrugtige toejuichingen. De Overheidspersoon,
myn eerwaardige Vriend, omhelsde my, en badt my den Franschen Afgezant,
wanneer ik door Solothurn trok, verslag te geeven van 't geen ik gezien en gehoord
had. Acht dagen daar naa, had ik het geluk om deezen last te volvoeren.
Dit groot werk afgedaan zynde, gingen zy voort, om de Amptenaaren der
Regeeringe te benoemen: deeze verkiezing geschiedde op de volgende wyze. De
Voorzitter, het openstaande Ampt vermeld hebbende, doorliep de Griffier den
geheelen omtrek des krings, en tekende op een papier de Naamen hem opgegeeven.
Elk Burger heeft vryheid om den geenen voor te stellen, dien 't hem behaagt: doch
het getal der zodanigen, die eenig regt tot een Ampt hebben, altoos zeer bepaald
zynde, worden dezelfde Naamen dikwyls herhaald, en het getal der voorgedraagenen
vermeerdert niet sterk; de lyst wordt vervolgens den Voorzitter ter hand gesteld, die
de Naamen der opgetekenden aan de Vergadering voorleest. By het noemen worden
de stemmen, door het opheffen der hand aangeduid, geteld, en alle Naamen, die
het minste getal van handen hebben, worden op de lyst doorgeschrapt: het lot, of
eene tweede stemopneeming, beslist het stuk onder de overblyvenden. Dit is eene
zeer langwylige wyze van verkiezen, en de zitting, 's morgens ten tien uuren
aangevangen, duurde tot 's avonds ten zeven uuren: dezelve stondt op 't punt om
te eindigen, toen 'er zich eene nieuwe zaak van eene gansch andere natuur opdeedt.
Twee Landlieden verzogten het Volk verlof tot het Huwelyk van twee Zestigjaarige
lieden, die elkander in den
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bloede bestonden, doch geen kinderen hadden, en arm waren, en aan welke zy
een eerlyk bestaan zouden bezorgen. De zaak voorgesteld zynde, verhieven zich
veele stemmen tot het vergunnen van den eisch: doch een Geestlyke stondt op,
om de regten der Kerke te handhaaven. Hy deedt een vertoog vol geleerdheids,
beweerende, dat het een Staatkundig Lichaam niet voegde zich tot zaaken van den
Godsdienst in te laaten, en dat de wetgeevende magt der Algemeene Vergaderinge,
de Wetten van GOD en der Kerke, tot paalen hadt. Hy besloot, met het Volk te
vermaanen, dat het deeze en soortgelyke zaaken zou overlaaten aan de Kerklyke
Vergadering. 'Er deedt zich een tegenstander op, een eenvoudige Boer. Hy
onderscheidde, in de verboode graaden van Bloedverwantschap, de zodanige die
van Godlyke, en die van enkel Menschlyke, Instelling zyn: ‘wat de eerste betrest,’
zeide hy, ‘heeft de Kerk niet meer magts om ze des ontslag te vergunnen dan de
Leeken: de andere zyn Burgerlyke bepaalingen, die vernietigd kunnen worden, door
hun, die de magt hebben om Burgerlyke Wetten te maaken, en af te schaffen - dit
komt den Souverein toe.’ - Men herinnere zich, dat een eenvoudig Landman die
taal voerde. Hy besloot met de Algemeene Vergadering aan te maanen, om uitspraak
over dit geval te doen. - Een boertende knaap, want de Alpen brengen ook Menschen
van die geestgesteltenisse voort, deedt de Vergadering opmerken, dat, daar die
twee Zestigjaarige lieden zo sterke neiging tot het Huwelyk hadden, het beter ware
dat zy dien trek ten koste hunner Familien voldeeden, dan ten koste van anderen.
Men lachte; wanneer een andere Landman een voorstel in 't midden bragt, dat meer
betekende, en door de eenvoudigheid trof. ‘Indien,’ was zyn woord, ‘de Wetten
regtmaatig zyn, is alle ontslag daar van een gunstbewys: en gunstbewyzen moeten
nooit verleend worden dan in omstandigheden, wanneer 'er een groot voordeel kan
ontstaan, uit het niet volvoeren der Wet; maar het Huwelyk van Zestigjaarigen kan
men zeker tot die omstandigheden niet betrekken: dit verzoek behoort men deswegen
niet gunstig aan te neemen: zy zyn meer dan iemand tot het strikte der Wet
verbonden: de verlofgeevingen tot trouwen, in die gevallen, moeten zich bepaalen
tot de zodanigen, die het trouwen past.’ Hier op ontstondt 'er eene algemeene
toejuiching; de twee Oude lieden moesten van de Egtverbintenis, voor ditmaal,
afzien, terwyl men
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bepaalde, om, op de naastvolgende Vergadering, een vaste Wet, ten dien opzigte,
te maaken.
In deezervoege eindigde die Vergadering, welke my negen volle uuren bezig
gehouden hadt, zonder de minste verveeling: de voldoenendste aanmerkingen mogt
ik dikwyls maaken over het oordeel, de kundigheden, en het character der
Inwoonderen van Glaris, die dus hunne Volksregeering oefenen. Dat Franschen,
die zich beklaagen over de onbuigzaamheid hunner Taale, eens hoorden, wat 'er
wordt van de ruwste uitspraak, door het Duitsch bedorven, wanneer Menschen,
door een leevendig gevoel van 't geen zy zeggen getroffen, zich daar van bedienen.
Kragt en vloeiendheid, stoutheid en inneemendheid schynen beurtlings daar aan
natuurlyk te worden. De Taal staat altoos de hartstogten ten dienst.

Leevenswyze van den overleden graaf Hodiz, een der zonderlingste
mannen deezer eeuwe.
Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

‘Naardemaal ik niet twyfel, of het nevensgaande verslag der zonderlinge
Leevenswyze van wylen den Graaf HODIZ, opgemaakt uit 't geen een Engelsch
Reiziger by hem zag, en het Hoogduitsch Berigt, aan den Heer SULZER gezonden,
zal zeer wel in uw Mengelwerk voegen, laat ik hetzelve aan UL. toekomen: en heb
de eer van te blyven, enz.’
Van Neisse, (dus luidt de Brief van den Engelschen Reiziger,) ging ik na Roswalde
in Moravie, digt by de grenzen van Siiesie, om daar den Graaf HODIZ te zien; een
Man, die, door zyne gastvryheid, en de verscheidenheid der vermaaken, op welken
hy zyne Gasten onthaalt, zich daaromstreeks bekend en bemind gemaakt heeft.
Deeze zonderlinge Heer heeft de plaats zynes verblyfs geheel geschikt tot
Tooneelvertooningen en van het Herderlyk leeven. Hy maakt van zyne Dienstbooden
en Onderdaanen, Tooneelspeelers, Muzykanten, en Danssers; zints veertig jaaren
heeft hy zyn vernuft, zyne werkzaamheid en inkomsten daar toe besteedt. Niets
kan hem 'er van aftrekken, schoon hy den ouderdom van zeventig jaaren bereikt
hebbe, en met de Jicht en den Steen geplaagd
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is, verandert hy niet van Leevenswyze, en volhardt daar in met dezelfde drift.
Hy ontving my, als iemand hem voorlang bekend. Deeze aangenaame en
vertrouwende gemeenzaamheid is hem natuurlyk geworden. Hy zat op zyn rustbank,
omringd door Vreemdelingen, Muzykanten en Zangeressen. Zyn bloote hoofd, korte
gryze hairen, ontbloote borst, vertoonden, als 't ware, een oorspronglyk beeld der
oudheid. Hy sprak met my zeer gunstig van ons Volk, en noemde eenige Engelschen,
die hem bezogt hadden; voor HERBERT en CROSS betoonde hy eene byzondere
genegenheid.
Toen het Concert begon, scheen hy zyn ouderdom en smerten te vergeeten, en
voor geenen indruk dan die der Muzyk vatbaar. Deeze was heerlyk, en eenige zyner
Zangeressen zouden zich met toejuiching laaten hooren op tooneelen haarer talenten
waardiger. Zy zyn alle, gelyk ook de overige Muzykanten en Kunstenaars des
Graaven, Kinderen zyner Onderdaanen, onder zyn oog, door bekwaame Meesters,
onderweezen. De beste Zangeressen hebben veel by hem vooruit, hy laat ze aan
zyn Tafel zitten als hy gasten heeft, om het gezelschap te' vermaaken met aartige
zangstukjes van zyne zamenstelling. Ik heb my nimmer de Gastmaalen der Ouden
leevendiger kunnen verbeelden dan aan deeze Tafel. Deeze stondt in dezelfde
Kamer; en de oude Graaf, die de Zangstukjes opgaf, scheen my toe ANACREON
zelve te weezen. Hy beklaagde zich zeer, dat de Jicht hem niet toeliet ons zyn
Arcadie, zyn Theater, zyne Venetiaansche Masquerade, zyn Watervermaak, zyne
Fonteinen, zyne Illuminatien, en zyn Stad Liliput te laaten zien. Niemand kan zyn
plaats bekleeden: dewyl hy gewoon is, in eigen persoon, op alles beschikking te
maaken, en by alle feesten de hoofdrol te speelen. Doch hy vergunde ons, den
volgenden dag, in het Kasteel en in den Hof, de schikkingen tot het neemen deezer
vermaaken te beschouwen. Een Fransch Officier, die zints lang by hem gewoond
heeft, was onze geleider en aanwyzer. Alles is even zondering, en ik zal u,
ongetwyfeld, plaisier doen, met u een omstandiger verhaal mede te deelen, van de
veelerhande vermaaken, waar op de Graaf de Vreemdelingen onthaalt, wanneer
zyn lichaams gesteltenis het toelaat. Het is getrokken uit een Brief aan den Heer
SULZER geschreeven, die my denzelven heeft medegedeeld.
De Graaf HODIZ, (leezen wy daar in,) is geen gewoon Man. De beschryving van
zyn Huis, van zyn Tuin, van zyne Naabootsingen, van zyne Tooneelvertooningen,
alles met de bevalligheden der Dichtkunst opgecierd, gelykt zeer naar een der
toverspelen van ARIOSTO. Met vernuft begaafd, en smaak voor de Dicht-Speel en
Schilderkunst, heeft hy eenige jaaren zyner jeugd in Italie gesleeten; ingenomen
door de Muzyk en het Tooneel, kwam hy te rug met het ontwerp om te Roswalde
een Orchest, Zangeressen, een Tooneel, een Arcadie, enz. te hebben. Hy heeft het
uitgevoerd. De inkomsten zyner Landgoederen zyn maatig,
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in vergelyking van alles wat hy 'er mede uitvoert, want zy brengen hem niet meer
dan 3000 Pond Sterling op. Eene Markgravinne van BAREITH heeft hy ter Vrouwe
gehad, dit is oorzaak dat de Koning van PRUISSEN hem zomtyds met den naam van
Neef vereert. Tegenwoordig is hy Weduwnaar, zonder Kinderen. Ik zal u eene kleine
schets geeven van zyne Leevenswyze, en 't geen deeze zonderlinge Man
vervaardigd heeft, omtrent in dezelfde orde als ik ze zag, terwyl ik my te Roswalde
onthieldt.
Ik kwam 'er, nevens eenige andere Vreemdelingen. By onze komst aan het
Kasteel, 't welk een schoone voorgevel heeft, werden wy met tiompetten geschal
ontvangen. Door de boogen van het voorportaal, voorzien met Standbeelden,
Schilderyen en Fonteinen, kwamen wy by eene menigte van kamers, net, zonder
opschik, en zagen een groot aantal bedienden. De Graaf was omringd door een
kring jorge Nymphen los en lugtig gekleed. Zyne gulheid en beleefdheid scheen
aller gelaad te vervrolyken. Het was een wonder vreemd gezigt, een Oud Man met
gryze hairen te zien, in 't midden van jonge Dogters, en gevolgd van eene frisse en
dartelende jeugd. De ongedwongenheid en vrolykheid heerschten aan tafel, deeze
werden gaande gehouden door den Graaf zelven, en het gezang der jonge
Zangeressen aan dezelve gezeten. Deeze Zangeressen zyn Dogters zyner
Bedienden en Onderdaanen, onderweezen door de beste Leermeesters. Eenige
zyn getrouwd aan zyne Huisbedienden: 't gebeurt zomwylen dat haar Vader of Man,
aan tafel, agter haar staat, om haar te bedienen. Dit is min te bevreemden in een
land waar de Onderdaanen Lyfeigenen zyn. Elk Staatbediende des Graaven moet
twee of drie kunsten verstaan, om ze by voorkomende gelegenheden te oefenen.
Zy maaken zyn Orchest, zyn Theater, en zyne Balletten uit. Eenige zyn teffens
Schilders, Beeldhouwers, Acteurs en Danssers. Alle deeze werken naar het
denkbeeld van hunnen Heer, wiens vrugtbaare en onvermoeide verbeelding hun
steeds bezig houdt. 't Is waar, dat de stukken, die zy leveren, niet zeer net bewerkt
zyn, en zommige zeer lomp; doch dit doet geen nadeel: ter bedoelder plaats gesteld,
brengen zy de verlangde uitwerking voort. Daarenboven wordt hun geen tyd gegund
om lang op hun werk te zitten. De Graaf HODIZ antwoordde den Koning van PRUISSEN,
als deeze zich te Roswalde bevondt, en daar over eene aanmerking maakte, in
deezer voege. ‘Ik heb nog maar weinig jaaren leevens meer te goed, en myne
inkomsten zyn te klein om aan de voortbrengzelen myner verbeeldinge een netter
voorkomen by te zetten.’
Wanneer zyne Kweekelingen, geene geschiktheid of bekwaamheid vertoonen,
tot het bedoelde einde, zendt hy ze heen, of stelt ze aan ander werk. ‘Deeze jonge
Dogter,’ zeide hy tot ons, op eene wyzende die in den Hof liep,’ ‘hadt eene Actrice
of een Danseuse moeten worden, zy ziet 'er wel uit; doch zy hadt zo weinig
begaafdheden, dat ik haar in de keuken heb moeten zen-
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den.’ Hy gaf ons een verhaal van eenige zyner Acteurs, Zangers en Zangeressen,
die thans op groote tooneelen met veel lofs speelden. Twee jaaren geleden hadt
zyne prima Donna, gelyk hy ze noemde, een Edelman bekoord, die haar trouwde.
Alle deeze jonge Dogters staan onder een Opzigter, en zyn van 's morgens tot 's
avonds bezig. Vroeg, in den morgen, moeten ze in de Kapel weezen om de Mis te
zingen, vervolgens neemen zy les by haare Meesters, en laaten zich 's middags, 's
naamiddags en 's avonds aan tafel, of in 't Concert, hooren.
De benedenste verdieping des Kasteels is vol werkwinkels van Schilders,
Beeldhouwers, Kleermaakers enz. en ook vindt men daar voorraad tot allerlei
vertooningen. De Graaf heeft ons verzekerd, dat hy 'er de kleeding hadt van alle
Natien, en voor allerlei Characters. Niets ontbreekt 'er om een Romeinsche
Zegepraal, eene Venetiaansche Masquerade, Offeranden, Veldslagen, Arcadische
en Chineesche Feesten, en dergelyke, te vertoonen.
In deeze Vertooningen wordt het Volk verbeeld door alle de Onderdaanen des
Graafs, zonder onderscheid, en de spreekende, zingende en danssende, door zyne
Zangeressen, en Huisbedienden. De Onderdaanen en Dagloonders doen die zelfde
verrigtingen, aan welke zy als Leenhoorigen gewoon zyn. De onbekwaamsten
passen, in de vertooning van Herderspelen, met eenige honden op het weidend
vee. Zy hebben eene Arcadische Herderkleeding aan, zitten by een boom, of liggen
by een kreupelboschje, waar zy, zonder dat ze het weeten, wel te vredene en
onbezorgde Arcadiers verbeelden.
De smaak des Graaven strekt zich uit tot bykans alle takken der Kunsten, die een
Kenner en Liefhebber bezig houden. Hy heeft ons zyne verzameling vertoond van
Boeken, Schilderyen, Plaaten, Tekeningen, Wapens der Ouden, Beeldhouwkunst,
en Natuurlyke Historie; inzonderheid viel myn oog op eene talryke verzameling van
Tekeningen en Houtsneeden van ALBERT DURER. Boven een klein metaalen
Borstbeeld des Konings van PRUISSEN, zeer wel uitgevoerd, heeft de Graaf dit
Opschrift, zo ik geloof, uit ARIOSTO ontleend, laaten graveeren.

Lo fece la Natura e poi ruppe la stampa.
Naa ons deeze onderscheide verzamelingen vertoond te hebben, bragt de Graaf
ons in zyne tuinen. Zy maaken eene soort van Landhoeve uit, in verscheide partyen
verdeeld, vol fonteinen en standbeelden. Op elken voetstap, om zo te spreeken,
wordt het oog getroffen door een nieuw en onverwagt gezigt. Hier is het in een
Hollandschen, daar in den Chineeschen smaak; enz. In alles straalt door, dat men
niet ten oogmerke gehad heeft, de Natuur te volgen en te verfraaijen; maar door
werken van Kunst te verrassen. Dewyl dit de heerschende smaak hier te lande is,
heeft de Graaf geoordeeld zich daar naate moeten schikken.
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Uit een der verrukkende gedeelten deezes Hofs, waar elke figuur den naderenden
aanschouwer bedriegt, doet lachen, of op iets, 't geen hy niet verwagt, onthaalt,
komende, werden wy in een Koestal gebragt.
Het binnenste van deezen Stal is in fresco geschilderd en vercierd met schulpwerk,
in marmer gehouwen en crystalle lusters; elk schulpwerk is een kleine fontein, welke
men, naar welgevallen, kan laaten springen. Op deeze aartige Stal staan zes wonder
schoon geplekte zwart bonte Koeijen: ze worden opgepast door jonge Dogters, als
Herderinnen gekleed, met bloemkranssen op t hoofd. Onder het oppassen zingen
zy Hoogduitsche, Fransche en Italiaansche Airtjes, doorgaans vergezeld met eenige
fluiten. Veele deezer Herderinnen zagen 'er schoon uit, gingen blootvoets; haare
kleeding was kort, lugtig, en met nauwe mouwen; het hair, kunstloos op 't hoofd
gebonden, hadt geen ander cierzel dan den gemelden bloemkrans. - Het Melkhuis,
aan deezen Stal gehegt, is een kunstige grot, altoos koel en fris door een menigte
van springende fonteinen. Hier onthaalden de jonge Boerinnetjes ons op melk,
stremzel en versche boter.
By onze terugkomst wagtte ons de Schouwburg op. Men vertoonde 'er ZAÏRE,
gevolgd van een aartig Ballet. Het Treurspel werd redelyk uitgevoerd, schoon, over
't algemeen, de Acteurs te verre van de natuur afweeken, door te veelvuldige gesten,
en door te aandoenlyk te willen speelen. Die de rol van Orosmane speelde, was
een Lyfknegt des Graaven, en zyn eerste Dansser. Naa zich doorstooken te hebben,
viel hy zeer onbeschoft neer en bezeerde zyn arm.
De Graaf neemt de Landsgewoonten zeer stipt in agt. Zyne Acteurs en Actrices
zyn, zo veel mogelyk, gekleed naar de mode des lands en der eeuwe, waar in de
Persoonen, die zy verbeelden, geleefd hebben.
De Avondmaaltyd was zeer vrolyk. De jonge Zangeressen, door haaren gryzen
ANACREON aangemoedigd, vermaakten ons tot middernagt. In de daad, men moet
zich verwonderen over den tyd dien zy het uithouden, over de kragt haarer longen,
en de vaardigheid en buigzaamheid haarer stemmen. Men verhaalde ons een staaltje
haarer bekwaamheid, 't welk u ongelooflyk zal voorkomen. Onder de veelvuldige
vertooningen, waar op de Graaf den Koning van PRUISSEN te Roswalde, eenige
jaaren geleden, wilde onthaalen, was een Watervermaak, s avonds, op een
geillumineerd kanaal. De Zangeressen moesten Waternymphen en eenige
Jongelingen Tritons, verbeelden, en, zingende, het vaartuig, 't welk den Koning
voerde, door 't water trekken. Geen van allen kon zwemmen. Zy moesten het leeren
in den korten tyd, die nog voor handen was. Men kleedde ze uit, en voorzag hun
van blaazen en kurken; het bovenlyf bleef bloot, aan hun middel werden
Vischstaarten van kurk en leder
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gebonden. Het hair hing in groote krullen over de schouders te wapperen. In 't eerst
schrikten zy; doch welhaast gewenden zy dermaate aan dit element, dat zy, naa
eenige herhaalde lessen, zwommen, sprongen, speelden, en den lof van FREDERIK
zongen als rechte Water-nymphen en Tritons, die al hun leeven in 't water gesleeten
hadden.
De tweede dag was voor ons even aangenaam als de eerste. Wy gingen de
Heremitagien, de Grotten, de Gedenkzuilen, de Watervallen, in de groote tuinen
des Graafs verspreid, bezigtigen. De Gedenktekens, de Standbeelden en de Groupen
zyn gemaakt van een mengzel van Gyps, Potaarde en Zavelaarde, 't welk, naa de
kunstbewerking, gelykt naar een zandigen steen, van welken het de hardheid heeft.
Naa den eeten hadden wy een Watervermaak in eene menigte fraaije Gondels
en Barken. De Gondeliers waren als Turken en Venetioanen gekleed; eene menigte
Muzykanten vergezelde de vaarende party. Het Kanaal, waar op wy voeren, loopt
door de tuinen, en heeft de langte van eenige mylen. De veranderende verschieten,
welke wy op dien tocht zagen, gaven ons groot vermaak. Voornaamlyk werden wy
getroffen door een kleine Stad, welker Huizen en Paleizen niet hooger zyn dan tien
voeten. De Poorten, de Muuren, de Bruggen, de Markten, de Tempels zyn naar
evenredigheid. Toen de Koning van PRUISSEN Roswalde met zyn bezoek vereerde,
was deeze Stad, in 't miniatuur, Liliput geheeten, bewoond door meer dan honderd
kinderen, die elk hunne taak hadden: deeze waren Soldaaten, geene
Handwerkslieden en Kunstenaars, anderen Priesters, Rechtsgeleerden en
Overheden. De Stad werd belegerd door een Reus, die dezelve tot het uiterste
bragt, doch vloodt, zo ras de Koning verscheen. De Liliputiaanest omringden den
Koning als hunnen Verlosser, en zogten hem hunne erkentenis op allerlei wyze te
betoonen. Eenigen, met groote paruiken op, deeden voor hem aanspraaken, kleine
Autheurs booden hem Boeken aan, geëvenredigd aan hunne gestalte: de Liliputische
Schoenmaakers namen de maat van 's Konings Laarzen. Deeze Kinderen speelden
hunne rollen, meesterlyk, tot groot vermaak van den Vorst, die er van gewaagt, in
een Brief, aan den Graaf HODIZ, in verzen geschreeven, welke dus aanvangt:
O singulier Hodiz, vous qui ne pour la cour.
Avez fui jeune encor ce dangereux sejour,
Libre des prejugés qui trompent le vulgaire.

Naar gelange wy vorderden, ontdekten wy hier boomlaanen en verwonderlyke
doorzigten, daar Gothische gehouwen, ginds heerlyke Romeinsche Ruïnen, verder
op, tuinen, en muradien van oude Kasteelen, of schroomlyk overhangende rotzen.
Alle deeze vertooningen zyn gewrogten der Schilder- en Vergezigtkunde, en het
zou veel werks in hebben, de bedriegery van het
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oog verder te brengen. Zy verbergen Gebouwen, geschikt tot kleine rustplaatzen.
De Graaf, die dezelve Lusthuizen noemt, heeft 'er onderscheidende naamen aan
toegevoegd, als het Lusthuis van Oostenryk, van Brunswyk, van Saxen, van
Pruissen, enz.
Digt by het Pruissische is een overheerlyke Waterval. Door middel van een sluis,
stort het kanaal op door kunst gemaakte rotzen, en valt met geraas in eene valei.
Dit is een overheerlyk gezigt. Nauwlyks zagen wy om, of wy bevonden ons op eene
groote vlakte, omringd met kleine heuveltjes en boschjes. Deeze schoone vlakte
was deels vervuld met Herders en Herderinnen, die op een herderlyk muzyk dansten.
Men hoorde allerlei speeltuigen. In 't verschiet zag men Herders en Kudden, met
Honden; dit leverde een recht Arcadisch vertoon op.
Dit herderlyke Feest eindigde met eene Offerande aan Pan. De beste Actrice
MARIAMNE, omringd door een stoet Vestaalsche Maagden, in zuiver wit gewaad, met
roozen bekranst, vertoonde de Priesteresse. Alles, wat zy sprak, scheen haar
ingegeeven. Wolken van wierook verhieven zich boven het Altaar, een choorzang
van priesteressen en Herderen sloot de offerplegtigheid. De Graaf vindt veel
genoegen in zulk slag van Feesten, en speelt dikwyls zelve de rol van Priester. Niets
was treffender dan dien Grysaart traanen te zien sterten, als de Priesteres deeze
woorden uitte? 'Er zal een tyd komen, waar op Arcadie, Roswalde, en Vader HODIZ
(*)
niet meer zyn zullen!
De Zeden en Gebruiken der Oude Germaanen en hunner Druïden schynen een
sterken indruk op zyne verbeelding gemaakt te hebben. De heuvels, die de
Arcadische vlakte omringen, zyn vervuld met Tempelen, in 't digtst van 't boomgewas,
met verblyfplaatzen der Druïden; en 'er is in deeze bosschen geen donkere hoek,
of dezelve is toegewyd aan eenige Germaansche Godheid.
's Graaven verbeeldingskragt werkt op alles. Dit bespeurt men in de vreemde
mengelingen van 't gewyde en ongewyde, van het vrolyke en droevige, van het
ernstige en het beuzelagtige. Dus, by voorbeeld, ziet men, digt by het Theater, eene
daistere plaats, aan een der zyden is een open Graf met een Kruis. Lieden, die 'er
in gegaan zyn, op Goeden Vrydag, hebben ons verzekerd,

(*)

Die tyd is gekomen. De Graaf HODIZ heeft zyne neigingen tot die leevenswyze niet, maar de
middelen, om dezelve uit te houden, overleefd. De Koning van Pruissen heeft hum te Potsdam
eene wykplaats verzorgd. Hy is 'er, met eenige getrouwe Medegenooten zyner
vermaakneemingen, gekomen in een vaartuig: naardemaal de smerten van den Steen hem
niet toelieten op eene andere wyze te reizen. De Koning heeft hem, als een oud Vriend,
ontvangen, een goed huis gegeeven, en een inkomen, genoegzaam om hem in staat te
stellen, dat hy zyn Muzyk houdt en zyne Herderspelen geeft. In den Jaare 1777 is hy overleden,
te midden van zyne Steenkwaale, onder het hooren van Muzyk en Zang.
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dat men geen aandoenlyker vertooning kan beschouwen. De beste Zangeressen,
met loshangende hairen, omringden het Graf, voorover geboogen, en in eene
gestalte den diepsten rouw vertoonende; zy zingen een allertreffendst Miserere,
ondersteund door eenige verborgene en dofklinkende speeltuigen.
's Avonds woonden wy eene klugtige Italiaansche Opera by, getyteld Panerazio
en Isabella, de Muzyk was van den Heer DITTERS. Ze werd heerlyk gespeeld en
gezongen.
Een Jagtparty van Diana, in een klein aangenaam bosch, op welke eene der
Actrices de rol der Godinne speelde, de andere voor Nymphen van haaren stoet,
eene Illuminatie van alle de tuinen, en een scheepstryd op 't Kanaal, zouden de
vermaaken geweest zyn, waar op men ons den volgenden dag onthaalde, indien
onze zaaken toegelaaten hadden, langer te blyven by deezen zonderlingen Grysaart,
die zyne Gasten in de tyden der Tovergodinnen overbrengt.
Ik ben, enz.

De omkoopbaare regter.
(Lettres edifiantes & curieuses.)
Twee Grieken bragten eene zaak voor den Cadi of Stadsregter. Een der Partyen
hadt papieren en bescheiden in zyn voordeel; en hy bepleitte zyn stuk met alle
welspreekenheid, die bewustheid van Regt en Belang kunnen inboezemen; de
Omstanders geloosden dat hy Party tot zwygen gedwongen hadt, en veroordeelden
dezelve reeds in 't harte. - Dan deeze verscheen met een vertrouwend gelaad, als
zeker van te zullen zegepraalen. In stede van bewysstukken mede te brengen, hadt
hy in zyne hand eene rol wit Papier. Toen de eerste uitgesprooken en alles bygebragt
hadt, tradt hy nader, en, zonder tyd met redenvoeren te spillen, terstond tot de zaak.
Aan den Cadi het Papier, met gouden stukken gevuld, toereikende, sprak hy: Myn
Heer, alles wat myne Party gezegd heeft, is valsch; zie hier het bewys door getuigen,
ik bid u zelve ze te onderzoeken. - De Cadi ontving het Papier, ontrolde 't zelve, en
de Sequinen geteld hebbende, voerde hy den eersten te gemoet: Myn Vriend, uwe
redenen zyn goed: doch deeze Man heeft veertig Getuigen van eene beproefde
egtheid, die tegen u verklaaren. Ik moet u veroordeelen, ten minsten, in gevalle gy
geene zo goede, en in zulk een aantal bybrengt. Deeze het vennogen, of den wil,
niet hebbende, om veertig Sequinen te schenken, moest het pleit verliezen.
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Op en aen 's lands helden.
Voldappre ZOUTMAN doet, op hoog bevel, de vloot,
Met Batoos heldenkroost bemand, het anker ligten.
De moed der Braven groeit, by 't groeijen van den nood.
Hoe zwaer weegt op elks ziel 't gewigt der burgerpligten!
Elk golfje, dat de kiel verwydert van het strand,
Elk zuchtje van den wind, schynt tot hun hart te spreken:
Zie hier het tydsgewricht, om 't kwynend Vaderland,
Het hoonen van 's Lands vlag, op 't Britsch gespuis, te wreeken.
De Held staert op den vloed, en waent een schildery
Van 't hemeltergend woên van Albion te ontdekken;
Hier ziet hy 't schenden der verdrukte zeevaerdy',
Daer kan de moord van Krul zyn tuurende aendacht wekken;
Hier ziet hy 't roov'ren rot, van 't vuigste hoofd geleid,
Door schreeuwende overmagt, ons 't weêrloos West ontrukken,
En, doof voor 't luid geklag der deugd, der menschlykheid,
Den moorddolk in de borst van zyne broedren drukken;
Daer ziet hy 't land verwoest, in stuivend puin verkeerd,
Het regt der volken, 't regt des oorlogs zelfs vertreden,
En de onderdrukte schaer, door plonderzucht verheerd,
Op 't wreedst ten doel gesteld aen snoode uitspoorigheden.
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Hoe gist zyn bloed, verhit door dit tafreel van wee!
Terwyl zyn oog nog gloeit van woede op die barbaren,
Ontdekt het hunne vloot; de lucht weêrgalmt hoezee,
De fiere vreugdetoon van Neêrlands waterscharen.
's Lands wakkre Vlootvoogd, door geen overmagt vertzaegd,
Beveelt zyn volk den stryd; hy wil den Brit doen blyken,
Dat Neêrland helden, in zyn vryen boezem, draegt;
Hy komt, hy ziet, valt aen, en doet den vyand wyken:
Den trotschen vyand, die op nieuw zyn schand verspreidt,
Door 't martlend ontuig, dat zyn sulferspuwers braken;
Een gruweldaed ten schand' der teedre menschlykheid,
Waer geen Barbaren zelfs zich ooit aen schuldig maken.
Naeuw keert 's Lands heldenstoet in 't dankend Vaderland,
Of Neêrlands edle Vorst tracht elk zyn gunst te toonen,
En siert der dappren kruin, aen Leeuwendael verpand,
Nog nat van heldenzweet, met gouden stevenkroonen.
Zie daer, myn Landgenoot, wat volk Batavie teelt;
Zie daer, hoe de edle moed beloond wordt in dees streeken,
Wat spoorslag voor een hart, dat ware grootheid streelt!
Bataven, toont uw aert, helpt Neêrlands glorie wreeken,
Ontwaekt, vliegt zeewaerd aen, ontrukt het stael de scheê,
Valt aen, stoot toe, verwint, jaegt Englands magt uit zee.

J.P.V.H.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Aanmerkingen over den oorsprong der afgodery.
Het is bekend, dat de vermaarde HUME, die, als Wysgeer en Geschiedschryver, zulk
eenen uitgebreiden, en in de laatste hoedanigheid wel verdienden, lof verworven
heeft, van gedagte was, dat de eerste Godsdienst der menschen het Veelgodendom
(*)
en de Afgodery geweest is . En, zeker, indien men mogt onderstellen, dat de
vroegste menschen, aan hun zelven overgelaaten, zich eenen Godsdienst hadden
moeten vormen, zou zyn gevoelen zeer waarschynlyk zyn. Het denkbeeld van
Geesten, dat is, van wezens begaafd met verstand en kragten, is algemeen, en den
mensch natuurlyk. Alle beweeging wordt door ongeoeffende menschen aan Geesten
toegeschreeven; het begrip eener louter werktuigkundige beweeging is alleen de
vrugt eener beoeffende natuurkunde. Wanneer nu de menschen, in de vroege tyden
der onweetendheid, niets weetende van eenen Schepper van 't Heelal, en één eenig
Opperwezen, den oorsprong van alles wat bestaat, Zon, Maan en Starren zig zagen
beweegen, was het voor hun zeer natuurlyk, zig te verbeelden, dat deze heerlyke
lichaamen bezield moesten zyn. Gelyk nu de mensch uit zyne natuur geneigd is,
voor al het geen hem verheven, heerlyk en weldaadig voorkomt, eerbied en liefde
te gevoelen; en zig ter verwerving van hulp en onderstand tot zulke voorwerpen te
keeren, was het aanbidden dier Geesten, welken men onderstelde die hemelbollen
te bewoonen, een zeer natuurlyke stap van den menschlyken geest.
HUME redeneerde eenigzins anders; doch zyne redeneering komt op het zelfde
uit. Het scheen hem toe, dat de menschen zig eerst laage en geringe denkbeelden
hebben moeten maaken van de verhevene Wezens, voor dat zy in staat waren,
opteklimmen tot het denkbeeld van het vol-
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maakte Wezen; even gelyk zy eerst hutten hebben moeten bewoonen, eer zy geleerd
hadden paleizen te bouwen.
Deze gronden zyn allersterkst, wanneer wy, in plaats van de geschiedenissen
raadtepleegen, onze eigene harssenschimmen voor wezenlyke gebeurtenissen
houden, en het menschdom beschouwen, niet zo als het met de daad gesteld is
geweest, maar zo als wy goedvinden het ons voortestellen. HUME beroept zig, 't is
waar, op de geschiedenissen, welken het veelgodendom vertoonen als het vroegste
zamenstel van Godsdienst. Doch wy hebben eene zeer oude geschiedenis, die van
MOSES naamlyk, welke ons een geheel ander denkbeeld geeft: en het staat dan ten
minsten nog tusschen ons en HUME uittemaaken, welke van die geschiedenissen,
die van den Joodschen, of die der door hem aangehaalde Heidensche Schryveren,
de geloofwaardigste is. Voor ons, behalven zo veele gronden, welken wy voor de
waarheid der Christelyke en Joodsche openbaaring kunnen bybrengen, schynt het
ons allerwaarschynlykst toe, dat, overeenkomstig het verhaal van MOSES, God den
eersten menschen, zodra zy uit zyne hand gekomen waren, zig zal hebben
geopenbaard, ten minsten, in zo verre hun toestand in dien tyd zulks tot hun geluk
vorderde.
Den eersten mensch te vooronderstellen als volkomen aan zig zelven
overgelaaten, voor zig moetende zorgen, en van de regte of verkeerde aanwending
zyner aangeborene kragten zyn behoud of verderf moetende afwagten, schynt ons
toe aller ongerymdst te zyn. De mensch, uit de handen des Scheppers komende,
was, op zig zelven beschouwd, het elendigste schepzel, van een jong geboren kind
alleen door de stevigheid zyner ledemaaten onderscheiden; alleen begaafd met het
vermogen der reden; nog zonder werklyke begrippen, zonder ervarenheid, zonder
andere werktuigen dan zyne leden. Veel behoeftiger dan het minste dier, welks
aangeborene driften het zyn voedsel, zynen vyand, zyne verdediging, doen kennen,
gaat de mensch den leeuw even rustig als het schaap te gemoet, treedt even
onbekommerd den snellen stroom in, als hy op de aarde gaat; en om zynen eersten
honger te stillen, plukt hy den scheerling of een heilzaam kruid, naar dat hem 't geval
leidt. Zo heeft, ongetwyffeld, de Schepper zyn werk niet bloot gesteld aan eene
waarschynlyke vernieling reeds by zyne eerste geboorte. Maar zoude de Opperste
Wysheid en Goedheid niet zo veel voor 's menschen zeedlyk welzyn, als voor zyn
lichaamlyk behoud, gezorgd, en hem, by zyne Schepping, ook
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niet de eerste begrippen van zeedlykheid geschonken, en hem geleerd hebben,
van waar hy oorspronglyk was?
Het is dan ten hoogsten waarschynlyk, dat God, by de schepping van den mensch,
hem ook eene openbaaring, geschikt naar zynen toestand, geschonken heeft. En,
dit is het juist wat ons MOSES leert, die ons den eersten mensch vertoont, als het
eenige Opperwezen voor zynen Schepper erkennende, van het zelve wetten
ontvangende, en het vereerende. Op zig zelf genomen, en zonder eenig opzigt op
het gewyde gezag des Joodschen Geschiedschryvers, is dan zyn verhaal
geloofwaardiger, dan dat der Schryveren, waar op zig HUME beroept; en daar is alle
grond om te gelooven, dat de dienst van het eenige volmaakte Opperwezen, en
niet de Afgodery, de vroegste Godsdienst van het menschdom geweest zy.
Maar is dat zo; hebben de eerste menschen den waaren God gekend en gediend,
hoe zyn dan zyne nakomelingen tot zulk een verval gekomen, van hunnen Schepper
te vergeeten en zig ingebeelde wezens tot Goden te maaken? Immers zullen, zou
men zeggen, de Vaders hunne Kinderen dat groote beginsel van allen Godsdienst
hebben medegedeeld: hoe heeft het menschdom dit dan kunnen verliezen?
Bedriegen wy ons niet, dan is het denkbeeld van een Opperst Wezen, eene
hoogste Godheid, lang bewaard gebleeven; schoon men naderhand begonnen
hebbe mindere Goden daar nevens te dienen; en het was niet, dan by de
allerwoestste en onkundigste Volken, dat, na een verloop van veele eeuwen, het
denkbeeld eener opperste Godheid geheel is verloren geraakt.
De Heidensche Wysgeeren niet alleen, in Griekenland en Rome, hebben eenen
Oppersten God erkend; de oude Egyptenaars schynen, onder den naam van Ftah
of Knef, den alles scheppenden en onderhoudenden Geest aangebeden te hebben,
schoon zy hem naderhand Osiris, Isis en andere Godheden, hebben toegevoegd.
De Chang Ti der oude Chineezen komt, in hun heilig boek, Chouking genaamd,
voor, als de Geest die onderhoudt, regeert, straffen en belooningen uitdeelt. ‘In den
(*)
Védam een heilig boek der Indiaanen, welks oorsprong, mooglyk, aan den tyd van
Noachs geslagt reikt, vindt men, onder alle de ove-
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rige bygeloovige en in zinspeelingen bestaande verdichtselen, nog het groote
denkbeeld bewaard, dat Brim, de onafhanglyke schepper en regeerder aller dingen,
een zuiver en van alle stof onderscheiden, eeuwig en oneindig wezen zy; in zyne
natuur verre boven alle begrippen verheven, doch uit zyne werken als een alweetend,
almagtig en alomtegenwoordig wezen kenbaar, by het welk wysheid en goedheid,
en eene geregtigheid, welke het kwaade straft, van alle eeuwigheid gewoond
hebben.’ De Gebers bidden nog, gelyk sommigen willen, in weerwil van hunne
bygeloovige eerbied voor het vuur, den eenigen God aan; en de oude Odin der
Noordsche Volken schynt by hun de opperste Godheid geweest te zyn.
Men behoeft maar eene geringe maat van oplettendheid te hebben, om
optemerken, dat 'er een groot onderscheid is, tusschen de geesten der menschen
en der dieren, en zelfs tusschen die der onderscheidene dieren. Wanneer men van
de mossel begint, en langs het gekorvene, den visch, den vogel, den hond, den
aap, tot den mensch opklimt, komt men natuurlyk tot het denkbeeld van eene
opklimming van geesten. En ontdekken wy op deze aarde zulk eene opklimming
van geesten, wy worden zeer natuurlyk tot het vermoeden gebragt, dat de
menschlyke geest de hoogste volmaaktheid niet bereikt, maar dat 'er nog geesten
boven hem zyn, die hem in verstand en vermogen overtreffen.
Zon en Maan trekken, met reden, 's menschen opmerkzaamheid tot zig. Vooral
de Zon. Haar glans, haare beweeging, haar weldaadige invloed, vervullen hem met
eerbied en verbaasdheid. Niets heerlykers, grootscher, ziet hy in de geheele natuur.
Hy kan haaren loop niet anders dan als wilkeurig aanzien; van aantrekkende,
middelpuntzoekende of schuwende kragten heeft hy geen denkbeeld. Menschen
en dieren beweegen zig wilkeurig; waarom dan niet ook dit heerlyke gestarnte.
Daarby, de Zon schynt hem eeuwig te zyn; niemand heeft haar begin gezien; haar
glans schynt onuitputbaar; elken morgen verryst zy op nieuw met vollen luister; de
gantsche natuur juicht haar, als 't ware, te gemoet; zy verbreidt overal blydschap
en leeven. Wat een heerlyk, wat een weldaadig wezen! Zou het geenen invloed
hebben op ons geluk? Zou het geen dienaar wezen van de opperste Godheid, om
den mensch gelukkig te maaken? Schynt de natuur dit niet, met de duidlykste
woorden, te leeren?
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Zo dra men zo verre gekomen was, van de Zon als eenen Geest, van wiens invloed
het geluk des menschen afhing, te beschouwen, was 'er maar één stap verder
noodig, om de Maan, om de overige Starren, vooral de Dwaalstarren, ook als zo
veele Godheden te beschouwen, wel van eene zo veel mindere waardigheid, als
haar glans en invloed voor dien der Zonne wyken; maar nogthans als weldaadige
en bezielde wezens, die eerbied en liesde waardig zyn. Maar eerbied en liefde,
afwagting van voorspoed en geluk van eenig wezen, tot eenen hoogen trap gevoerd,
wat zyn die anders dan Aanbidding en Godsdienst. De gierigaard, die zyn geluk
van zyn geld verwagt; die niets denkt te vreezen te hebben, als hy maar schatten
bezit; die de rykdommen boven alles zoekt, om dat hy ze als de onfeilbaare middelen
tot zyn welwezen beschouwt; is een afgodendienaar, even en om dezelfde reden
als het de Heiden is, die zyn geluk afwagt van een beeld, dat zyne eigene hand
gemaakt heeft. Dat wezen, waar in de mensch zyn hoogste vertrouwen stelt, waar
by hy zyn hoogste goed zoekt, is zyn God.
Wanneer men eens zo verre is gekomen, van het bestaan eener meerderheid
van Goden te gelooven; zo dra de Zon, de Maan, de Starren voor verhevene geesten
erkend zyn; is 'er geen gegronde rede om het getal der Goden te bepaalen, en 'er
geenen te onderstellen over al, waar men kragten ziet oeffenen, van de welken men
zig geene reden weet te geeven: en dit is het geval alle oogenblikken by
ongeoeffende verstanden. De wind, die geweldige uitwerkingen doet, zonder dat
de onervarene zynen oorsprong kan ontdekken, wordt dan een geest, die met geweld
blaast, en over de geheele aarde vliegt: een AEolus wordt geboren. De blixemen,
die in de lugt slikkeren, boomen treffen, menschen en dieren dooden, zyn de
wapenen eens Gods, die in de wolken woont, en heerschappy over de lugt voert,
een Jupiter. Maar wordt de lugt door eenen God bewoond, waarom ook niet de zee?
waarom ook niet de rivieren? Men neemt eenen Neptunus en Najades aan. Maar
de velden zullen ook niet zonder Godheden wezen, indien hemel, zee en rivieren
de hunnen hebben: dan komt een Pan met de Fauni en Nymfen te voorschyn. Op
deeze wyze wordt de wereld vervuld met Goden, welke ieder een gedeelte derzelve
onder hun bewind hebben. Dus geloofde men aan Goden der bergen, der wouden,
der velden, der stroomen, der zeeën, der lugt; alles was vol Godheden,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

462
en alles, wat geschiedde, was derzelver gewrogt. Zekere landstreeken wierden
geagt te staan onder de bescherming van zekere Goden, terwyl weder anderen,
andere Goden hadden. Wyders viel het ligt, van groote Mannen, weldoeners van 't
menschdom, in hun leeven bemind en geëerbiedigd, door hunne verhevenheid van
geest reeds boven 't menschlyke, te vermoeden, dat zy, na hunnen dood tot nog
verhevener stand geklommen, ook invloed verkreegen over de wereld. Men vindt
duizende voorbeelden van vergoodingen by de oude Schryvers; en dit maakte eene
nieuwe byzondere bronwel van Afgodery.
Maar bestonden 'er Goden, zy moesten naar den mensch gelyken. Alleen
verhevener, volmaakter, sterker, dan wy, verschilden zy in niets van ons, dan in de
onsterflykheid. Door opklimming van min volmaakte tot volmaaktere wezens, kwam
de mensch tot het denkbeeld der Goden, van wier natuur hy zig geen ander
denkbeeld vormen kon, dan het geen uit zyne natuur ontleend was. Dus schreef hy
hun zyne eigene geestneigingen toe. Even als de menschen, waren zy vatbaar voor
haat en liefde; even als de menschen, wraakzugtig en partydig. Zelfs het verschil
der geslagten wordt door het ruwe heidendom zynen Godheden toegeschreeven.
Van hier Goden en Godinnen. Men agtte het niet strydig met het aangenomen
zamenstel, huwlyken en voortteelingen, ja, wat meer is, ontronwheden, en echtbreuk,
den Goden aantetichten. Oneenigheden, vyandschappen, wierden den Goden
toegekend. Alle de zwakheden der menschen onderstelde men in de Goden, in zo
verre zelfs, dat verstandige heidenen, gelyk een SENECA, de Godgeleerdheid van
hunnen tyd voor allerschadelykst hielden, daar zy van de Goden dingen leerden,
welken een allergruwlykst voorbeeld aan de menschen gaven.
Met zulke denkbeelden voorzien, kon het niet anders wezen, of de onkundige
menigte moest de gunst haarer Goden op dezelfde wyze zoeken, als zy die der
Grooten onder de menschen zogten. Wat was dan natuurlyker, dan dat men hun
de edelste osseranden bragt, en dat men door den Goden eene gedeelte
aantebieden van die goederen, welken men als eene weldaad van hunne hand
beschouwde, zyne dankbaarheid tragtte uittedrukken; des te meer, daar wy, uit het
agtbaare verhaal van MOSES, grond hebben, te gelooven, dat op die wyze reeds de
eerste menschen, vóór hun verval tot Afgodery, het eenige Opperwezen vereerd
hadden? Nog meer. Daar men de Goden voor
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wraakgierig hield, even gelyk wy menschen, moest men, wanneer men dagt ze
vertoornd te hebben, poogen, hen door offeranden te verzoenen. Hier van daan, in
't heidendom de zoenofferanden, zelfs die gruwlyke plegtigheden, waarby men der
natuure het schriklykste geweld deed, en menschen, ja zelfs zyne eigene kinderen,
slagtte, als ware 'er geen vermogender middel om eene beleedigde Godheid te
verzoenen, dan het allerwaardste pand, 't welk men bezat, haar opteofferen. Of het
Zoenoffer uit dit beginsel voortgesprooten, en uit het Heidendom in de Joodsche
Kerkplegtigheden overgegaan, dan reeds door de Aardsvaders in den dienst des
waaren Gods gebruikt is, doet hier weinig ter zaak. Het laatste is my, egter, geenzins
ongeloofbaar, dewyl een zoenoffer, wel begreepen, eene zeer treflyke
godsdienstplegtigheid zyn kan; niet, om het Opperwezen daar door tot het vergeeven
der zonden te beweegen, of by het zelve tot eene voldoening voor begaane
overtreedinge te verstrekken; (niets dat van buiten komt kan by God iets vermogen,
die zig alleen bepaalt, volgens de voorschristen zyner eeuwige wysheid, en van zyn
onveranderlyk besluit:) maar om den zondigen mensch zyne schuld aftebeelden,
en, in het lydende offer hem doende zien, wat hy zoude moeten lyden, was God
niet genegen tot genade, in zyn gemoed berouw over zyne zonden, en een
voorneemen tot verbetering, voorttebrengen. Doch dit in 't voorbygaan. De Goden,
welke men vereeren wilde op eene wyze, naar de begrippen van ruwe menschen
geschikt, wien men offerdieren slagten wilde, moesten vaste, en aan hunnen dienst
gewyde, dienaars hebben, welken de plegtigheden verrigten, en de altaaren bedienen
mogten. Weldra werden dezen de vertrouwden der Goden, wien zy byzonderlyk
geheiligd waren. Om zig den geheimen omgang derzelven waardig te maaken,
moesten dezen zig aan byzondere reinigingen, onthoudingen, en de allermoeilykste
opofferingen, onderwerpen. En, om dit ter dezer gelegenheid aantemerken, wie
weet, of de oorsprong der besnydenis, by de Egyptische priesters in gebruik, niet
hier te zoeken is; en, of God, ten einde de Israëlieten als priesters aan hem, als 't
ware, geheiligd, aan zynen dienst alleen te verbinden, op dat zy niet minder geheiligd
mogten schynen dan de Egyptische geestlyken, die plegtigheid niet op zyn volk
heeft willen overbrengen. Dan wy laaten de beslissing hier van den Geleerden over.
De zinlyke mensch moest verder zyne Goden voor oogen
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hebben; zy zyn hem niet altyd zigtbaar. Hy maakt zig des beelden van hun, welken
de priesters aan de Godheid, voor dewelke zy geschikt zyn, wyden; om dus te
maaken, dat de God altyd by dat beeld tegenwoordig blyve. Het beeld wordt naar
den inval en de bekwaamheid des maakers vervaardigd; een steen, een blok, een
vogelklaauw, eene veder, is veelen een God.
De mensch heeft eene wooning van nooden. Weldra stigtte men zynen God een
huis, vooral by grootere volkstammen, die eene vaste woonplaats hadden. De
priesters waren de wagters der tempelen, waar zy byzonderlyk den omgang hunner
Goden genooten, en van derzelver voorneemens en gezindheden onderrigt wierden.
Weinige menschen hebben eerlykheid genoeg, om zig ten hunnen voordeele niet
van de domheid des volks te bedienen. De magt der priesters, de vertrouwden der
Goden, was hun te vleijend; hun invloed op het volk te streelend; om hen niet te
verleiden, tot het maaken van een misbruik van de algemeene dwaaling. Daar
benevens maakt het bygeloof dikwyls den mensch, ter goeder trouwe, tot een
bedrieger. Mooglyk verbeeldden sommigen der priesters zig, eenen wezenlyken
omgang met de geesten te hebben; houdende hunne eigene dweepagtige
inbeeldingen voor inspraaken hunner Godheid.
De onkundige, en natuurlyk vreesagtige, mensch, alles vol van geesten agtende,
verbeeldt zig overal eenen God te ontdekken; alles is een bewys van den toorn of
het welgevallen eener Godheid; de priester alleen weet het uitteleggen.
De droom is by hem eene duistere waarschuuwing eener Godheid; en daar is
eene geheime en hooggeëerde konst by den Godstolk, om dien uitteleggen.
De mensch haakt naar de kennis des toekomenden. Wat hem gebeuren zal, is
het grootste voorwerp zynes weetlusts. Zouden dan de Goden, hunnen
vertrouwlingen het toekomende niet openbaaren? Offeranden, kastydingen, vasten,
bezweeringen, zyn de middelen, welke de priesters aanwenden om de Goden te
beweegen tot openbaaring van het verborgene. Hiervan daan, de godspraaken,
toveryen, vervoeringen, stuiptrekkingen; ten deele inbeelding ter goeder trouwe,
maar meest bedrog van priesterschaaren, die haar aanzien en vermogen
grondvesten op de blindheid en het bygeloof der menigte.
Daaglyks beiegent den mensch goed en kwaad, geluk en

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

465
ongeluk. Alles komt van de Goden. Maar het kwaad, het ongeluk, kan van geene
goede Goden voortkomen; vooral niet, als men, na ze vertoornd te hebben, zig
plegtig wederom met hun verzoend heeft. Daar moeten dan booze wezens zyn, die
vermaak hebben in de menschen te plaagen, even gelyk 'er menschen zyn van
eene kwaadaartige inborst. Deezen, vooral, moest men tragten zig tot vrienden te
maaken. Eene goede God laat zig ligtlyk bevredigen; maar een booze eischt veel
meer; en eenen zodanigen ten gevalle, werden veeltyds de allerwreedste en
gruwlykste plegtigheden verrigt.
De zinlyke ruwe mensch heeft weinig, of geen, begrip van eene zeedlyke
volmaaktheid. Alle zyne gedagten speelen slegts op het lichaamlyke. Ook niet anders
dan lichaamlyke zegeningen. bidt de heiden van zyne Goden af. Niemand komt,
zegt PETRONIUS, tot de Goden, om geestlyke gaaven van hun aftesmeeken; eer hy
nog de deur van 't Capitolium bereikt heeft, belooft de een aan de daar aangebedene
Godheid reeds het rykste offer, als zy den dood eens ryken bloedvriends wil
verhaasten; de ander, als zy hem eenen schat doet vinden; een derde, als zy hem
eene groote winst laat doen. En CICERO merkt aan, dat de mensche in 't algemeen
denken, dat zy hunne tydryke goederen van de Goden hebben; doch niemand, zegt
hy, heeft ooit gedagt, dat hy de deugd van hun ontvangen heeft; en dat met regt,
de deugd is ons eigen werk. Zo vindt men in den Heidenschen Godsdienst wel
seesten, schouwspelen, geloften en offeranden voorgeschreeven, om de Goden
tot eene gunstige bescherming of verzoening over te haalen; maar weinige of geene
beweeggronden tot een waarlyk deugdzaam leeven.
Dit is de natuurlyke gang, dien de menschlyke geest, aan zig zelven gelaaten,
neemen zoude, en dien hy, ongetwyffeld, genomen heeft, toen eene algemeene
woestheid en verwildering van zeden, uit de verstrooijing van 't menschdom, en de
noodzaaklykheid eener armoedige en moeilyke leevenswyze, geboren, de overhand
gekregen had. Toen werd het Opperwezen allengskens vergeeten. Eerst voegde
men het Ondergoden toe; naderhand verloor men het geheel uit de gedagten; of,
zo men het niet geheel vergat, men agtte het te verheven, om zig met de regeering
der wereld te bemoeijen, of om de aanbiddingen der menschen te ontvangen. Men
vervoegde zig dan tot de Ondergoden; even als men zig in een uitgestrekt ryk meer
aan de Onder-
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koningen en Staatsdienaars, dan aan den Vorst zelven vervoegt; en dat alleen om
aardsche zegeningen. Op deze wyze werd alle waare godsvrugt, en tevens de beste
beweeggrond ter deugd, verloren. Goden genoeg, roept een voornaam Schryver
(*)
uit, maar nergens waare godvrugt, welke de menschen, tot overwinning hunner
ongeregelde driften, tot regtschapenheid en waare deugd voeren konde. Want, waar
geen allerhoogst en van de wereld onderscheiden zeedlyk wezen, waar geene
schepping, waar geene wyze inzigten, by de inrigting der wereld, geene alles
regeerende wyze Voorzienigheid, en geene verder dan dit leeven gaande hoogere
schikking van den mensch, bekena is, daar kan ook onmooglyk waare Godvrugt
wezen. Het veelgodendom kan tot geene zeedlyke volmaaktheid leiden; veeleer
leidt het 'er den mensch verder van as; en daar is geene ondeugd, welke in het
zelve, niet haare byzondere verdeediging, een nieuw voedsel en beweeggronden,
vindt. En, zeker, in deezen zin is het allerwaaragtigst, dat de Heidenen, in weerwil
van de menigte hunner gewaande Goden, gelyk een Apostel zegt, zonder God in
de wereld zyn.
O.O.

Waarneeming, wegens eene hevige maagpyn, door het uitbraaken
van vreemde lichaamen geneezen. Door Mr. Guillaume Fils, Licentié
en Médecine de la faculté de Besançon, residant à Sussey en
Franche-Comté.
(Journal de Médecine, Avril, 1781.)
In het jaar 1778, kwam de Dogîer van zeker werkman te Sussey my raad vraagen,
wegens een maagpyn, waarmede zy, geduurende één maand, onophoudelyk was
gekweld. Dit Meisje was vier- en dertig jaaren oud, en voor 't overige van eene
gezonde Lichaamsgesteldheid; zy werkte dagelyks op het land, en was dus aan
veele vermoeijingen en lugtsveranderingen blootgesteld. Ik was van gedagten, dat
de maagpyn hierdoor was veroorzaakt geworden, en gaf haar, ingevolge van dien,
den raad, zig ee-
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nigen tyd van allen zwaaren arbeid te onthouden, en schreef haar een diëet voor,
die ik oordeelde de beste te zyn, om de vogten, zo noodig tot de spysverteering, te
verbeteren. Deeze voorzorg was ten eenemaal nutteloos, en de maagpynen wierden,
van tyd tot tyd, heviger. Eenige aanwyzingen deeden my besluiten, haar een zagt.
Laxeermiddel te geven; dan ook dit voldeed niet aan de verwagting. Ik vond my
dierhalven genoodzaakt, tot de pynstillende en verzagtende middelen over te gaan;
dan de uitwerking daarvan was niet beter. Na dat de pynen, geduurende eenige
maanden, door eene gepaste diëet en geneesmiddelen dezelfde waren gebleeven,
verheften zig dezelve eensklaps tot eene aanmerkelyke graad, vergezeld van heevige
spanningen omtrent de maag, brandende hette, krampagtige trekkingen en
aandoeningen, door den geheelen Onderbuik, en gestadige neiging tot braakingen,
met tusschenkomende flauwten. De pols was klein, schielyk en ingetrokken. Ik deed
de Lyderesse aderlaaten, liet haar de Voetbaden gebruiken, en, onder andere
verzagtende middelen, ook de huy, en dunne soupe van Poulet drinken; doch alles
was vrugteloos. De omstandigheden wierden van tyd tot tyd gevaarlyker, en alles
kondigde den aannaderenden dood van deeze ongelukkige aan.
By dit dreigende gevaar, herinnerde ik my aan de stelregel van CELSUS, en ik was
van gedagten, dat het beter was, een onzeker middel te waagen, dan de Lyderesse
aan eenen onvermydelyken dood over te geeven; en liet haar diensvolgens anderhalf
grein Braakwynsteen met een kopje Thee inneemen. Myne verwondering was niet
gering, toen ik zag, dat zy, onder het braaken, drie vreemde, een weinig platte,
Lichaamen loosde, die yder twee duimen breed, en omtrent vier of vyf duimen lang
waren. Deeze Lichaamen waren buigzaam, en hadden op het uiterlyke veel
overeenkomst met de kwabben van een Kalfs-Longe. Zy waren t'zamen gesteld,
van een glad sterk vlies, 't welk een wit melkagtig vogt bevatte; noch de vliezen,
noch het vogt, had eenigen reuk.
Ik konde myne nieuwsgierigheid in het nader onderzoek deezer Lichaamen niet
voldoen, vermits de Ouders van de Lyderesse my dezelve onder de handen
wegnamen. Ik liet vervolgens de Lyderesse vier grein Theriac-Celeste, met een
astreksel van de Lindebloemen gebruiken.
De Toevallen hielden op staande voet op en zy sliep
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den nagt daaraanvolgende, voor de eerste reis, wederom zeer gerust. Dit meisje
herstelde binnen korten tyd, en was in staat haaren gewoonen arbeid wederom te
verrigten.

Natuurlyke historie van den witstaart.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De WITSTAART, in 't Grieksch, Οινανϑη, in 't Latyn, Vitiflora, in 't Italiaansch, Culo
bianco, in 't Engelsch, White-tail, in 't Fransch, Motteux Cul-blanc, in 't Zweedsch,
Stensguetta, is zeer gemeen in Frankryk, en onthoudt zich op eerstbebouwde landen;
hy volgt de voore van den ploeg om de opgedolven wormpjes te zoeken; opvliegende,
komt hy niet hoog, maar scheert langs den grond een korte en snelle vlugt;
ontdekkende in het voortvliegen het witte gedeelte zyns agterlyfs, eene houding,
welke hem van alle andere Vogelen onderscheidt, en waarom de Jaagers hem
Witgat noemen. Dikwyls treft men ze aan op braakliggende landen; zy vliegen van
steen op steen, en zy schynen de haagen en het houtgewas te vermyden, althans
zy zitten meer op aardhoopen dan op takken.
De Witstaart is grooter dan het Zwartkapje, en veel hooger op de pooten. De buik
is wit, van dezelfde kleur zyn de boven- en beneden-dekveeren van den Staart, en
bykans de helft zyner vederen, die zwarte punten hebben. Deeze zetten zich
overeinde wanneer hy vliegt, waaruit een zonderling vertoon, 't welk hy maakt,
ontstaat. De vleugels van het Mannetje zyn zwart, met roswitte randen; de rug is
schoon grauw, naar 't blauwe trekkende, welk grauw zich uitstrekt tot het witte
onderlyf; een zwarte plek neemt een aanvang van den hoek des beks, loopt onder
't oog door, en strekt zich tot het oor uit. Een witte streep ciert het voorhoofd, en
loopt over de oogen heen. Het Wyfje heeft die plek en streep niet. Een rosagtig
grauw is het heerschende in de Pluimadie van het Wyfje op alle plaatzen, waar het
grauw, naar 't blauwe trekkende, by het Mannetje gevonden wordt; de vleugels zyn
eer bruin dan zwart, en breed geboord; over 't algemeen gelykt het meer naar 't
Wyfje van het Zwartkapje dan naar
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zyn eigen Mannetje; de Jongen gelyken volkomen op den Vader en de Moeder tot
zy drie weeken oud zyn, wanneer ze beginnen te vliegen.
Scherp aan de punt en breed aan 't grondstuk, is de bek van den Witstaart, dit
maakt hem zeer bekwaam om Insecten, welke hy naloopt, of liever, op welke hy
met kleine sprongen aanvalt, te vatten en in te slingeren. Hy is bykans altoos op
den grond; heft hy zich op, 't is om van de eene aardhoop op de andere te vliegen,
met een korte en laage vlugt; zonder immer in de bosschen te komen, en ooit hooger
te rusten dan op laage haagen en klein kreupelhout. Zittende wippelt hy den staart
op en neder, en laat zyn dof geluid, titreû, titreû, hooren, 't welk hem misschien den
naam van Vitrec of Fitrec heeft doen krygen; zo dikwyls hy wegvliegt schynt hy zeer
onderscheiden, en met een sterker stem de klanken far, far, far, far, uit te drukken,
deeze beide toonen slaat hy op eene verhaastte wyze.
De Witstaart nestelt onder graszooden en aardhoopen, in nieuw ontgonne landen,
en onder steenen in braakliggende; ook bedient hy zich van verlaate konynenholen,
en muurgaten; het nest, met veel zorgvuldigheids gemaakt, bestaat van buiten uit
mosch of zagt kruid, van binnen uit hair en vederen; het is opmerkenswaardig van
wegen eene soort van dekzel, daar boven geplaatst, en vastgehegt aan den steen
of den aardhoop, onder welken het nest vervaardigd is. Doorgaans vindt men 'er
vyf of zes eitjes in, blauwagtig wit, met een kring doffer blauw aan 't dikste einde.
Een Wyfje, onder 't broeden gevat, was van onderen geheel zonder veeren, 't welk
sterkbroedende Vogelen meer gebeurt; het Mannetje, sterk gezet op het zorgvuldig
Wyfje, brengt het, terwyl het broedt, mieren, vliegen, enz. het onthoudt zich omtrent
het nest. Als 'er iemant voorbygaat, loopt of vliegt het derwaards, met kleine
tusschenpoozingen; is hy ver genoeg weg, dan vliegt de Witstaart in 't rond, en komt
weder by 't nest.
De Jongen ziet men in 't midden van Mai; want de Witstaarten komen, met de
eerste schoone dagen, op 't einde van Maart, aan; doch volgt 'er vorst, naa hunne
aankomst, dan sneeven zy in groote menigte. Veelvuldig zyn ze in Lotharingen;
bovenal in 't bergagtig gedeelte; ze zyn zeer gemeen in Bourgonje en Bugen, doch
in Brie ontdekt men ze alleen op 't einde des Zomers; doorgaans hebben hooge
landen, de vlakten in 't gebergte, en drooge plaatzen by

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

470
hun de voorkeuze. Op de duinen in Sussex worden ze, met den aanvang des Herfsts,
in grooten getale gevangen; wanneer ze vet en goed om te eeten zyn.
In Augustus en September keeren zy alle te rugge, en men ziet 'er op 't einde van
de laatstgemelde maand geen meer. Zy trekken by kleine benden heen; voor 't
overige minnen zy de eenzaamheid zeer, en leeven in geene andere Maatschappye,
dan die van 't Mannetje en 't Wyfje.
De Witstaart heeft groote Vleugels, en schoon wy niet zien dat hy veel gebruik
maakt van dit vermogen om te vliegen, bedient hy 'er zich des te beter van op zyne
tochten, en zomtyds in eene groote maate; want hy behoort onder het klein getal
van Vogelen, die gemeen zyn aan Europa en het Zuiden van Asia; hy wordt in
Bengale gevonden, en, in Europa, van Italie af tot in Zweeden toe. Eenige
Verscheidenheden treft men by deeze. Vogelen aan; die meer en min byzonders
hebben.

De herfstmorgen.
(Uit het Hoogduitsch van S. GESZNER.)
De vroege morgenzon klom reeds agter den berg op, en verkondigde den schoonsten
der herfstdagen, toen Micon uit zyne hut te voorschyn tradt. Reeds straalde de zon
door het purpergestreepte, groen en geel gemengeld, loof, dat door zagte
morgenwindjes bewogen werdt. De hemel was helder. De daauw lag, gelyk eene
zee, in 't dal; de hoogste heuvels reezen 'er, met hunne rookende hutten, als Eilanden
boven uit, en stonden, in hun ryk-gekoleurd herfst-sieraad, in den glans der zonne.
Geel en purper, weinig nog groen, prykten de boomen, belaaden met rype vrugten,
in de schoonste mengeling. In vrolyke verrukking overzag Micon het veruitgestrekt
oord; hoorde het bly geloei der kudde; de naby en veräfrollende toonen der
herders-fluiten, en het streelend gezang der vogelen, die zich nu hoog in de lucht
verhieven, en weldra diep in het bedaauwde dal zich verlooren. Verbaasd stond hy
dus lang. Eindelyk nam hy, bezield door hemelsch vermogen, de lier van den wand,
en zong:
Mogt ik, ô Goden! mogt ik myne verrukking, mynen
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dank u waardig zingen. Alles, alles prykt in rype schoonheid; alles verleent ons een
vollen zegen; bewondering en vreugde heerscht alöm; van de boomen en van den
wynstok lacht de zegen des jaars schoon, schoon is het gantsche oord, in den
heerlyksten tooi van den Herfst.
Gelukkig hy, aan wiens onbevlekt gemoed geen begaane misdaad knaagt; die
zynen zegen in vrede geniet; en, waar hy kan, wel doet. De heldere morgen wekt
hem tot blydschap; de gantsche dag is hem vol van vreugde, en teder omvat hem
de nagt in zoete sluimering. Iedere schoonheid treft, iedere blydschap geniet, zyn
vrolyk gemoed. Iedere schoonheid van het wisselend jaargetyde, ieder zegen der
natuure, verrukt hem.
Maar, dubbel gelukkig, hy, die zyn geluk met eene gade deelt; welke door
schoonheid en deugd versierd is; eene gade, als gy zyt, myn geliefde Daphne! zinds
Hymen ons verbond, is voor my ieder geluk zoeter; ja, zinds Hymen ons verbond,
was ons leeven, als twee welgestemde sluiten, die, in streelende toonen, een zelfde
lied speelden. Geen valsche toon stoort de zoete harmonie, en wie dezelve hoort
wordt vervuld met blydschap. Was 'er ooit een wensch, die myn oog u verriedt,
welken gy niet vervulde? Was 'er ooit eene blydschap, die ik genoot, welke gy, door
uwe vreugde, niet vermeerderde? Heeft ooit eenig verdriet my tot in uwe armen
vervolgd, dat niet, gelyk een nevel der Lente, voor de Zonne, verdween? Ja, toen
ik u als myne bruid, en in myne hutte leidde, volgde u iedere genoeglykheid des
leevens. Zy plaatsten zich naast onze vriendelyke huisgoden, om nimmer van ons
te scheiden. Huishoudelyke orde en zinnelykheid, moed en blydschap, vertoonen
zich in alle uwe onderneemingen; - alles wat gy volvoert, is van de Goden gezegend.
Zinds gy, ô, zinds gy de zegen myner hutte zy, zinds is my alles met verdubbeld
genoegen versierd: gezegend is myne hut; gezegend is myn vee; alles wat ik plant,
en alles wat ik oogst. Blyde is my de arbeid van elken dag; en, wanneer ik onder
myn stil dak vermoeid terug koome, ô, hoe verrukt my dan uwe goedhartige
bezigheid, om my te verkwikken! schoon is my de Lente, schoon is my de Zomer
en Herfst; en als de Winter rondsom onze hut stormt, dan gevoel ik, by den haard,
aan uwe zyde gezeten, onder huishoudelyke bezigheden en openhartige gesprekken,
het genoeglyke der huislyke gerustheid. By u opgesloten,
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mogen winden woeden, en sneeuwvlokken my het geheele uitzigt berooven; dan
eerst gevoel ik, hoe gy my alles zyt.
De volheid myns geluks zyt gy, ô bekoorlyk volle kinderen, met iederen liefde-trek
uwer Moeder gesierd! welk een zegen, welk eene blydschap bloeit in u voor ons
op! de eerste woorden, die zy u leerde stamelen, waren, om my te zeggen, dat gy
my beminde. Gezondheid en vreugde bloeien in u; en tedere bevalligheid heerscht
reeds in elk van uwe spelen. Gy zyt onze blydschap in de vaag onzes leevens, en
uw geluk zal eens de vreugde zyn van onzen ouderdom. Als ik van het veld of van
de kudde terug koome, en gy met vrolyk gewemel my roept, aan myne knieën
hangende, met kinderlyke blydschap de kleine geschenken ontfangt, zoete vrugten,
of wat ik anders voor klein veld- of tuin-gereedschap voor u maak, om u in uwe
kleine bezigheden mede te oefenen; ô hoe verkwikt my dan elk uwer door uwe
onschuldvolle vreugde! Met verrukking vlieg ik dan, ô Daphne! in uwe opene armen,
en met hertelyke blydschap kuscht gy dan de vreugde-traanen van myne wangen...
Maar thans kwam Daphne, met een aanvallig lief kind op haaren arm, en een
tweede aan haare hand. Schoon was zy, gelyk de bedaauwde morgen, met traanen
van blydschap op haare wangen. ô Myn waardste! (sprak zy) ô hoe gelukkig ben
ik! wy koomen, ô wy koomen u danken, dat gy ons zoo bemint.
Nu sloot hy ze alle drie in zyne armen. Zy spraken niet; zy gevoelden alleen haar
gantsch geluk; en hy, die hen gezien hadt, zou, geheel tot in de ziel getroffen,
ondervonden hebben, dat deugdzaame Gelieven gelukkig zyn.

'T Leeven en character van den heer Jean Jacques Rousseau.
Een der grootste en uitsteekendste Characters, die immer de Menschlyke Natuur
eere aandeeden door de edelste begrippen; of dezelve bejammerenswaardig maakte
door de kinderlykste zwakheden, was de beroemde Burger van Geneve, JEAN
JACQUES ROUSSEAU. ‘Indien 'er eene pen is,’ zegt de Uitgeever van een Naagekomen
Werk
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aan deezen zonderlingen Man toegekend , ‘in staat om de eenvoudigste en
verhevenste Zeden te schetsen; eene goedhartigheid, welke deelde in alle de
elenden des Menschdoms; een moed, altoos gereed om alles aan de zaak der
waarheid op te offeren; en, inzonderheid, dat geduurig poogen na het hoogste
toppunt der Deugd, al te hoog misschien, om ooit door de menschlyke zwakheid
bereikt te worden; doch dat gevoeligen daar voor verheft in een rang verre boven
dien der gemeene zielen, - laat zulk eene Pen het Leeven van JEAN JACQUES
ROUSSEAU beschryven.’
Gemaklyk valt het romanesk te zyn, wanneer de Verbeelding, zonder het bestuur
van Gezond Verstand, werkt De waarheid en de kragt der Natuure te bewaaren, te
midden van de wilde vervoeringen en verrukkingen eener leevendige
Verbeeldingskragt, vordert de voornaamste hoedanigheden van menschlyk Vernuft,
- eene sterkte van Vinding en een welwikkend juist Oordeel; en 'er zyn verscheide
trekken, zo in het Gedrag, als plaatzen in de Schristen van deezen zonderlingen
Man, die eene aandoenlyke en vernederende schildery opleveren van de zwakheid
der Menschlyke Natuure, en van zyn eigene verregaande en kwalykgestelde
aandoenlykheid.
JEAN JACQUES ROUSSEAU was de Zoon eens Horlogiemaakers te Geneve. In den
Jaare 1712 werd hy geboren; in zyn vroege jeugd omhelsde hy den
Roomsch-Catholyken Godsdienst, en reisde na Italie. Naa veele lotgevallen trok hy
na Frankryk, en was Geheimschryver van den Heer DE MONTAIGU, in den Jaare 1743
Gezant te Venetie. Hy hadt thans den ouderdom van veertig jaaren bereikt, en was
dus lang, in de Geleerde Wereld, onbekend gebleeven. Zyne Verhandeling over de
Nadeelen der Weetenschappen, door de Academie van Dyon, in den Jaare 1750,
met den prys bekroond, deedt hem eerst uit de duisternis te voorschyn treeden.
Nimmer werd eene Wonderspreuk met verleidender Welspreekenheid beweerd.
Het onderwerp was niet nieuw, de vermaarde HENDRIK CORNELIUS AGRIPPA hadt lang
voorheen poogen te bewyzen, dat de Weetenschappen het Menschdom ten nadeele
strekten. Maar ROUSSEAU gaf aan zyn onderwerp alle de bevalligheden om als iets
nieuws voor te komen; vernuft en geleerdheid schitterden beurtlings. Verscheide
Schry-
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Rousseau Juge de Jean Jacques.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

474
vers vielen zyn gevoelen aan. Onze Wysgeer verdeedigde zich; het eene
geschilschrift volgde het ander; en alleen ten oogmerke gehad hebbende eene
Academische Verhandeling te schryven, vondt hy zich in een heftigen pennestryd
ingewikkeld.
Zyn Vertoog over de Ongelykheid onder de Menschen, en den Oorsprong der
Maatschappye, is vol van stoute grondstellingen, en zonderlinge, zo geen
buitenspoorige, denkbeelden. Hy wilde bewyzen, dat alle Menschen gelyk zyn; dat
zy gebooren waren om in eenzaamheid te leeven; en dat zy, zich by elkander in
Maatschappyen zamenvoegende, de orde der Natuure hadden omgekeerd; met
één woord, door te zeer altoos den wilden Man te verheffen, vernedert hy den
gezelligen Man te veel. Doch, schoon zyn Stelzel valsch zy, heeft hy zich van zyne
pen, om 't zelve op te maaken, ten meesten voordeele bediend. Dit Vertoog, en
inzonderheid de Opdragt van 't zelve aan 't Gemeenebest van Geneve, behooren
onder de meesterstukken der Welspreekenheid, waar van de Ouden ons alleen een
denkbeeld gegeeven hadden.
Zyn Brief aan den Heer D'ALEMBERT, over het voorstel om te Geneve een
Schouwburg op te rigten, in den Jaare 1757 uitgegeeven, behelst, benevens eenige
wonderspreuken, de gewigtigste waarheden. Deeze Brief van zo veel aanbelangs,
met betrekking tot de Zeden in 't algemeen, en tot het Gemeenebest van Geneve
in 't byzonder, was de eerste oorsprong van dien haat, welken VOLTAIRE hem zints
altoos toedroeg. 't Verdient, nogthans, onze opmerking, dat ROUSSEAU, die vyand
van Tooneelspelen, zelve een Blyspel heeft laaten drukken, en een Herdersstuk
aan het Tooneel aangebooden, waarvan de Verzen en de Muzyk zyn werk waren,
en waarin hy de eenvoudigheid van de gevoelens en zeden des Landvolks zorgvuldig
hadt in agt genomen.
Onze Schryver, die uitmuntende gaven voor de Muzyk bezat, hadt dezelve, met
veel smaaks, van zyn vroegste jeugd af, aangekweekt. Zyn Woordenboek over de
Muzyk is een der beste werken van die soort. Zyn briefswyze Roman, Julia, of La
Nouvelle Heloise, ook onder den naam van Eloisa bekend, maakte hem zeer
vermaard. Dezelve is, gelyk de meeste werken van uitsteekende Vernuften, vol
treffende schoonheden, afgewisseld door groote gebreken. Zyne Emilius maakte
nog meer gerugts dan zyne Eloisa. 't Is algemeen bekend, dat deeze zeer Zede-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

475
kundige Roman zich voornaamlyk tot de Opvoeding bepaalt. ROUSSEAU is zeer
bezorgd om de Natuur te volgen; en, indien zyn stelzel, in eenige opzigten, verre
afwykt van de algemeen aangenomene denkbeelden, het verdient, in andere
opzigten, zeker met behoorelyke omzigtigheid, daadlyk te werk gesteld te worden.
Alle zyne redenkavelingen tegen de Weelde, tegen de
Schouwburg-vermaaklykheden, tegen de Ondeugden en Vooroordeelen deezer
Eeuwe, zyn der penne van een PLATO, en van een TACITUS, waardig. Zyn styl is
volkomen zyn eigen. Zomtyds, nogthans, tragt hy dien van MONTAIGNE te volgen,
een Schryver hoogst door hem bewonderd; zommige van wiens gevoelens en
uitdrukkingen hy heeft doen herleeven.
Het gedeelte van dit Werk, waar op het meest te zeggen valt, is het derde Deel,
vol tegenwerpingen tegen den Christlyken Godsdienst. Hy heeft, in de daad, eene
verheevene Losspraak van het Euangelie opgesteld, en een alleraandoenlykste
schildery van den Godlyken Grondlegger des Christlyken Godsdiensts gegeeven;
maar hy tast de Wonderwerken en de Voorzeggingen, die de hemelsche Zending
van CHRISTUS staafden, op het onbescheidenst aan; hier door stoorde hy zyne rust.
Van den Jaare 1754 hadt hy, op een klein Landgoed, niet verre van Montmorenci,
gewoond; een verblyf, 't geen hy verschuldigd was aan de edelmoedigheid eens
Ontvangers der Algemeene Inkomsten. Hier leefde hy, op eene wyze, aan den
eenen kant verwyderd van de harde strengheid der oude Hondsche Wysgeeren,
en, aan den anderen kant, vervreemd van die Weelde, welke de rykdommen
vergezelt, en maar al te dikwils derzelver edelst gebruik vernietigt. Gelukkig zou hy
in deeze eenzaamheid geweest zyn, hadt hy het Gemeen, 't welk hy zich geliet zo
zeer te veragten, kunnen vergeeten; maar eigenliefde en roemzugt waren ROUSSEAU
zo natuurlyk als gemeener slag van Schryveren.
Het Parlement van Parys veroordeelde dit Boek in den Jaare 1762, en ving een
regtsgeding aan tegen den Schryver. Dit noodzaakte hem die Stad te ruimen. Hy
wilde na zyn eigen Vaderland wederkeeren; doch vondt de poorten voor hem
geslooten. Dus verbannen uit zyne Geboorte-Stad, zogt hy eene schuilplaats in
Zwitzerland, en vondt 'er eindelyk eene in het Vorstendom Neufchatel. Zyn eerste
werk was zyn Emilius te verdeedigen tegen den Aardsbisschop van Parys, die dit
Boek veroordeeld hadt. Zyne Brieven van den Berg zagen kort daar op het licht;
doch
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dit Geschrift, min cierlyk opgesteld dan de Brief aan den Aardsbisschop van Parys,
en vervuld met schampere uitdrukkingen tegen de Overheden en Geestlyken te
Geneve, verbitterde de Protestantsche Leeraaren, zonder hem met de Roomsche
Geestlykheid te verzoenen. ROUSSEAU hadt, in den Jaare 1753 de Geloofsbelydenis
der laatstgemelde openlyk verzaakt; en, 't geen zeer opmerkenswaardig is, zulks
gedaan op den eigen tyd dat hy zich bepaalde in een Roomsch-Catholyk Land te
gaan woonen. Deeze verandering kon hem, egter, de agting der Hervormde
Leeraaren niet doen herwinnen, en de bescherming des Konings van Pruissen,
wien het Vorstendom Neuschatel toebehoort, kon hem niet beschutten tegen de
vervolging des Leeraars van het Dorp, waar hy zich hadt te nedergezet. Hy nam
daarop het besluit om na Engeland te verhuizen; doch welhaast geraakte hy
overhoop met den vermaarden HUME, die hem derwaards uitgenoodigd, en een
aangenaam verblyf in Derbyshire bezorgd hadt. Wy zullen in geen breed verslag
(*)
treeden van dit geschil . Misschien bewees onze Engelsche Wysgeer zyne
goeddaadigheid niet met eene omzigtigheid, kiesch genoeg voor het character en
den zonderlingen aart van zynen Vriend; en 'er is alle grond om te gelooven, dat dit
al de belediging was. Het zieklyk gestel van ROUSSEAU, eene sterke en sombere
verbeeldingskragt, eene aandoenlykheid, welke te veel omzigtigheids vorderde,
een ligtgeraakte

(*)

Deeze byzonderheid alleen moeten wy vermelden. Mr. HUME hadt zich by den Secretaris Mr.
CONWAY vervoegd, om een Jaargeld voor ROUSSEAU, dit was toegestaan; doch ongelukkig
hadt een speeling van vernuft, den winter te vooren door Mr. H. WALPOLE geschreeven, hem,
uit naam des Konings van Pruissen, verzoekende, plaats gevonden in een der openbaare
papieren. Hierin deedt WALPOLE zyne Majesteit zeggen. ‘'t Was hoog tyd voor hem [ROUSSEAU]
om voorzigtig en gelukkig te leeren worden; doch, indien hy volhardde met zyne harssens te
kwellen om nieuwe ongelukken uit te vinden, zou hy de zodanige uitkiezen, die hem best
geleeken. Hy was een Koning, en kon hem zo ongelukkig maaken als hy wenschte; doch hy
zou aflaaten hem te vervolgen; wanneer hy niet langer op vervolging gesteld was.’ De uitgave
van deezen Brief schreef ROUSSEAU terstond aan Mr. HUME toe, en hieldt hem, van dit tydstip
af, zonder het minste onderzoek te doen op de gegrondheid zyner vermoedens, voor zyn
bittersten vyand, weigerde het verworven Jaargeld, en verliet Engeland voor altoos.
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aart, met geen kleine maate van wysgeerige trotsheid, kon ROUSSEAU misleiden,
ten opzigte van eenige schuldlooze handelingen zyns weldoenders, en hem
ondankbaar maaken, wanneer hy zelve niet vermoedde ondankbaar te zyn.
ROUSSEAU keerde weder na Frankryk. Zyne Voorstanders verzorgden hem de
vryheid om in Parys te mogen woonen, onder beding dat hy niets zou schryven 't
geen den Godsdienst en het Staatsbestuur betrof. Hy hieldt zich heilig aan dit beding;
en schreef niets. Zich vergenoegende met het vreedzaam leeven eens Wysgeers,
bepaalde hy zyne verkeering tot een klein getal uitgeleeze Vrienden, vermydde het
gezelschap der Grooten, en liet zich niets op Wysbegeerte of Vernuft voorstaan. In
May des Jaars 1776, aanvaardde hy de uitnoodiging van den Marquis en de
Marquisinne DE GIRARDIN, die eene kleine nette wooning voor hem gereed gemaakt
hadden op een kleinen afstand van hun vermaaklyk Kasteel Ermenonville, omtrent
dertig mylen van Parys. Deeze verblyfplaats was volmaakt in den smaak van
ROUSSEAU. Alle dagen vermaakte hy zich in een nabygeleegen woud, met Planten
voor zyne Kruidverzameling te zoeken. De Marquis, zelve een Wysgeer, liet hem
zyne zugt voor 't landleeven opvolgen, en stelde de Schriften van deezen
zonderlingen Man zeer hoog. Dikwyls hadden zy Muzyk-partyen, welke hy bywoonde;
en hy stelde verscheide Zangstukjes op in dien eenvoudigen styl der Natuure, hem
zo byzonder eigen. Onder andere bragt hy eenige plaatzen van SHAKESPEARE in
muzyk, en speelde ze zelve verrukkend op een Forte Piano. Op dit Landgoed stierf
(*)
ROUSSEAU den tweeden van July des Jaars 1778 .
Deeze beschryving van 't Leeven diens grooten en zeldzaamen Mans, zullen wy
besluiten met de opgave van zyn Character en van zyne Schriften, zo als deeze
geschetst zyn door de meesterlyke penne van Dr. BEATTIE; dit zal eene genoegzaame
verschooning weezen dat wy in het voorgaande op geene meer byzondere wyze
daarvan spraken. ‘Ik merk,’ schryft Dr. BEATTIE, ‘ROUSSEAU aan als een Zedekundig
Schryver, als een eerst Vernuft. Aandoenlykheid van hart, 't vermogen van
uitgebreide en nauwkeurige waarneeming, leevendigheid en vuur van
Verbeeldingskragt, en een Styl, ryker, kragtiger en

(*)

Van dit sterven zullen wy in een volgend Stukje verslag geeven.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

478
fraaijer dan die van eenig ander Fransch Schryver, zyn de onderscheidende
merktekens van ROUSSEAU. In zyne bewyzen slaagt hy niet altoos even gelukkig,
te dikwyls neemt hy zwellend spreeken voor bewyzen, en eene veronderstelling
voor eene uitgemaakte zaak; doch zyne welspreekenheid, wanneer hy het hart
zoekt te raaken, is onwederstaanbaar. Een grooter aantal gewigtige gebeurtenissen,
raakende het Menschlyk hart, is 'er te vinden in zyne werken, dan in alle de Boeken
van alle de Twyfelzugtige Wysgeeren, zo oude als hedendaagsche. Doorgaande
vertoont hy zich als een Vriend der Deugd, des Menschdoms, des Natuurlyken, en
zomtyds des Christlyken, Godsdiensts. Geen, nogthans, zyner beste Werken is vry
van ongerymdheid. Zyne redenkavelingen over de Uitwerkzels der Weetenschappen,
als mede over den Oorsprong en Voortgang der Menschlyke Maatschappye, zyn
wydloopig, onnaauwkeurig en dikwyls zwak: zeer verkeerd door zyne eigene
bespiegelingen, zo wel als door een ingewikkeld geloove aan de onbepaalde
verzekeringen van Reizigers, en de Stelzels eeniger geliefde Fransche Wysgeeren.
Hy schynt in deeze, en dikwils ook in zyne andere, Schriften, dierlyk vermaak, en
lichaams volkomenheid, voor 't geluk en de volmaaking van den Mensch te houden.
Zyn plan van Opvoeding, schoon, in veele opzigten, verwonderlyk, is in andere
oordeelloos, gevaarlyk, en, over 't 't geheel, onuitvoerlyk, 't Character van Julia's
Minnaar is, in de daad, met eene meesterlyke hand geschetst, en wel doorgehouden;
doch Julia heeft twee Characters, en wel twee onbestaanbaare Characters. De
Vrouw van Wolmar is eene geheel verschillende Persoone van de Meestres van
St. Prieux. WOLMAR zelve is een onmogelyk Character: ontbloot van beginzels, en,
nogthans, streng deugdzaam: onaandoenlyk, en nogthans vatbaar voor tederheid
en verknogtheid; kiesch in zyne denkbeelden van eer, en egter zich niet schaamende
eene Vrouw te trouwen, welke hy wist dat alle gunsten voor een ander veil hadt.
Eenige der aanmerkingen van deezen Schryver over den aart des Christendoms,
en het Character van den Godlyken Grondvesster, zyn niet alleen voortreflyk, maar,
by uitstek, voortreflyk; en ik denk dat geen Christen ze kan leezen, zonder dat zyn
hart getroffen wordt. Doch 't geen hy zegt van de ongerymdheden, welke hy zich
verbeeldt, dat in de gewyde Geschiedenissen voor-
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komen; van de onvoegelykheid der blykbaarheid uit de Wonderwerken ontleend;
van de maate der blykbaarheid, welke, zyns oordeels, eene Godlyke Openbaaring
moest vergezellen, (welke, gelyk hy ze voordraagt, onbestaanbaar zou weezen met
's Menschen vrye werkzaamheid in een staat van Beproeving,) wat hy hier van, en
van verscheide andere gewigtige Godgeleerde Onderwerpen, zegt, verraadt eene
maate van onkunde en vooroordeel, waar over hy zich als Wysgeer, Geleerde, en
Man, ten uitersten behoorde te schaamen. Het blykt dat hy verlegen is over zyne
twyfelingen, en egter, maakt hy, zonder ooit onderzogt te hebben, of zy wel dan
kwaalyk gegrond waren, geene zwaarigheid om al zyne welspreekenheid aan te
wenden, met oogmerk, ten einde hy ze anderen inboezeme: een gedrag, 't welk ik
altoos als onheusch, onregtmaatig, ja wreed, zal veroordeelen.
Hadt ROUSSEAU de Heilige Bladeren en de Schriften van verstandige Godgeleerden
beoeffend, en met zo veel aandagts geleezen als het blykt dat hy besteed hebbe
in 't leezen der Boeken, en het aanhooren der Gesprekken, der Fransche
Ongeloovigen, als mede in het opmerken van de onchristlyke Gebruiken en verkeerde
Leerstellingen, door zommige Kerklyken aangenomen en beweerd, ik durf hem
verzekeren dat hy het by zichzelven geruster zou gehad, zyne Werken meer waarde
zou bygezet, en zyne gedagtenis by alle Braaven veel dierbaarder zou gemaakt
hebben.
ROUSSEAU is, myns oordeels, een groot wysgeerig Vernuft, doch wild, ongeregeld
en dikwyls tegenstrydig; door de heerschende mode van den tyd, welken hy beleefde,
en, door zyne begeerte om voor een Vrydenker en stout Spreeker gehouden te
worden, tot de party des Ongeloofs overgeslaagen; doch te teder van hart, en te
leevendig van verbeelding, om een volslaagen Ongeloovige te worden. Hadt hy
geleefd in eene eeuwe min tot onderstellingen geneegen, hy zou zich als een
Zedekundig Wysgeer van den eersten rang onderscheiden hebben.’
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Brief, wegens de verplichting tot het in acht neemen der burgerlyke
instellingen, by het aangaan van het huwlyk.
HOOGGEACHTE VRIEND!

Met uwen laatsten vraagt gy my, onder anderen, ‘of men verplicht is de Burgerlyke
Plechtigheden, by het aangaan eener Echtverbintenis gebruiklyk, in acht te neemen.’
Gy wildt daar over myne gedachten weeten, om dezelven, zo met die uwer andere
vrienden, als met uwe eigene, te vergelyken.
Maar eerst ééne voorwaarde, myn Vriend! Ik betuig zeer hartlyk en oprecht tegen
alle gevolgen, die men uit myne gezegdens, ten nadeele van Zedelykheid en Deugd,
zou MEENEN te kunnen haalen. Eene betuiging, die mooglyk voor veele Leezers,
die nog niet zeer met de Euangelische Zedeleer bekend zyn, - niet geheel overbodig
is. Dan, indien men dezelve met waarheid afleiden kan, herroep ik ogenbliklyk het
voorgestelde.
‘Is men verplicht de Burgerlyke Plechtigheden, by de aantrede van het Huwlyk
gebruiklyk, in acht te neemen?’ Maar wat verstaat Gy door deeze Burgerlyke
Plechtigheden? of, de beleefd- en vriendelykheden, waar toe men eigenlyk niet
gehouden is, maar die men, volgens eene algemeene gewoonte, tot Vreugdeblyken
uitoeffent; of, de Burgerlyke Instellingen van de wetgeevende Magt, zonder welke
eene verbintenis in de Maatschappy niet voor echt erkend wordt? Op deeze laatste
zult Gy zekerlyk gedoeld hebben. De gebruiken, die het beschaafde deel der
maatschappy, onder elkanderen als Vrienden, betracht: Vriendelyke Onthaalen,
Gastmaalen, Feesten, Zang- en Danspartyën, tot deeze begrypt men zeer ligt,
eigenlyk, niet gehouden te zyn. Hierïn moeten wy ons naar onze omstandigheden,
onze betrekkingen, en de heerschende gewoonten, gedragen. Het zyn echter
Plichten van welleevenheid, welöpgevoedheid en beschaafdheid, tot welker
betrachting wy, als beschaafde Leden der Maatschappy, verbonden zyn; maar die
telkens voor elken hogeren plicht, dien wy als Burgers, Christenen of Menschen te
verrichten hebben, wyken moeten.
‘Zyn wy verplicht de Burgerlyke willekeurige Instellin-
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gen van de Souveraine Magt des Lands, in het welk wy woonen, by het aangaan
eener Echtverbintenis, te gehoorzaamen?’ Door deeze willekeurige Instellingen,
versta ik het aangeeven, of zogenaamd aantekenen, het openlyk afkondigen, het
bevestigen of gehuwd spreeken, door den Rechter, of iemand zyne plaats en magt
in deezen bekleedende. De Wetten, dat men niet meer dan ééne Vrouw mag hebben,
- van welke men zich niet eigendunkelyk mag scheiden, - niet te na verwand, - en
behoorlyk van ouderdom te huwen: deeze Wetten zyn eigenlyk niet willekeurig.
Hunne bepaaling alleen verschilt, en moet verschillen, naar de onderscheiden
Landen, Climaaten, Lichaamsgestellen, en de heerschende denkwys. Wy zullen
ons alléén tot de willekeurige bepaalen.
Wy zyn Menschen, - wy zyn Christenen, - wy zyn Burgers van eene samenleeving;
Menschen, door dezelfde Wetten geregeerd wordende, en dezelfde voorrechten
genietende. In deeze onderscheiden Standen, hebben wy verschillende betrekkingen,
onderscheiden plichten. Elke voorgeschreeven plicht heeft de bedoeling van het
geluk des betrachters, en van den geheelen kring, als welker lid hy deezen plicht
volbrengt. De betrachting van elken plicht is met zekere voordeelen, en haare
nalaating met zekere nadeelen, verknocht, dat ons dus ter haarer inachtneeming
aanspoort. Zondigen wy als Menschen, dan zyn we als Menschen ongelukkig;
zondigen wy als Christenen, dan zyn we als Christenen rampzalig; en als Leden
der Maatschappy, dan zyn we als zodanigen strafschuldig.
Dan ter zaake: het Evangelie verbied de Hoerery, dat eene Vrouw verscheiden
Mans heeft; de Ondervinding de Polygamie, dat een Man vééle Vrouwen heeft. Het
geluk en oogmerk des Huwlyks brengt best mede, ‘dat één Man ééne Vrouw heeft,
en wederkeerig.’ Maar stel eens, ik heb uit het geheele Menschengeslagt uitgekozen
ééne Vrouw, die my best bevalt, en met welke ik gaarn myn geheele Leven wilde
doorbrengen. Zy heeft het zelfde behaagen in my. Ons oogmerk is niet de voldoening
der dierlyke driften voor een korten tyd, maar de voortplanting van het Geslagt, de
opvoeding der Kinderen, door ons geheele leven.
Waaröm zoude ik met dit Mensch, zonder na iemands toestemming te vraagen,
niet verbonden kunnen en mogen leeven? - Deeze Vrouw is heilig; zy is myne
bezitting, niemand heeft eenig recht op haar, en dat wil zy ook niet;
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want zy bemint my meer dan eenig ander Man. Ik ook, deeze alléén is myne
Echtgenote. - In de rede, in de Plichten als Mensch, in het Evangelie, in de Plichten
als Christen, is niets dat ons deeze verbintenis verbieden zou. Dan de Hoogste
Magt des Lands, de Souverainiteit, stelde Wetten in, volgens welken men deeze
verbintenis niet aangaan mag; zy vorderde dat zulks algemeen bekend zy, en dat
zy het bevestigen. Deeze Wetten zyn met het heilzaamst, met het best, oogmerk
ingesteld, niet alleen om deeze heilige Plichten te doen nakomen, maar ook om alle
verwarringen te verhoeden, om de bezittingen der Ouderen rechtvaardig aan de
rechte Kinderen te doen toekomen. Waren de Menschen, zo als zy behoorden te
zyn, dan zeker behoefden deeze Instellingen niet; maar zo als het Menschen geslacht
is, zyn zy onöntbeerlyk. Hoe dra zou 'er eene algemeene verwarring ontstaan! Hoe
weinigen zouden zich altoos aan dezelfde en aan ééne Vrouw houden! Hoe zeer
zou dit de bevolking stremmen! Hoe zoude men altoos den waaren Vader van een
Kind kunnen bepaalen? Hoe veele ongeregeldheden zou dit in de Maatschappy
brengen! Hoe zoude het met het Erven gaan? Hemel, wie kan alle deeze gevolgen
doordenken! Wy zyn ook Leden eener Maatschappy: deeze maakt hierömtrent de
beste inrichtingen; verönächtzaamen wy dezelven, dan worden wy niet alleen als
Overtreders der Burgerlyke Plichten beschouwd, maar ook verstoken van
verscheiden voordeelen: althans de Kinderen zyn geene natuurlyke Erfgenaamen.
Het niet betrachten deezer Instellingen brengt ons verder veele nadeelen te wege:
en wat voordeel hebben wy door dezelven niet te betrachten! Schaamen wy ons
dan voor het publicq te belyden, dat wy dééze tot onze Echtgenote verkoren hebben?
Men vraagt het Algemeen; ‘Is 'er ook iemand, die eenige nadere betrekking tot
Echtverbintenis, op deeze of die Persoon hebbe? Heeft zich dezelve ook voorheen
tot een Huwlyk verplicht?’ Hoe veele ongeneugten in het Huwlyk, hoe veele wanörden
in de Maatschappy komt dit te boven! De Rechter, of zyn plaatsbekleedende,
bevestigt het Huwlyk: hier door worden wy verplicht, (zo gy wilt,) genoodzaakt tot
het altooshouden van deeze ééne Echtgenoot. Hoe veele zorglyke voorüitzichten,
hoe veele moeilykheden, hoe veele zo wél tusschen de Gehuwden als tusschen
hen opkoomende onäangenaamheden, verwydert dit niet van het Geluk des Huwlyks!
Maar nog iets, myn Vriend! Wy zyn ook Bugers van
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het vrye Nederland. Zouden wy nu, by voorbeeld, na Engeland gaan, om ons aldaar
gemaklyk in den Echt te laaten verbinden, met een Perzoon, met welken wy ons
hier niet zouden kunnen of mogen verbinden? en als dan te rug keeren? Willen wy
dat doen, meenen wy daar toe gerechtigd te zyn, mits dat het niet tegen Zedelykheid
en Godsdienst stryde, dan moeten wy in Engeland blyven. Wy hebben dat gedaan
als Menschen, die in Engeland deeze rechten hebben en genieten. Komen wy
gehuwd te rug, zonder ons alsdan aan de Nederlandsche Wetten te onderwerpen,
dan zondigen wy als Burgers, niet der beschaafde Menschlyke Maatschappy, - maar
als Burgers van deezen Staat; en verdienen de voorrechten niet, waarin zy ons als
zodanigen doet deelen.
Eindelyk, waarom zouden wy deeze weldaadige Burgerlyke Instellingen niet
gehoorzaamen? Men zegt, wy zyn dan meerder vry; wy zyn niet gedwongen
elkanderen te beminnen. Dat is zo: Maar maakt ons dan deeze meerdere vryheid
gelukkiger? Is het recht niet wederkeerig? De Echtgenoten behouden altoos de
Magt aan zich van Tafel en Bed te scheiden. Het is waar, wy mogen geen ander
trouwen, ten zy dat de Rechter wettelyke reden vinde. Maar dat is eene Wet, reeds
door de Natuur en den Godsdienst ingevoerd en gestaafd. De Burgerlyke Wetten
zyn dus in deezen niet anders dan drangredenen, tot de betrachting der natuurlyke
en zedelyke: en hoe zeer behoeven wy deeze niet by dezelven! Nog ééns, myn
Vriend! waren de Menschen zo als zy behoorden, zo als zy konden zyn, dan
behoefden deeze Wetten niet, dan maakten zy te samen één lichaam uit, zonder
in afzonderlyke Volken, (die, ô schande voor de Menschlykheid en het Christendom!
elkander om opgevatte pretensiën, en ingebeelde Rechten, vermoorden!..) verdeeld
te zyn; als dan zou de gulde Eeuw herleeven, in welke de Menschen elkanderen
als Broeders, Kinderen van den algemeenen en besten Vader, beminnen zouden.
Dit kan de Christelyke Godsdienst, en dit zou dezelve ook daadlyk uitwerken, indien
men denzelven gehoor gave; maar de Menschen hebben dit niet gewilt.
De betrachting deezer Burgerlyke Instellingen bevordert dan ons geluk, en is, by
den tegenwoordigen toestand der menschen, wezenlyk onöntbeerlyk. Wy zyn dus
verplicht aan dezelven te gehoorzaamen. Voeg hier, ten laatsten, nog by, de
onderdanigheid die wy der Overheid schuldig
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zyn. Immer, op wat voorwaarde genieten wy voorrechten? - op geene andere, dan
om vrywillig plichten te betrachten, die voor het algemeenebest noodzaaklyk zyn.

Amsterdam G

- - A.

Waare en valsche beleefdheid met elkander vergeleken.
(Overgenomen uit RICHARD HURD'S D.D. Lord Bishop of Litchfield - Discourses.)
Het lydt geen twyfel, of de Zedelyke en Christlyke Pligt, door PAULUS den Christenen
bevolen, om ‘met eere de een den ander voor te gaan’ tot den vrede der
Maatschappy, en de Liefde, eene allernauwste betrekking heeft, en uitloopt op het
nut en de stigting van onze Medemenschen en Medechristenen. Dezelve strekt om
de gemoederen der Menschen te leenigen, en te ontheffen van die ruwe boerschheid,
die veele Ondeugden teelt, en de Deugden zelfs ontluistert. Maar, wanneer de
menschen het voordeel gesmaakt hadden van deeze meegaande geaartheid, en
voorts de einden zagen, niet alleen, die de Liefde, maar die het zelfbelang, daar
door zou bereiken, lieten zy het niet berusten by de regtmaatige beoefening hier
van; maar strekten denzelven uit tot die overboodige dienstvaardigheid, en slaafsche
aanbidding, welke wy zo dikmaals in de groote wereld zien, en met reden beklaagen.
Van hier die oneindige oplettenheid en stiptheid, welke zo streng afgevorderd,
en zo duur betaald wordt, in den ommegang; van hier die veilstelling van 't hart,
welke den Mensch geen wil, geen eigen gevoelen, geene beginzels, geen character
overlaat: deeze verdwynen te gader onder het eenpaarig vertoon van fraye zeden:
van hier die verleidelyke kunststreeken, die voorbedagte vermommingen, die
verpligtende vleieryen, ja, die gemaakte vryheden: met één woord, die
vermenigvuldigde en nauwlettend veranderde vormen van aanspraaken; het oogmerk
daar van moge weezen, den naam van Beschaafdheid en een goede Opvoeding
te verwerven: het zeker uitwerkzel zal zyn, het bederf van alle zaaden der Deugd,
het aankweeken van ydele
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Hoogmoed, en het ontvlammen van alle Ondeugden in 't menschlyk hart.
Deeze jammeren dringen ter zamenleevinge in, onder voorwendzel en den schyn
van de Beleefdheid, door den Apostel den Christenen voorgesteld en aangepreezen.
Maar de regtschaape Deugd laat zich gemaklyk van het namaakzel onderkennen
door de volgende eenvoudige kentekenen.
Voor 1. is Waare Beleefdheid zedig, maatigt zich niet veel aan, en handelt
edelmoedig. Zy maakt zo weinig vertoons, als mooglyk is, en als zy eene heuschheid
bewyst, zou zy het gaarne bedekken. Zy verkiest stilletjes af te staan van haare
eigene eischen, en niet verpligtend ze aan eene zyde te schuiven. Zy beweegt den
Mensch om zyn Naasten boven zich zelven to stellen: om dat hy hem waarlyk hoog
agt: en diens goede naam hem ter harte gaat; om dat hy het manlyker en Christelyker
houde, een weinig zich zelven te vernederen, dan een ander te verdrukken. In 't
kort, deeze Beleefdheid heeft eerbied voor de agting des Naasten.
Het nabootzel deezer beminnelyke Deugd, Valsche Beleefdheid, is, in tegendeel,
trots, slaafsch, vreesagtig. Zy dingt na de algemeene toejuiching, is zeer bezorgd
om te behaagen, en wil gaarne in 't oog loopen. De Man van deezen stempel biedt
zyne beleefdheden niet aan, hy dringt ze op, om dat hy door zyn vlytig oppassen
verdiensten zoekt in te leggen; om dat hy, wantrouwende door waardiger
hoedanigheden, het oog van anderen te trekken, alles van deeze tragt te haalen;
en, eindelyk, om dat hy boven alle dingen vreest, door het verzuim van eenige
kleinigheden, aanstoot te geeven. Met één woord, deeze soort van Beleefdheid
heeft de gunst, en de hoogagting, des Naasten, ten voornaamsten doel.
Ten 2. De Man, die zich, volgens de regelen der waare Beleefdheid, bestuurt,
toont den voorrang, die hy eenen anderen gunt, op eene wyze zyns waardig; door
alle onschuldige toegeeflykheid, door alle eerlyke beleefdheden, door alle betaamlyke
inwilligingen.
De Man der groote Wereld, in tegendeel, die by den letter van 's Apostels
voorschrift 't laat berusten, is onverschillig omtrent de middelen, door hem te werk
gesteld. Hy vergeet zyne eigene waardigheid, en die der menschelyke natuure.
Waarheid, rede, deugd, worden alle even zeer verraaden door deezen inschikkenden
bedrieger. Hy stemt de Dwaalingen, hoewel zy allerschadelykst zyn, toe; hy
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keurt de Zothedens, schoon allerberbelachlykst, goed; hy strookt en streelt de
Ondeugden van anderen, hoe boos ze mogen weezen. Nimmer spreekt hy tegen,
zelf niet van verre: nooit keurt hy af, zelf niet door een ontzag verwekkend stilzwygen;
nooit veroordeelt hy, al ware het slegts door een goed voorbeeld. Voor geen ding
is hy bekommerd dan alleen hoe hy de lompheid zyner vleieryen voor anderen, en,
ware het mogelyk, voor zich zelven, zal bedekken.
Ten 3. Mogen wy vast stellen, dat de einden, waar toe deeze verschillende
voorwerpen worden nagejaagd, en ter bereiking van welke men zo verschillende
middelen bezigt, ook zeer van elkander moeten verwyderd zyn.
De waarlyk beleefde Man zal, door alle gepaste betuigingen van eerbied, de
agting zyns Naasten bevorderen: om dat hy ziet, hoe, door deeze edelmoedige
agtneeming op elkander, de rust der Wereld, op eene aanmerkelyke wyze bevorderd
wordt; om dat hy weet, hoe deeze wederzydsche oplettenheden vyandschappen
voorkomen, de ruwheid der zeden verzagten, en de Menschen aanzetten tot alle
pligtsbetragtingen van goedertierenheid en liefde; om dat de belangen der
Maatschappyen best bevorderd worden door dit gedrag, en hy zyn pligt kent ‘om
den Naasten te beminnen als zichzelven.’
De valsch Beleefden, in tegendeel, zyn bezorgd, om, door alle middelen, welke
ook, zich de agting en gunst te bezorgen der geenen, met welken zy verkeeren:
dewyl zy, in de daad, niets anders beoogen dan hun byzonder belang: dewyl zy
ontdekken, dat hunne eigene baatzoekende inzigten best bevorderd worden, door
zulke bedryven; met één woord ‘om dat zy zichzelven beminnen.’
Hier uit zien wy, dat rechtschaape Deugd de Eer van anderen beoogt, door
waardige middelen, en met het edelaartigst oogmerk: het namaakzel daar van dingt
na gunste, door laage inwilligingen, en tot het slegtste einde.
Door zulke blykbaare merktekens zyn deeze twee Characters van elkander
onderscheiden! en zo onmogelyk is het, zonder eene moedwillig verkeerd gebruik
onzer vermogens in de toepassing van het bevel des Apostels, ‘om met eere de
een den ander voor te gaan,’ mis te tasten. Uit het gezegde volgt, dat de opregtheid
des harten, gelyk SALOMO reeds voorlang opmerkte, de beste leidsvrouw is in de
betragting der Zedepligten, ‘de Opregtheid der Opregten,’ zegt hy, leidt haar. Wy
mogen anderen
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misleiden door het valsch betoon van Beleefdheid; doch de misleiding gaat niet
verder. Wy kunnen niet nalaaten, in ons eigen geval, onze eigene opregtheid te
kennen, wanneer deeze Deugd haare eigene natuur behoudt; wy kunnen niet
nalaaten bewust te weezen, wanneer zy ontaart in de Ondeugd, die zich haaren
naam aanmaatigt. Ten besluite, een Eerlyk Man loopt geen gevaar door Beleefd te
weezen. Laaten wy alleen zorge draagen om ons zelven waarlyk te agten, en wy
zullen zelden missen in 't volbrengen van 't meergemelde vermaan des Apostels.

Zedelyke bedenkingen.
Hy is of dwaas of uitzinnig, die den goeden en welmeenenden raad van een
verstandig Man veragt; nochtans gebeurt het maar al te dikwils, dat de heilzaamste
voorslag, en de beste raad, in den wind geslagen word. Hier van daan zo veele
ongelukkige menschen, die, door hun eigen toedoen, in eenen treurigen toestand
vervallen; 't geen zy, door het volgen van eenen goeden raad, hadden kunnen
voorkomen.
Men kan geen grooter gevaar loopen, om in het allerjammerlykst onheil te storten,
dan een Opperwezen te erkennen, en het zelve noch te vreezen, noch te dienen;
daarom merkt Salomo met regt aan, ‘dat de Vreeze des Heeren de grondslag van
alle Weetenschap en Wysheid is. -’
Met den kwaaden om te gaan is niet goed; ligt treed men in hunne voetstappen,
en volgt hunne verkeerde gangen na; want niets wint doorgaans meer veld by de
menschen, dan het kwaad.
Al wie een gerust leeven begeert, die bewaare een zuiver gewisse; want een
beschuldigend geweten maakt alle de zoetigheden van het leeven bitter.
Het is te vergeefs voor een onverzadigd gemoed uitgestrekte Rykdommen te
bezitten, en van alles volop te hebben. Hy, die nimmer genoeg heeft, is arm, in het
midden van de grootste schatten.
Een wys Man rigt alle zyne gangen met bedagtzaamheid en voorzigtigheid; maar
de Dwaas bewandelt zynen weg onbedagtzaam, en let niet op het einde.
Die wys is in zyne eigene oogen, is, in de oogen van de
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geheele wereld, een dwaas. In de zamenleeving is hy elk tot een last; om dat hy
zyne eigen bekwaamheden aan alle man wil vertoonen, en doorgaans de bedryven
van zynen evenmensch veragt of berispt.
Hy, die zich niet weet te schikken naar de omstandigheden, in welken hy, door
den algemeenen loop der dingen, gebragt word, leid doorgaans een zeer kniezend
en verdrietig leeven. Nooit te vrede, doet hy gestadig niet dan grommen, en begeert,
dat de loop, en orde, der dingen, om zynent wil, zal verschikt worden. - Welk eene
dwaasheid! zal eenig verstandig Werkmeester, om een enkel stofje, de gansche
orde van zyn werk verschikken en bederven?
De Lasteraar is het schadelykst en verderfelykst monster op aarde. Zyne beste
Vrienden worden niet door hem verschoond. Hy haat de waarheid, en bemint de
leugen. Zyn tong is gelyk aan die van eene adder, zy kwetst alle voorwerpen, welke
onder haar bereik komen.
Men vindt menschen, die zo kregel van aart zyn, dat ze met niemand kunnen
omgaan, of zy zoeken opzettelyk twist en gekyf. Maar de ondervinding leert, dat elk
van zulkem enschen schuw is; dat dezelven, in de zamenleeving niet, dan van zeer
weinigen gezogt worden, en dan doorgaans nog maar van dezulken, die het uit
noodzaake doen moeten, en 'er toe verpligt zyn.
De meeste menschen zyn, omtrent twee zaaken, en wel zeer gewigtigen,
doorgaans het alleronagtzaamst, het allerlosts en onbedagtzaamst, dat is, omtrent
hunne gezondheid en hunne zaligheid. - De eerste waagen zy vaak onbedagtzaam;
en aan de laatste denken zy byna nooit, of slegts ter loops.
Men kan zich waarlyk niet genoeg verwonderen, wanneer men veele der menschen
bedryven oplettend gade slaat. - Dan niets zou men zeggen is dolzinniger, dan,
wanneer men zyne gezondheid verloren heeft, dat men zyn leeven zo ligtvaardig
waagt aan onkundige menschen, om weer hersteld te raaken. Men zal geen kleed
voor zyn lighaam, geen schoen voor zyn voet, aan een knoeijer vertrouwen. Maar
zyn dierbaar leeven waagt men ligtvaardig aan menschen, die geene de minste
kennis van de Geneeskunde hebben. - Zo is men oplettend op beuzelingen, en
onagtzaam op het dierbaarste zyner bezittingen.
Niets zet een mensch meer luister en eere by, dan wysheid. - De wysheid verheft
het redelyk Schepzel
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boven al het geschapene waarvan hy omringd word. - Een meerdere trap van
wysheid verheft den mensch boven zyne natuurgenooten. - Hy, derhalve, die de
wysheid bemint, bemint het beste dat op aarde gevonden word; eene zaak, veel
beter dan de uitgebreidste schatten. Zy zal hem meer verhoogen dan alle de
rykdommen des werelds.
Hy, die weetenschap bemint, is gelyk aan eene lichtende fakkel in de duisternis,
verlichtende alle de voorwerpen, die in het donker verborgen lagen.
Wie zyn voet eens gezet heeft op het pad der ondeugd, kan zeer bezwaarlyk te
rug treeden. De eerste trap wordt veeltyds van oneindig veele anderen gevolgd.
Men hoede zig des voor den eersten moedwilligen mistred tegen zyn beter weeten.
De beste wagt, welke een mensch houden kan, is zyn hart wel te bewaaken. Naar
het hart vloeit alles heen, en uit het zelve stroomt alles voort; goed en kwaad. - Zo
het laatste de overhand heeft boven het eerste, dan krygen alle de gedagten wel
dra eenen verkeerden plooi; en welke zyn de gevolgen van dit alles? dat, helaas!
's menschen harte boos zynde, weldra alle zyne daaden, alle zyne bedryven, boos
worden, en hy zelve geheel schadelyk voor de Maatschappy.
Indien men eenen weg bewandelt, die veele bywegen heeft, is het duizend tegen
één dat men niet van 't regte spoor dwaalt. Even zo is het met het pad der deugd
gesteld; duizenden van bywegen leiden den mensch vaak van Het regte spoor.
Het is ontwyfelbaar, dat de onbedagtzaamheid den mensch in de meeste
moeielykheden stort. Zy, die voorzigtig zyn, hunne tong, de lippen, en hunne driften
weeten te bedwingen, leeven doorgaans zeer gerust, en komen nooit in
moeijelykheden, of men moet al zeer kwaadaartige lieden in de Maatschappy
aantreffen, die al de waereld ontrusten, en bygevolge dezulken ook niet ongemoeid
kunnen laaten.
Eene valsche tonge is onder het schadelykste en verderfelykste op den ganschen
aardbodem te tellen. - Zy rand alles aan wat haar voorkomt. Zy ontziet vriend noch
vyand, bloedverwant noch vreemden, goeden noch kwaaden; de allerblankste de
zuiverste Deugd is zelfs niet veilig tegens haar opstoken.
C.V.D.G.
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De gelukkige schipbreuk.
Eene Vertelling.
‘Elendig voorwerp van myne zugten en myne traanen! - Myn kind, hoe zeer beween
ik u! - Helaas! wat zal uw ongelukkig lot weezen? Wy zullen in deeze vreemde plaats
sterven! Gestrenge Hemel! laat ik den dood van myn Kind niet aanschouwen. Laat
my, daar ik tog moet sterven, vóór 't zelve sterven! O ontruk een teerhartige Moeder
aan het hartbreekend geschrei van haaren Zoon!’ - Op deeze wyze uitte JULIA, de
ongelukkige JULIA, haare jammerklagten, als zy, weenende, haar kind, in de wieg
slaapende, aanzag.
Zy zag rond - Helaas! niets deedt zich op aan haar oog dan de vernederende
gevolgen van haar ongeluk! - van allen optooi ontbloote muuren, een elendig Verblyf,
schaars van 't noodige Huisraad voorzien. Het hair, eertyds met bloemen opgecierd,
hing onopgemaakt langs nek en schouders. Haar gelaad, op 't welk voorheen de
lieve lachjes speelden, zwom in traanen. Zy beschreide onophoudelyk haar deerlyk
lot. Nu beschuldigde zy haar Vader, dan haar Echtgenoot, zomtyds murmureerde
zy over de geheele Natuur. Zy sloeg het oog, met een mengzel van kennis en
medelyden op haar teder Wicht - zy zugt, en is geheel en al weedom.
JULIUS wordt wakker; zyne Moeder toelachende, steekt hy haar de banden toe opgenomen, slaat hy de armen om haaren hals, streelt haar, en vraagt om Brood.
- ‘O, myn Kind!’ sprak de schreiende Moeder, 't zelve kussende met de
onuitspreeklyke aandoeningen van Smert en Liefde, ‘O myn Kind, wagt een weinig.
Uw Vader zal straks iets brengen, het loon van zynen zwaaren arbeid, en wy zullen
dit Brood der smerte zamen deelen!’
Eindelyk komt DORIVAL vermoeid en afgemat t'huis. Hy brengt eenige ruuwe
spyzen mede, en zet ze op tafel; ziet zyn lachend Kind en de weenende Moeder.
Hy zit neder - bedekt zyn aangezigt met zyne handen - hy schreit - en kan niet
spreeken.
Dit ongelukkig Paar, teder op elkander verliefd, hadt de toestemming van WAISTEIN,
den Vader van JULIA, niet kunnen verwerven. In eene vlaag van onbezonne drift
badt DORIVAL haar geschaakt.
Vyf jaaren zwierven deeze Gelieven, van plaats tot plaats, de wraak van een
vergramden Vader ontvlugtende, met de ongelukkige vrugt van hun heimlyk
geslooten Huwelyk. In 't einde gingen zy scheep na America. Het Sch p strandde;
doch, door behulp van een Visschers Schuit, werden zy behouden, en kwamen op
een bykans onbekend Eiland.
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Hier waren zy omtrent een maand geweest, wanneer DORIVAL zich in dienst begaf
by een Planter, aldaar PALEMON geheeten. Alle dagen arbeidde hy in dit heet gewest,
en keerde 's avonds weder na zyne jammerlyke hut tot JULIA en zyn Kind. Zy
beweenden hun lot. De goede oude Planter bezogt hun dikwyls om hun druk te
verligten, en op beter dagen te doen hoopen
Negen jaaren bragt DORIVAL op dit Eiland door, leevende van zyner handen arbeid,
en de gunsten van PALEMON. Geen dag bykans ging 'er voorby, of deeze
medelydende Man bragt iets toe tot vermindering van hun druk.
JULIUS was nu vystien jaaren oud. PALEMON hadt eene Dogter, LUCILIA, van gelyke
jaaren. Ras bemerkte men dat deeze jonge Lieden het niet van elkander konden
harden. Reeds voelden zy eene aandrift, welke hun bewoog, om alle dagen, zo veel
mooglyk was, elkander te zien en te spreeken.
JULIUS, schoon op 't armlykst gekleed, bezat alle de inneemende bevalligheden
eens Jongelings, door de Natuur op 't mildst begunstigd. Zyne krullende hairlokken
waren, van agteren, zamengebonden met een lint, door LUCILIA hem vereerd. De
leevendigheid door goedaartigheid gemaatigd, straalde hem ten ooge uit. Zyn gelaat
was bevallig, en de openhartigheid, het beeld der onschuld, stond 'er op geschilderd.
Zyn onderhoud was natuurlyk, en zyn gedrag verpligtend; alleszins, met één woord,
scheen JULIUS gevormd om te behaagen en te vermaaken.
LUCILIA, als een Landmeisje gekleed, geleek eene der Bevalligheden, en hadt de
frisheid van de Roos, die JULIUS op haar' boezem stak. Haare schoone oogen
vertoonden zich nooit verrukkender, dan wanneer ze op JULIUS gevestigd waren,
nimmer betoonde zy meer vlugheids, dan als zy met hem de onschuldigste
kindervermaaken nam.
PALEMON aanschouwde met genoegen de aangroeiende Liefdedrift zyner Dogter
en diens vreemden Jongelings. Op zekeren dag verklaarde hy LUCILIA. ‘Gy bemint
JULIUS, ik zie het met vermaak. Het geluk is hem niet gunstig geweest. Hy is niet
ryk: doch zyne goede hoedanigheden zyn in zich zelven een schat. Nimmer, myne
Dogter, zal ik het spoor volgen dier Barbaaren, die het geluk hunner Kinderen
opofferen aan de laagste inzigten van belang. Het voorbeeld van de ongelukkige
JULIA is te treffender om my niet te bevestigen in deeze beginzelen. - Neen, myn
Kind, nooit wil ik u in den ellendigen staat brengen, om het Huwelyk, en de gevolgen
daar van, te beklaagen, te versoeijen. - Wees bedagtzaam, en vaar voort met JULIUS
te beminnen. Hy verdient uwe Liefde. Ik bemin u beiden, en gy zult myne Kinderen
weezen. - O, myne Dogter, ik wensch niets anders dan uw geluk, en myn vuurigst
verlangen is u vereenigd te zien met JULIUS.’
LUCILIA bedankte haaren Vader, en zich tot haaren Minnaar spoedende, voerde
zy hem te gemoet. ‘Ja JULIUS! PALEMON
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bemint ons. - Die goede Vader, hoe schreit hy van tederheid, wanneer hy van u
spreekt! Hy lieft u of gv zyn eigen Zoon waart. Hy heeft medelyden met den toestand
uwer Ouderen. Gaarne zou hy u allen gelukkig zien. Hoe verrukkend is het, myn
Vriend, zulk een Man te ontmoeten, gereed om iemand in tegenspoed te troosten.’
- JULIUS antwoordde. ‘Ach! LUCILIA, wist gy welk een eerbied myne Ouders my
inboezemen voor uwen uitmuntenden Vader! Op het oogenblik dat myne Moeder
hem ziet onze Hut naderen, zegt zy, Zoon, zie onzen Weldoender, bid den Hemel
eenen zegen over hem af. Als hy intreedt, vlieg ik hem te gemoet, en hy omhelst
my tederlyk! myne waarde LUCILIA, hoe aangenaam is het zo dikwyls zynen
Weldoender te aanschouwen.’ In deezer voege smaakten JULIUS en LUCILIA een
onderling genoegen, en, in hunne onschuldige vervoeringen, omhelsden zy elkander;
zy herhaalden menigwerf deeze vertederende gesprekken.
Schoon de Minnaar en zyne Minnaresse thans als onafscheidelyk byeen waren,
baarde zulks den Ouderen geen kommer; want onschuld hieldt de wagt over elk
woord, over ieder daad. Vriendschap veel eer dan Liefde bragt hun byeen, nu eens
in een lommerryk woud, dan eens aan den bebloemden zoom eener beeke, zomtyds
aan den zee-oever. De wildzang der Vogelen, het geruisch des waters stortende
door een rotzig kanaal, of het ontzaglyk rollend geluid der Zeegolven, - waren de
voorwerpen, die hunne aandagt trokken, en verschaften stoffe tot vermaak.
Intusschen beweende JULIA, verre van haaren Vader verwyderd, en gepraamd
door het drukkend gewigt van zynen haat, haare vlagt en roekloozen misslag. DORIVAL zogt haar te troosten met deeze redenen: ‘JULIA, myne dierbaare JULIA,
ween niet meer. De Hemel, getuige van uwe boezemsmerte, heeft u reeds vergiffenis
geschonken. Uw Vader, door baatzugt en strengheid van zyne Dogter beroofd,
betreurt u, buiten twyfel, reeds. Ja, hy vraagt u weder van elk voorwerp, 't geen hem
omringt. Hy verwyt zichzelven zyne gestrengheid, en heeft medelyden met ons.’
Hierop antwoordde JULIA: ‘Waarde Egtgenoot, staa my toe droefenis te hebben over
eenen Vader, die my altoos zou bemind hebben, hadt die noodlottige Liefdedrift my
niet vervoerd. Helaas! misschien is hy niet meer. Ik heb hem ten grave doen daalen.
ô, Myn Vader, indien gy nog leeft, indien myn zwakke stem uwe ooren kan bereiken,
hoor de weeklagten die de wroeging my inboezemt. Vergeef eene snoode Dogter,
die deeze vergiffenis, op haare knieën voor u nedergeboogen, wenschte, af te
bidden, en dan met schaamte overdekt te sterven.’
Op dit oogenblik treedt PALEMON binnen. ‘Ziet, hervatte JULIA, deezen eerwaardigen
Man; indien myn Vader nog leeft, moet hy omtrent die jaaren bereikt hebben.’ Deeze
woorden uitende, zag zy PALEMON op het tederst aan, - zy zugtte.
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‘ô, Myne Kinderen,’ voerde PALEMON hun te gemoet. ‘Ik ben een boodschapper van
blyde tyding; leef JULIA, en wees getroost.’ - ‘Welke blyde tyding? zeide JULIA, hebt
gy eenig bewys van myn Vader? leeft hy-nog?’ - ‘HELAAS, myne waarde JULIA, of
hy leeft dan dood is, weet ik niet; maar dit is een der gelukkigste dagen myns leevens.
Ik breng een blyde boodschap. 't Geluk heeft, eindelyk, myne vuurigste wenschen
bekroond. Eene groote erfenis, welke ik niet verwagtte, en waar om ik, zonder u,
niet zou gewenscht hebben, is my ten deele gevallen, door den dood eens
Bloedverwants, dien ik nauwlyks kende. Ik ontving dit verslag in eenen brief, my
overgeleverd door een Persoon, die zo even uit een gestrand schip is ontkomen. Deelt met my in de goedertierenheden der Voorzienigheid. Ik zal ten eenigen dage
myne Dogter aan JULIUS ten Vrouwe schenken. Voortaan zullen wy maar één Gezin
uitmaaken. - Maar hoe, JULIA, gy weent, wat mag 'er aan uw geluk ontbreeken?’ Het
kort doch zaaklyk antwoord was: - ‘Myn Vader!’
Zy hadt dit nauwlyks uitgeboezemd, of JULIUS komt, ten einde adem binnen loopen.
LUCILIA volgde hem, beevende. ‘O myn Moeder!’ riep hy uit, - ‘wat is 'er myn Zoon?
spreek.’ - ‘Ik bevond my aan strand met LUCILIA, en wy hoorden, op het onverwagtst,
het droevigste geluid, 't welk uit een nabuurig boschje scheen te komen. - Wy
luisterden. - Een ongelukkig Man wenschte om den dood. - Ik trad nader. - Maar
ach! welk een gezigt, ik zag een oud Man, zo eerwaardig als PALEMON, op den grond
uitgestrekt, kragtloos, bleek als een doode, en half dood. Ik sprong van schrik te
rugge. LUCILIA verschool zich agter my. Hy riep dat ik zou naderen, strekte zyne
hand uit, en verklaarde op de hartroerendste wyze: Geef my, indien het mogelyk is,
eenigen bystand, op dat ik, eenige oogenblikken, den schriklyken dood, die my
dreigt, af weere.’
‘Een ongelukkig Mensch,’ sprak PALEMON, ‘laaten wy ons haasten tot zyne hulpe.’
JULIA hadt, onder dit verhaal, de oogen onwrikbaar op den grond geslagen gehouden;
zy borst uit: ‘Een oud Man, mogelyk is het myn Vader, ik bezwyk onder den last van
onheilen!’
Zy verlaaten de hut, zy komen ter plaatze waar de Schipbrenkeling zich bevondt.
De oude Man smeekte den Hemel om zyne Dogter. ‘JULIA, verzugtte hy, indien uwe
hand myne oogen mogt luiken; indien gy mogt weeten, dat ik stervende het u
vergeeve, ik zou wel te vrede sterven!’ - ‘Zy is u wedergegeeven, Vader!’ - ‘JULIA,
myne Dogter! en DORIVAL, ô Jongeling! hun Zoon en ook de myne! Myne Kinderen,
omhelst uwen Vader. Hy leeft nog, om u vergiffenis te schenken.’
PALEMON, die dit aandoenlyk tooneel aanschouwde, nam wee-
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nende de hand van LUCILIA in de zyne, en dankte den Hemel voor dit heil. Hy beurde
den Vader en diens Kinderen op. ‘Komt,’ sprak hy, ‘komt in myn Huis; Geluk zal 'er
ons vergezellen.’ - ‘Edelmoedige Man, antwoordde WAISTEIN, welk een veilige haven
biedt gy my aan, naa dat ik storm en schipbreuk ben ontkomen! De zugt tot Rykdom
hadt myn Hart ongevoelig gemaakt, en heeft alle de ongelukken, waarin ik my met
myne Kinderen vond ingewikkeld, berokkend. De Geldgierigheid heeft my vervoerd,
om myne geheele bezitting op den ongestuimen Oceaan te waagen. Ik heb alles
verloren! wat zeg ik? - Ik heb alles wedergevonden; dewyl ik thans myne Kinderen
kan omhelzen. - Uitmuntende Man! Ik ontvang hun uit uwe handen, en gy zult hun
Vader zyn! - Hoe zal ik my van zulk eene verpligting ontslaan? - door welke geloften,
door welke vuurige wenschen zal ik deeze Goedheid vergelden?' - Uw geluk, en
dat van uw Geslacht, antwoordde PALEMON, zal my de aangenaamste vergelding
weezen.’
WAISTEIN, ondersteund door JULIA en DORIVAL, en PALEMON JULIUS en LUCILIA
geleidende, kwamen nu aan de Hut. DORIVAL, eerst intreedende, ontving zyn Vader,
onder deeze hartlyke uitboezeming. - ‘Welkom, Vader, in de wykplaats uwer
Kinderen. Negen jaaren hebben zy hier reeds hun misdryf beweend. Gy hebt het
hun vergeeven. Deeze woonstede des verdriets zal voortaan die van vreugde
weezen.’
De twee Gezinnen, die, van dit oogenblik af, maar één maakten, leefden te zamen
in de stilste rust. - Twee jaaren laater bekroonde de Liefde de Deugden van JULIUS
en LUCILIA, met den grootsten zegen - hunne gewenschte Egtverbintenis. Zy trouwden
onder 't oog hunner eerwaardige Ouderen, die hun den ouderlyken zegen gaven,
en nog, eer zy stierven, het geluk hadden, de lieve Afstammelingen van deeze, voor
elkander gebooren, Egtelingen te omhelzen.

De physiognomiekunde.
Natuur gaf aan myn Fillis
Het voorhoofd van Minerve,
Het edel oog van Juno,
Den opslag van Diana
En Venus lachend mondje.
Zou ik uit deze trekken
Nu Fillis ziel niet leezen?
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De wysheid van Minerve,
De Majesteit van Juno,
De kuisheid van Diana,
De aanminnigheid van Venus,
Dit al zyn juiste trekken,
Die, in de Ziel van Fillis,
Zich op het naauwst verëenen.
En, zou ik zulk een Meisje,
Met zulk een Ziel niet minnen?
J.....

De ledigheid-schuwende.
'k Heb vaak gehoord, en hou 't ook voor gewis,
Dat yder ledig mensch des Duivels kussen is:
Wat zal ik nu dan best beginnen,
Op dat ik ledigheid vermy'?
Zagt! daar valt my juist iets te binnen....
Welaan! aan 't werk, op dat 'k my zelven nuttig zy.
Kom, Ledig-gangers! die 'k voorby myn oog zie zweeven,
Gy, die den schoonen tyd
In vadsigheid verslyt,
En noemt de minste bezigheid eens Wysgeers leeven:
Daar zoo veel nuttigheids 'er steeds uit is te raapen.
Kom! spiegel U aan my: verlaat het straatgewoel:
Dus sprak Archipiger, en nam gezwind een Stoel:
Hy ging terstond iets doen, dat is: wat zitten slaapen.
J.D.K.Ph.z.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Aanmerkingen over de afgodery der beschaafde en verlichte
volken.
Wy hebben onlangs getragt te toonen, hoe het heest kunnen gebeuren, dat, schoon
de allervroegste menschen één éénig Opperwezen als den Schepper en Regeerder
der Wereld gekend en gediend hebben, by verloop van tyd, die kennis heeft kunnen
verloren gaan, en plaats maaken voor afgodery en bygeloof. Wy vonden toen de
reden van dit verschynsel in de onkunde der menschen, ontstaan uit hunne ruuwe
en arbeidzaame leevenswyze. Zeker, een geslagt van landbouwers, veehoeders
en jaagers kon onmooglyk de weetenschappen beoeffenen; en allengskens moest
het menschdom in eene algemeene onkunde vervallen. Dan, door den tyd, moesten
'er, by het uitbreiden der stemmen, en het toeneemen der bevolking, grootere staaten
geformeerd, en, de leevenswyze veranderd wordende, handen voor den
noodzaaklyken arbeid beginnen overteschieten, waar door dan de denkende
vernuften gelegenheid kreegen, om hun verstand te oeffenen, en zig op
weetenschappen en konsten toeteleggen. En hoe konden, mag men wel vraagen,
in dezen staat, by eenen merklyken trap van beschaafdheid en verlichting, die oude
dwaalingen blyven stand houden? Hoe kon het, als de moeder der konsten en
weetenschappen, beroemde Egypte; hoe kon het met zo veel regts nog bewonderde
Griekenland; hoe kon het verlichte Rome; hoe konden die volken, welken wy, voor
't overige, nog als onze leermeesters en modellen beschouwen en navolgen, zo
dwaas wezen, van die dwaalingen, in den schoot der woestheid geformeerd en
gekoesterd, te blyven aankleeven?
De zwaarigheid, nopens dit onderwerp, ontstaat eigenlyk hier uit; dat wy van de
jeugd af aan gewoon zyn, de één-heid van God als het beginsel van allen Godsdienst
te beschouwen; en het veelgodendom voor het toppunt en van godloosheid en
ongerymdheid te houden. Onderwezen in de reine leer van 't Christendom, en door
de uit het zelve
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voortgebragte zuivere wysgeerte verlicht, schynt ons alles te leeren, dat 'er maar
één éénige God is. Dan waren wy opgevoed geweest in de Schoolen van 't
Heidendom; hadden wy geen beter onderwys gehad dan een Socrates, een Plato,
een Cicero, een Seneca, wy zouden, mooglyk met hun wel één éénig allerhoogst
Opperwezen gelooven, maar nogthans eene meerderheid van mindere Godheden
toestaan. Het redeneerend bewys van Gods éénheid is, zelfs naar 't oordeel van
schrandere hedendaagsche wysgeeren, wel voldoende ter overtuiging van 't verstand;
(*)
doch het heeft geene volslagene wiskonstige zekerheid van betooging. Een
nadenkend vernuft kan, zekerlyk, uit de vooronderstelling van eene meerderheid
van verhevener wezens, geleid worden, om éénen éénigen oppersten Geest te
stellen. De opklimming van geesten, welke men in de wereld gewaar wordt, welke
in het veelgodendom wordt toegestaan, en van het welk zy als de grondslag is, kan
onmooglyk verder gaan dan tot de hoogste volmaaktheid. Het gemeene denkbeeld,
dat wy van geesten hebben, doet hun wezen bestaan in kennis en magt. Nu, daar
kan geene grootere kennis wezen dan die van al het mooglyke, en geene grootere
magt dan die over alles gaat, en alles doen kan wat het verstand goed vindt. Hier,
aan de hoogste volmaaktheid, moet de opklimming stuiten; boven den geest, die
alles weet en doen kan wat hy wil, kan geen geest wezen. Daarby, het verstand
kan zig geene opklimming voorstellen zonder einde: dan, waar zullen wy het einde
plaatsen in de schakels der verhevene wezens, dan alleen by de hoogste
volmaaktheid, in de welke alles mooglyk is, wat 'er mooglyk in wezen kan, dat is,
de oneindigheid?
Volgens dezen redeneertrant wordt het verstand zekerlyk geleid tot het denkbeeld
van één éénigen hoogst volmaakten geest; en op dezen grond is het ook
waarschynlyk, dat de laatere Wysgeeren onder de Heidenen gekomen zyn tot de
kennis van een allerhoogst Wezen. Maar het bestaan van zulk een Wezen, van zulk
eenen oppersten God, sluit al zo weinig dat van mindere Goden uit, als het 't bestaan
uitsluit van minder verhevene, van sterflyke, wezens.

(*)

Men zie de Verhandeling over Gods éénheid van den Heer WYTTENBACH, onder de
Verhandelingen van het Stolpiaansche Legaat.
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Het was alleen eene onfeilbaar bewezene Godlyke Openbaaring, welke het geloof
aan Ondergoden, en den Dienst der geesten, kon verbannen. 't Was, zoude de
Afgodery worden uitgeroeid, volstrekt noodig, dat hy, die alleen met volle zekerheid
weeten kon, dat de bestiering der wereld niet aan mindere Goden was aanbevolen,
maar dat zyne over alles gaande Voorzienigheid, door eenen onbegryplyken invloed,
en ingevolge van nooit voor mindere geesten te doorgrondene schikkingen, alle
dingen wrogt naar den raad van zynen eeuwigen wil, door eene Openbaaring, welker
Godlykheid op onwrikbaare en ontwyffelbaare gronden steunde en in 't oog viel, het
menschdom desaangaande onderrigtte. Ook heeft, in weerwil van alle de verlichting,
welke de wereld genoot, de afgodery stand gehouden, tot den tyd toe, dat de
Christlyke Godsdienst gezegenpraald heeft.
Ondertusschen, evenwel, hebben de Wysgeeren, welken in de tyden van 't
Heidendom leefden, veel betere begrippen van hunne Goden gehad dan het gemeen.
Zy hebben van de leer van het Veelgodendom alle die ongerymdheden afgezonderd,
welke gedeeltelyk de demheid des volks, en gedeeltelyk de dartele vinding der
Dichteren, den Goden toeschreef. Men behoeft SENECA maar te leezen, om te zien,
hoe zeer hy alle die fabelen askeurde, welke men van de Goden verhaalde, en uit
welker ongerymdheid men byna zeggen zoude, dat de Dichters en de verstandigste
lieden aan de Goden niet geloofden. Wie, immers, die het bestaan der Goden en
hunnen invloed en regeering toestond, zoude zig verstouten durven, hun dwaasheden
en schelmstukken aantetichten, welken men den geringsten uit de menschen niet
zoude durven verwyten?
Het komt my zeer waarschynlyk voor, dat veelen uit de verstandige Heidenen
met de Goden gespot, en of hun bestaan, of ten minste hunnen invloed in de
bestiering der wereld, in twyffel getrokken, zo niet volstrekt ontkend, hebben. Maar
zo mogten eenigen denken; het Volk, gewoon aan zyne Goden, en derzelver
eerdienst; verslaafd aan zyne Priesteren; bleef by het oude geloof; terwyl de
Wysgeeren, die in andere gevoelens waren, hunne gedagten veelal niet dersten
openbaaren, te minder, daar zy, die het waagden te zeggen wat zy meenden, als
Godverloochenaars aangezien, versoeid en vervolgd wierden.
Voegt hier by, dat weinige menschen eene sterkte van geest hebben, die groot
genoeg is, om volstrekt doortegaan,
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op het geen hun waarschynlyk voorkomt, wanneer de van de jeugd af aan
ingezogene vooroordeelen, en de gevoelens der menigte, geheel iets anders leeren.
In zulk een geval is de menschlyke geest meer geneigd, om die vooroordeelen en
gevoelens met het geen hem, buiten dezelven, waarschynlyk voorkomt,
overeentebrengen, en het een naar het ander zo te plooijen, dat daar uit een
byzonder zamenstel geboren worde. En dit schynt het geval van de meesten der
oude Wysgeeren geweest te zyn.
De heerschende overtuiging van 't bestaan eener menigte van Goden aan den
eenen kant, en aan den anderen het geloof aan éénen oppersten God, schynt het
zamenstel der Oostersche Wysgeeren van de godlyke uitvloeijinge te hebben
voortgebragt; het welk mooglyk de grond is van den afgodendienst der Heidenen
in Indostan; en dit zamenstel schynt my toe, ook veele Wysgeeren in de stelling van
het Veelgodendom bevestigd te hebben.
De opklimming der geesten leidt den Wysgeer ligtlyk, gelyk wy boven aanmerkten,
tot het geloof aan één opperst hoogst volmaakt Wezen. Die geesten nu, moesten,
even als de geheele wereld, eenen oorsprong hebben. De onde overleveringen
spraken van eene voortbrenging der wereld, en de reden leerde het zelfde: gevolglyk
moest de wereld, met alles wat daar in is, niet van zig zelve zynde, haaren oorsprong
hebben van het hoogst volmaakt Wezen. Maar dan viel de vraag, hoe heeft dat
Wezen de wereld voortgebragt. Eene schepping uit Niet is een denkbeeld, dat
nimmer in het verstand van eenigen Wysgeer opkwam; en zeker geen menschlyk
vernuft kan zig eene schepping uit Niet voorstellen. Men dagt dan, dat alles uit God
was voortgevloeid. Waarschynlyk had men nog geene begrippen van Gods
onstoflykheid en onverdeelbaarheid; want het is misschien even moeilyk, zig eene
uitvloeijing uit een eenvoudig onstoflyk Wezen, als eene schepping uit Niet,
voortestellen. Evenwel, dit begrip, 't welk, fyn uitgesponnen zynde, tot het
Pantheismus leidt, in weerwil van alle zyne zwaarigheden, was het heerschende in
de schoolen der Oostersche Wysgeeren. De uitvloeiselen nu uit de Godheid
verschilden in trappen van volmaaktheid; naar dat zy onmiddelbaar uit de eerste
bronwel waren voortgekomen. Het eerste en volmaaktste uitvloeisel was dat, uit het
welk alle de overigen waren uitgevloeid, Gods Reden, het Woord, waar door alle
dingen, by veelen der Heidensche Wysgeeren zelfs, gemaakt waren. Uit dit Wezen
waren anderen
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voortgekomen, en uit die wederom anderen, allen in volmaaktheid afdaalende, naar
maate van hunnen afstand van het Opperste Wezen, tot aan de laagste wezens,
de leevenlooze stof, toe. Dit was het stelsel der Oosterlingen. PLATO's Denkbeelden
in de Godheid, zyn Logos, schynen even den zelfden grond gehad te hebben: en
wie weet, hoe veel van die begrippen nog in onze hedendaagsche Godgeleerdheid
is overgebleven? Onder die Wysgeeren, welken het Christendom omhelsden, zyn
'er ongetwyffeld ook geweest, die uit de Schoolen hunner Leeraars deze begrippen
mede bragten; welken zy wonder wel met het geen in de heilige Schrift van Vader,
(*)
Zoon en Heiligen Geest geleerd werd, meenden te kunnen overeen brengen .
Deze leer, nu, der uitvloeiselen strookte volmaakt wel met die van 't
Veelgodendom. Zulk een verheven Aioon, (dit was de naam waarmede de Grieken
die Wezens benoemden, een naam, welke ook eene eeuw betekent,) was een God,
verhevener, magtiger, heiliger, naar maate hy nader was aan den oorsprong aller
dingen.
In dit stelsel waanden veelen, 't geen het zelve niet weinig begunstigden, ook
eene oplossing te vinden van de moeilyke vraag, hoe 'er, daar het Opperwezen
goed en wys is, zo veel kwaads in de wereld heeft kunnen komen? De laagere
geesten hadden zo veel minder trappen van volmaaktheid als zy van het Opperwezen
af waren; het kwaad kwam dan voort van de laagere wezens, en onder deze
behoorde ook de mensch.
Het gemaklyke dier oplossinge van dit duister voorstel, in de Wysgeerte, maakte
deze stelling des te aanneemelyker; en 't is dus niet vreemd, dat Heidensche
Wysgeeren dezelve, ter begunstiginge van 't Veelgodendom, des te greetiger
omhelsden.
o.o.

(*)

Dit wordt breedvoerig beredeneerd in het Platonisme devoilé, où Essai touchant le Verbe
Platonicien. Col. 1700.
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Waarneeming, wegens de goede uitwerking van de Calontel, en
de Tinctura Jalappae, in het uitdryven der spoelwormen (Lumbrici).
Door Andrew Duncan. M.D.
(Medical Cases and Observations, pag. 319.)
J-A -, een Jongetje van 3 Jaaren, wierd, den 10 Juny 1777, in het Hospitaal gebragt;
hy had, zedert eenigen tyd, dikwils Spoelwormen geloosd, ter lengte van agt tot tien
duimen. Hy klaagde over pyn in den Buik en Borst, die hem, by korte
tusschenpoozingen, met groote hevigheid aanvielen: hy plukte bestendig aan den
Neus, was dikwils geplaagd met perzinge tot afgang, en voelde gestadig aandrang
tot wateren, zonder dat hy echter iets loosde.
Des nagts sliep hy tamelyk wel, maar klaagde bestendig over grooten dorst: de
eetlust was zeer ongelyk: de Stoelgang was, over het geheel genoomen, geregeld;
maar met de perzingen loosde hy een slymagtige stoffe. Aan de Urin konde men
niets tegennatuurlyks ontdekken.
Met deeze ongemakken was hy reeds, zedert drie weken, gekweld. De moeder
wist geene oorzaak daarvan optegeeven, en men had het Kind geene
Geneesmiddelen, behalven nu en dan wat Rhabarber, laaten gebruiken.
Ik schreef diensvolgens de volgende middelen voor,
℔ Calomelanos granorum unum,
Conservae Rosarum quantum sufficit, fiat bolus,

des avonds, naar Bed gaande, te neemen.
℔ Tincturae Jalappae semiunciam
Syrupi simplicis uncias duas. M.

des morgens vroeg een halve lepel vol te gebruiken, en daarmede alle uur aan te
houden, tot dat 'er afgang volgt.
Ik bezogt hem den 13 Juny. Hy had de voorgeschreeven brok wel kunnen
verdraagen; de purgatie had zeer sterk gewerkt, en hy had twee groote wormen
geloosd, ieder ter lengte van omtrent 10 duimen.
Ik liet hem de voorgeschreeven middelen voortgebruiken.
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Den 17 Juny. De Geneesmiddelen had hy niet behoorlyk ingenoomen. Men had
niet ontdekt, dat hy, zedert, Wormen had geloosd, en hy bleef, by aanhoudendheid,
over pyn in den Buik klaagen. Ik verzogt de geneesmiddelen behoorlyk integeeven.
Den 20 Juny, bezogt ik hem weder, en vernam, dat, zo wel de Bolus, als het
Purgeermiddel, waren ingenoomen, welk laatste zeer sterke Stoelgangen verwekt
had, waarby het Kind een langen Worm was kwyt geraakt.
Een tweeden Worm had men voor een gedeelte ontdekt; maar was wederom in
den darm te rug getrokken. Ik raadde met het gebruik der middelen, tweemaalen in
de week, aan te houden.
Den 1 July. Het Kind had, zedert twee reizen, de Geneesmiddelen ingenoomen;
van de eerste purgatie had hy vyf, en van de laatste zes Wormen geloosd: ieder
derzelven was omtrent agt duimen lang. Hy klaagde niet meer over krimpingen in
het lyf; echter bespeurde men nog zomwylen het plukken in den neus, en het
knarssen met de tanden, geduurende den slaap.
Het was, om deeze reden, dat ik het voortgebruik der Geneesmiddelen noodig
oordeelde.
Den 11 July. Hy had tweemaal ingenoomen; op de eerste purgatie waren twee
Wormen gevolgd, maar de laatste had niet gewerkt.
De middelen wierden, als vooren, voortgebruikt.
Den 29 July. Het Kind had, by ieder van de laatste purgatie, 3 Wormen geloosd,
waarvan de eene byna elf duimen lang was. Zedert agt dagen had hy niets meer
ingenomen, en was ook geen Wormen kwyt geraakt: hy klaagde nu niet meer over
eenige pynen in het lyf, en de andere toevallen waren ook merkelyk minder. Ik liet
nog eenigen tyd met het gebruik der Geneesmiddelen aanhouden. Wanneer hy in
't vervolg geen Wormen meer loosde, en 'er ook geene van de genoemde toevallen
wederkeerden, liet ik hem in volmaakten welstand uit het Hospitaal gaan.
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Natuurlyke historie van den witten kwikstaart.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Witte Kwikstaart, in 't Latyn Motacilla, in 't Italiaansch Ballarina, in 't Portugeesch
Aveloa, in 't Engelsch White water wagtail in 't Hoogduitsch Wysse wasser-steltz,
in 't Zweedsch Aerla, in 't Poolsch Pliska, in 't Fransch Lavandiere geheeten, is wat
grooter dan een Koolmees; doch zyn lange staart schynt zyn Lichaam te vergrooten,
en geeft hem in 't geheel de langte van zeven duimen: de staart zelve maakt daar
van drie en een half duim. De Vogel spreidt dien uit, en heft denzelven om hoog,
als hy vliegt; hy steunt op dien breeden riem als hy in de lugt tuimelt, en dartelende
zich onwendt; en wanneer hy zit, is dit deel in eene gestadige beweeging op en
neder, by schuddingen vyf of zes maal herhaald.
Vlug, met kleine zeer verhaaste schreden, loopen de Kwikstaarten langs den
oever der rivieren; zomtyds treeden zy 'er in, ter diepte van eenige linien: veelal
onthouden zy zich by molens, sluizen, en ter plaatze waar 't Linnen gewasschen
wordt; zich by de Vrouwen zeer gemeenzaam vervoegende, om de kruimpjes, welke
zy hun voorwerpen, op te zamelen: en dewyl de beweeging van hun staart zeer
veel overeenkomsts heeft met die der wasschende Vrouwen, draagen zy in Frankryk
den naam van Lavandiere.
Wit en zwart by plekken verdeelen de Pluimadie van den Kwikstaart. De Buik is
wit, de Staart zamengesteld uit twaalf pennen, welker tien middelste zwart, en de
twee aan de zyden wit zyn; de digtgeslaage Vlengels loopen niet verder dan tot een
derde der langte des Vogels: de Vleugelpeimen zyn zwart en bleek grys geboord.
BELON heeft in de Vleugelen van den Kwikstaart iet opgemerkt, 't welk dit Vogeltje
aan 't geslacht der Watervogelen doet naderen. Het bovenste van den Kop is gedekt
met een zwart kapje, 't welk boven by den hals afdaalt: een half masker, 't welk wit
is, bedekt het voorhoofd, omringt het oog, en aan de zyden van den Hals
nederhangende, loopt het tot het zwart van den Gorgel, voorzien met een breede
zwarte plek, op de borst afgerond. Het zwarte trekt in eenigen na het bruine: en het
verschil der Pluimadie tusschen het Mannetje en Wyfje is hier in gelegen, dat by
het laatstgemelde het bovenste van den Kop brain, en by het eerstgenoemde zwart
is.
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De Kwikstaarten komen op 't einde van Maart in Frankryk. Zy maaken hun nest op
den grond, onder eenige struiken op de groente of braakliggende landen: doch
meesten tyds aan den waterkant, aan een uitgekolkten oever of in paalwerk. Dit
nest bestaat uit drooge kruiden, hairworteltjes, zomtyds met mosch gemengd, alles
vry los in een gewerkt, en van binnen met vederen of hair voorzien. In 't zelve vindt
men doorgaans vier of vyf witte, en met bruine stippeltjes gevlekte Eitjes:
meestentyds broeden zy maar ééns, ten minsten, wanneer het eerste broedzel niet
weggenomen of gestoord is, voor het uitkomen en opvoeden der Jongen. De Vader
en Moeder verdeedigen het kroost, wanneer men 't zoekt te naderen, met moed.
Zy voorkomen, als 't ware, den vyand, rondsom vliegende, ten einde hem te
verbysteren: en als men het broedzel wegneemt, vervolgen zy den roover, vliegen
boven zyn hoofd, zich onophoudelyk omwendende, terwyl zy op een' klaagenden
toon hunne Jongen roepen. Zy bezorgen ze met zo veel vlyts als zindelykheids, en
zuiveren het nest van alle onreinheden: deeze werpen zy niet alleen buiten; maar
brengen ze op een zekeren afstand weg. Wanneer de Jongen in staat zyn om te
vliegen, worden ze door den Vader en Moeder geleid, die hun dan nog drie weeken
of één maand voeden. Zy slingeren, met eene ongemeene greetigheid, de Insecten
en Miereneijeren in. Men heeft opgemerkt, dat de Kwikstaarten altoos hunne spys
met eene zonderlinge schielykheid neemen, en zich geen tyd schynen te gunnen
om dezelve door te zwelgen. Zy verzamelen aardwormen, en vangen de vliegen in
de lugt, dit is het oogmerk van hun geduurig zwerven en tuimelen: voorts is hunne
vlugt golfswyze, met horten en stooten: zy bedienen zich zeer veel van hun staart,
die zy dan horizontaal beweegen, en dus in eene tegenovergestelde rigting van de
beweeging als zy zitten. Dikwyls laaten de Kwikstaarten, en boven al onder het
vliegen, een zwak, helder en verdubbeld geluid hooren, omtrent op deezen toon,
gúi῀t; gúi῀t, gúi῀t gúi῀t gúi῀t, dit 's de stem van 't vernoegen: die beneden zyn,
beantwoorden ze: maar die zelfde toon klimt hooger, en wordt dikmaaler herhaald,
als zy de klauwen eens roofvogels ontkomen zyn: zy vreezen geene andere Dieren,
noch ook den Mensch: als men op hun schiet, vliegen zy niet verre, en zetten zich
weêr neder op een kleinen afstand van den Jaager.
In den Hersst, vertoonen zy zich, talrykst, in onze vel-
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den. Dit Jaargetyde, 't welk hun te zamenbrengt, schynt hun vrolykheid in te storten:
zy vermenigvuldigen hunne spelen, hessen zich in de lugt, stryken op den grond
neder, loopen elkander na, en gaan, in grooten getale, zitten op de molendaken,
en de huizen, digt by 't water: daar schynen zy met elkander te praaten, met korte
en herhaalde toonen: hun hoorende, zou men gelooven, dat ze, voor eenigen tyd,
vraagen voorstelden en antwoorden inbragten: tot dat een algemeen geroep van
de geheele vergadering het teken geeft van de toestemming om elders heen te
trekken. Ten dien tyde laaten zy ook een zagten en laagen wildzang hooren, die
onderstems en bykans niet meer is dan een zagt gemurmer: te deezer oorzaak
geeft BELON hun misschien den naam van Susurada. Die zagte toon wordt hun
ingeboezemd door de schoonheid van 't Saisoen, en 't vermaak der gezelligheid,
waar voor deeze Vogeltjes zeer aandoenlyk schynen.
Op 't einde van den Herfst verzamelen zich de Kwikstaarten in veel grooter benden.
's Avonds stryken zy neder op het riet aan den oever der rivieren, waar zy de
voorbygaanden roepen, en, tot de nagt valt, zamen speelen. Op heldere morgens,
in de maand October, hoort men ze, in de lugt, zomtyds zeer hoog, vliegen, zonder
ophouden schreeuwende; zy vertrekken als dan: want, met het aannaderen van
den Winter, verlaaten zy ons, en zoeken andere lugtstreeken. De Heer DE MAILLET
schryft, dat, omtrent dien tyd, in Egypte zulk eene menigte van Kwikstaarten komt,
dat het volk ze in zand droogt, om ze te bewaaren, en vervolgens te eeten. De Heer
ADANSON vermeldt, dat men ze des Winters aan de Rivier Senegal ziet, met de
Zwaluwen en Kwartels, die 'er zich niet dan op dien tyd teffens bevinden.
De Kwikstaart is gemeen in geheel Europa tot in Zweeden toe, en wordt, gelyk
wy gezien hebben, in Africa en Asie gevonden. Die de Heer SONNERAT ons van de
Philippynsche Eilanden bragt, is dezelfde als de Europische, en een ander, door
den Heer COMMERSON van de Kaap der Goede Hoope aangevoerd, verschilde 'er
weinig van. Doch zou OLINA zich niet vergissen, als hy schryst dat de Kwikstaart
alleen in den Herfst en in den Winter in Italie voorkomt? Kan men gelooven, dat dit
Vogeltje den Winter doorbrengt in die Lugtstreeken, daar het zulke verre tochten
doet na veel heeter Gewesten?
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Gedagten over de ontbranding der gewassen, en bovenal van opeen gehoopt hooi, waar in men mogelyk het rechte kenmerk zal
vinden, om de drie soorten van gisting te onderscheiden. Door
Jean Senebier, Bibliothecarius van' t Gemeenebest Geneve, en
bid van de Hollandsche Maatschappy te Haarlem.
(Overgenomen uit het Journal Physique.)
Het verschynzel, dat Gewassen in eene groote hoeveelheid, eer zy droog zyn, opeen gehoopt, als van zelve in brand vliegen, is verbaazend. BOERHAVE spreekt 'er
van in zyne Chimie, als hy over het voedzel des vuurs handelt. MUSSCHENBROEK
roert het in zyne Natuurkunde even aan; maar noch de een noch de ander heeft 'er
op gedagt om de oorzaak op te speuren van een verschynzel, zo geschikt om de
aandagt eens Natuurkundigen te vestigen, door 't verwonderlyke, 't geen zich opdoet
in de omstandigheden, en de schadelyke uitwerkzels daar door zomwylen
veroorzaakt. Het vuur komt voort uit den schoot der vogtigheid: de verslindende
vlam verteert het Lichaam, 't welk dezelve voortbragt, en dreigt alles, wat 'er om
heen is, in 't verderf in te wikkelen.
Welk is de oorzaak van dien Brand? - Welke zyn de hulpmiddelen daar tegen? Ik onderneem het niet deeze vraagen te beantwoorden: het is bykans onmogelyk
beslissende Proeven op dit stuk te doen. Ik zal 'er alleen eenige gedagten, die
misschien zeer aanneemelyk zullen weezen, daar over opgeeven. - Wanneer men
eene Proeve voorstelt, welke tot heil der Menschen kan strekken, door hun te
behoeden tegen een verschriklyken brand, mag men toegeevenheid verwagten;
het berispen zelfs braveeren, en van zyne eigenliefde eene offerande doen aan de
zugt tot het algemeene welzyn.
Het droogst ingezameld Hooi ondergaat in de Hooibergen eene gisting, welke
zich ontdekt door eene hevige hitte, een sterke reuk, eene zeer merkbaare
vogtigheid, en eene uitwaasseming van vaste Lugt, veelal voortgebragt door den
eersten trap van gisting. De ondervinding wyst ten
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minsten uit, dat men dan, met de bloote hand, altoos de inwendige hette van een
Hooihoop niet kan veelen; dat men last in 't hoofd krygt, wanneer men dan lang in
de stallen blyft; dat men veel moeilyker ademhaalt, dan in de vrye lugt; dat een
brandend vuur met het bloed door de aderen loopt; dat men ras overdekt is van een
overvloedig zweet; en dat men, eindelyk, bykans alle de uitwerkzels voelt, die
smeulende doove koolen veroorzaaken by lieden aan derzelver uitdamping
blootgesteld, als men door een voorzigtig weggaan zulks niet voorkomt.
Maar, indien de Gewassen in eene groote menigte opeengehoopt worden, eer
zy droog zyn, wordt men zeer ras de voorbeschreevene uitwerkzels gewaar: dan
vervolgens vermeerdert de hette; een wateragtige en phlogistique damp verheft
zich, vergezeld van stank, en, naar dat de omstandigheden zyn, barst 'er een
geweldige vlam uit, die deeze overblyfzels der verrottinge schynt te ontvlugten.
De gisting is de oorzaak van de ontbinding der Gewassen; doch de deelen, waar
uit ze bestaan, zich ontbindende, vormen welhaast nieuwe zamengestelde
Lichaamen. In het begin der gistinge is de ontbinding niet volkomen, 'er vliegt eene
vlugge damp uit de vaste lugt, die een zout uitwaasemend gedeelte is: maar het
Phlogiston blyst nog veréénigd met een groot gedeelte van de stoffe der Gewassen:
deeze hoopt zich op een, en is 'er, zonder dezelve te verlaaten, min vast aan gehegt.
De vaste Lugt wordt het kenmerk van de geestagtige gisting; het Phlogiston blyft in
het mengzel, en brengt een weinig warmte voort. Indien de ontbinding der deelen
in de Gewassen toeneemt, vermeerdert de hette, het Phlogiston wordt eenigzins
losser; het ontvliegt, en besmet de lugt waar het doorgaat, vermindert dezelve op
eene aanmerkelyke wyze, en doet een Phlogistique lugt gebooren worden, dit is
het kenmerk van de zuure gisting. - Eindelyk ontdekt zich de rottende gisting, die
alle de verbintenissen der hoofdstoffen verbreekt, en in vryheid stelt, om zich op
zulk eene wyze, als het haar behaagt, te vereenigen, door eene zeer groote hette,
het Phlogiston breekt in grooten overvloed uit, het voegt zich by de zuuren en zouten,
die uitdampen, en vormt de ontbrandbaare Lugt, of eene Lugt, zeer met Phlogiston
opgevuld, 't welk het einde is van de rottende gisting. - Zulks moet op de volgende
wyze toegaan. - In de geestagtige gisting paart zich het Phlogiston, voor het grootste
gedeelte, met de gemengde stoffe; het uit-
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waassemend gedeelte moet gevolglyk weinig Phlogiston in hebben, gelyk de vaste
Lugt. - In de zuure gisting, scheidt het Phlogiston, zich verbergende om het zuur te
maaken, van de deelen, waar mede het vereenigd was; als dan dampt 'er eene
zekere hoeveelheid uit, die de Phlogistique Lugt vormt. - Eindelyk, wanneer alle
Phlogiston los raakt, heeft men een met Phlogiston opgevulde Lugt, de
ontbrandbaare Lugt, en met deeze de verrotting.
Indien men de Gewassen aan het vuur blootstelt, de Lugten 'er uitkomende
ontvangt, en het vuur allengskens aanstookt, krygt men eerst vaste Lugt, vervolgens
gephlogisteerde Lugt, en eindelyk de ontbrandbaare Lugt: dit bewyst dat de natuur
deezer Lugten betrekking hebbe, tot de maat van de ontbinding der Gewassen, die
dezelve opleveren.
Men begrypt ligt de oorzaak van de hette, welke men gevoelt, als men vogtige
Gewassen, eenigen tyd geleden, opeengehoopt, aanraakt. De ondervinding leeraart,
dat de vereeniging der zuuren met het Phlogiston altoos eene warmte verwekt,
welker sterkte geëvenredigd is aan de zuiverheid en hoeveelheid der zuuren en van
het Phlogiston, die zich vereenigen. Men ziet ook dat de hette toeneemt in de
gistende Gewassen, met de ontbinding hunner deelen, die, hunne eigene
hoedanigheden aanneemende, dezelve brengt in den staat, waarin wy ze bevinden
in onze stookhuizen, en dezelfde uitwerkzels doet voortbrengen.
De ontvlamming der Gewassen kan, in deeze omstandigheden, of van zelve of
by toeval ontstaan. - Zou men dit, in het eerste geval, niet kunnen ophelderen, door
de vereeniging der zuuren, met de olien, 't zy ligter of zwaarder, gelyk gebeurt,
wanneer men Geest van Vitriool met eenige Olie vermengt? Zou 'er zich geene
soort van Pyrophore of Phosphorus, of liever een Salpeter, indien geen zwavelagtige
stoffe, vormen, die by eene maatige warmte in den brand vliegt, of zelfs, gelyk eenige
dier mengzelen, door het aanraaken der lugt? De Gewassen verschaffen de stoffen
van deeze onderscheide mengzels. In de algemeene vlugtigwording van alle hunne
deelen, begrypt men de mogelykheid van de zamenstelling der opgenoemde stoffen,
en bygevolge die van 't uitwerkzel, 't geen ik tragt op te lossen.
Wanneer wy de Lichaamen, die de gisting ondergaan hebben, onderzoeken, zien
wy dat ze van kleur, geur en zelfstandigheid veranderd zyn, dat derzelver zwaarte
veel is afgenomen, en als 'er eene volkomene rotting plaats ge-
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had hebbe, zyn de overblyfzels dier Lichaamen niet meer vatbaar voor de
verbranding, zy vormen eene soort van kalk die de grondslag der groeijing, en
misschien het werk der groeijing zelve, is. Zy, die vogtig Hooi opsluiten, weeten dat
het zwart wordt, een leelyken stank en slegten smaak krygt, als mede dat de Beesten
het weigeren te eeten.
Dewyl men, derhalven, in de Gewassen, zuuren, zouten, olien, en brandende
geesten, het Phlogiston, vindt; dewyl deeze stoffen verminderen, of, dewyl eenige
derzelven ontaarten, en, geduurende de gisting, verdwynen; dewyl men weet dat
de meeste op denzelfden tyd wegvliegen, of kunnen vlugtig worden, mogen wy
redelyker wyze besluiten, dat de ontbinding der Gewassen eene stoffe doet gebooren
worden, die dezelve omringt; hier uit kunnen mengzels ontstaan, die, op 't enkel
aanraaken der lugt, in vlam vliegen.
Maar, schoon 'er zich eenige waarschynlykheden opdoen voor deeze oorzaaken,
schoon zy eene groote rol speelen, in verscheide omstandigheden, geloof ik,
nogthans, dat men 'er altoos de Ontbranding van vogtig opeengehoopt Hooi niet
aan moet toeschryven. Dit toeval is niet algemeen; het gebeurt niet altoos wanneer
men het Hooi, eer het droog is, inzamelt; men neemt het zelfs niet steeds waar,
wanneer het Hooi bederft, zwart wordt, en verrot. Het blykt, derhalven, dat 'er de
zamenloop noodig is van eene uitwendige oorzaak; dus wordt, in 't algemeen, deeze
ontbranding der vogtig verzamelde Gewassen, voortgebragt door de ontbrandbaare
Lugt, uit de Gewassen in dien staat voortgekomen, die dan ontsteekt door eenige
byzondere oorzaak, en zonder deeze niet in brand zou vliegen.
Ziet hier de gronden van myn gevoelen: - Vooreerst; men maakt ontvlambaare
Lugt door de ontbinding van Yzer of eenig Metaal in Vitrioolzuur, en dit zuur met
brandende geesten te mengen, of zelfs door de enkele vereeniging van dit zuur met
Phlogistique Stoffen, of met Phlogiston zelve; men maakt ontvlambaare Lugt door
het enkel kooken van Olien, gelyk de Heer NERET heeft waargenomen, by het kooken
(*)
van Terpentyn-Olie, en de Heer PRIESTLEY als hy Olie van Olyven kookte . De

(*)

PRIESTLEY, Tom. IV. p. 363. Journal de Physique, Tom. XIV. p. 139.
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werking van het Vuur, op de Gewassen, doet 'er de ontvlambaare Lugt uitvliegen;
doch deeze vertoont zich niet dan wanneer de zuuren beginnen vlugtig te worden,
en de Olien, die zig verheffen, dik genoeg zyn. Ik voeg 'er zelfs by dat de
ontvlambaare Lugt voortkomt uit de ontbinding van Yzer door zouten. - 't Is blykbaar
dat alle deeze stoffen van ontbrandbaare Lugt in de Gewassen zyn, en deeze de
warmte, noodig om ze in beweeging te brengen, ondergaan kunnen. Ik besluit hier
uit, dat myne veronderstelling ten minsten mogelyk is.
Ten Tweeden; de Planten, die in moerassen verrotten, leveren een ontvlambaare
Lugt uit, door den Heer VOLTA daarin ontdekt. Indien men 's Zomers eene
genoegzaame hoeveelheid van Gewassen doet gisten, en onder water houdt om
de ontbinding te verhaasten, is een tydstip, waar op men de Lugtbeelen, die zich
op 't water vertoonen, kan aan brand steeken, en dit is het tydstip, wanneer de
groene kleur der Gewassen verdwynt. De Lugt, door kooken uit Olien gehaald, heeft
de meeste overeenkomst met de ontvlambaare Lugt der moerassen. Eene soort
van rook kundigt de ontbrandbaare Lugt aan in de Gewassen, welke men verbrandt;
eindelyk, het Hooi, en bovenal het Naahooi, 't geen verrot in de Hooiklamp, verliest
de groene kleur; waar uit volgt dat myne veronderstelling waarschynlyk is.
't Is zeker dat het rechtstreeks bewys ontbreekt. Men heeft geene Proeven
genomen op de Lugt in de Hooischuuren. Maar ook zeg ik, vooreerst, alleen, dat
myn gevoelen waarschynlyk is, en ik agt die waarschynlykheid groot genoeg om
de Landlieden over te haalen, dat zy 'er eene beslissende proeve van neemen. Ik
zou die aan anderen niet overlaaten, indien myne leevensomstandigheden
gedoogden, dat ik op 't Land woonde, en den Hooibouw kon nagaan. - Ten Tweeden;
alle jaaren en alle plaatzen zyn niet even geschikt tot die Proeve. - Ten Derden; 't
is niet mogelyk dezelve in 't klein te neemen. - Ten Vierden; 't geen veel
waarschynlykheids aan myne veronderstelling byzet, is, dat de lugt in de
Hooischuuren, gelyk ik reeds aanmerkte, nadeelig is voor de ademhaaling.
Men kan niet twyselen, of het rottend Hooi vormt ontbrandbaare dampen, door
de stoffen, die zich ontwikkelen. En bespiegeling en waarneeming, beiden, leiden
ons op, om te gelooven, dat 'er zich eerst Vaste Lugt, vervolgens Gephlogisteerde
Lugt, en eindelyk ontvlambaare
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Lugt vertoont; doch men zou derzelver aart te weeten kunnen komen, met de lugt
der Hoorschuuren, op verscheide tyden, te onderzoeken, naa dat men het Hooi
heeft opgedaan, met salpeter-lugt, kalkwater en schoon water. Maar, om te
ontdekken of die lugt, ontvlambaare Lugt inhebbe, moest men op de wyze van den
Heer VOLTA te werk gaan; en dus de lugt der Hooischuur neemen op 't oogenblik
als het Hooi het heetst is, en in 't bovenste gedeelte van de Hooiklamp; dewyl de
ontvlambaare Lugt ligter is dan die des Dampkrings; doch dewyl deeze Lugt in de
gemeene lugt kan zwerven, moest men het eerst beproeven door een Electrique
vonk, vervolgens met 'er eenige bellen gedephlogisteerde lugt by te doen; indien
dit niet gelukt, zou men allengskens by de lugt van de Hooiklamp, welker hoeveelheid
bekend was, eenige bellen ontvlambaare lugt uit metaalen, welker hoeveelheid men
wist, met gemeene lugt kunnen mengen, tot dat de Electrique vonk dezelve aanstak;
als dan zou men, uit het verschil tusschen de menigte van bellen ontvlambaare
metaallugt, gevoegd by die van den Hooiberg, noodig om te doen ontbranden, en
de hoeveelheid van die zelfde lugt met gemeene lugt vermengd, noodig om die in
brand te steeken, kunnen oordeelen, hoe veel ontvlambaare lugt in die Hooischuur
was.
Maar hoe ontsteekt die ontbrandbaare Lugt? - Voor eerst, zy ontvlamt niet altoos,
schoon het Hooi, dat dezelve voortbrengt, zeer vogtig is gewonnen: als dan heeft
de ontvlambaare Lugt zich verspreid, of vindt zich verzwolgen in eene groote
hoeveelheid gemeene lugt, of de ontsteekende oorzaak van buiten ontbreekt. - Ten
anderen. De ontvlambaare Lugt wordt door de geringste vlam ontstooken; een vonk
uit zyden koussen, uit een mensch, uit een dier gehaald, is daar toe genoeg. 't Zou,
derhalven, niet te bevreemden zyn, indien de zomerblikjes des nagts, of zwaarder
blixemen, of zelfs de verheveling, onder den naam van verschietende Star bekend,
de lugt, die uit de opening der Hooischuur voortkomt, aanstaken, en den brand
verwekte. - Eindelyk, kan het bybrengen van een ontstooken kaars dit uitwerkzel te
wege brengen: voorts loopt dit minder gevaarin de Stallen, die onder de Hooibergen
zyn; dewyl die ontvlambaare Lugt uit eigen aart na boven klimt.
Door welke middelen zal men best de heillooze uitwerkzels van het in brand
vliegen deezer ontvlambaare Lugt, in de Hooischuuren, voorkomen? - Ik zie 'er
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slegts twee. Het eerste bestaat in alle de toegangen tot den Hooiberg zo wel te
sluiten, dat de ontvlambaare Lugt, door 't vogtig Hooi voortgebragt, 'er niet konne
uitvliegen, dan op een tyd, wanneer men oordeelde, geene ontbranding te vreezen
te hebben. - Een tweede rechtstreeks daar tegen overgesteld middel zou zyn, dat
men aan de ontbrandbaare Lugt alle mogelyke openingen verleende, ten einde zy
kon ontvliegen, naar maate ze voortgebragt werd, en geen tyd hebben om zich in
de Hooischuur opeen te hoopen: als dan zou de uitdampende ontvlambaare Lugt
in zulk eene menigte van gemeene lugt komen, dat ze haare ontvlambaarheid
verloor; doch de Lugt, die uit een Hooischuur alleen komt door de kleine openingen
in het dak, krygt een te zeer belaadenen dampkring; welke in brand vliegt, zo ras
'er een vlamverwekkende oorzaak bykomt, en alles rondsom in het verderf inwikkelt.

XVIII. Bericht, wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding
van den Heere Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Corn. Z.
Mede-Directeur van de Teken-Academie der Stad Amsterdam; van het Zeeuwsche
Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen, en van de Keurvorstelyke SchilderBeeldhouw- en Bouwkunst- Academie te Dusseldorp, - Lid van de Holl: Maatschappy
der Weetenschappen te Haarlem.
de

Zynde de 31

r

Prenttekening. Door G . Netscher 1664.

Verbeeldende eene jeugdige Dame, bevalliglyk op een stoel zittende te speelen op
eene guitarre. Men ziet haar ter halver Lyf, van de Linkerzyde, met het gelaat naar
den Aanschouwer toegekeerd, gekleed in een fluweel Jakje, met hermelyne randen.
Alles is schilderagtig en bevallig, zoo in de houding als 't gewaad, waarin byzonder
de natuur, ten opzigte van 't onderscheid in de stoffe der kleeding, meesterlyk is
waargenomen; in welke behandeling deeze Meester, die een tydgenoot van Metzu
en Ter Burch was, te gelyk met die groote Schilders heeft uitgemunt. Het Origineel
is in Oost-Indische Inkt, op een' vasten, meesterly-
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ken, en tevens uitvoerigen trant, getekend, en sedert veele jaaren berustende in de
verzameling van den Uitgeever.
't Genoegen dat het Ygezigt op de Stad Amsterdam, (voormaals uitgegeven,) den
Kunstliefhebberen verschaft heest, gaf aanleiding om dezelven ook nu de volgende
twee ongemeen natuurlyke Tekeningen, verbeeldende Watergezigten, aantebieden;
zynde voor eenige jaaren nog onder de pronkstukken der keurige Verzameling van
den kunstlievenden Heer Sybrand Feitema geteld, en der naauwkeurige navolging,
in tekening, van den Kunstryken Plaatsnyder Simon Fokke waardig geoordeeld,
van welke de Origineelen in Oost-Indische Inkt, zoo kragtig als natuurlyk uitgevoerd,
mede in 't bezit van den Uitgeever zyn. Geteekend door

Ludolf Bakhuizen,
ste

zynde de 32 Prent, en verbeeldende een' aangenaamen vroegen morgenstond,
waarin de Zon, in 't opgaan, zig aan de Kimmen vertoont. De aanbreekende dageraad
is naauwkeurig waargenomen, gelyk mede het Licht, schitterende over het vlak der
kabbelende golven, die door de koelte zagtelyk schynen bewogen te worden; de
Nevelen der Nanacht verdwynende, maaken plaats voor de straalen der opkomende
Zon, die al flikkerende door de wolken heen schieten. Men ziet een Vaartuig, met
een Bootje aan 't zelve vast, by den Wind voortzeilen, als mede aan den gezigteinder
nog eenige andere Schepen. Op den Voorgrond vertoont zig een Visscher met een
Korf op den Schouder, die na dezelve schynt uit te zien.
ste

De 33 Prent, zynde een weêrga van de voorgaande, verbeeldt een
aangenaamen avondstond, by het schynen der Volle Maan, die gedeeltelyk door
de dunne Wolken gebroken wordt. Ter zyde op den Voorgrond, ziet men een
Visscher, in zyn Schuit, het Net ophaalen, en, wat verder, een Scheepje by den
wind opzeilende; in 't verschiet eenige andere Vaartuigen, die als in de Lucht schynen
te verdwynen. Het helder Maanlicht, tusschen beide invallende, slikkert over den
kabbelenden stroom, en veroorzaakt tegen het zeilende Vaartuig eene natuurlyke
Slagschaduw van 't zelve over 't water. Het Avond- of Nagtlicht is, met zyn
doorschynenden nevel, kunstig verbeeld, en dus het onderscheid tusschen het
Morgenlicht, en dat der Maan, zoo meesterlyk waargenoomen, dat Bakhuizen
ongetwyfeld
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deeze gezigten naar 't leeven gemaakt zal hebben, ten minsten zou men uit deeze
Tekeningen mogen vaststellen, dat 'er geen natuurlyker navolging van een Morgenen Avondstond door eenig Zeeschilder gemaakt is.

Ophelderingen ten opzigte van den godsdienst en de taal der
Sabeërs. Door den Heer Norberg, Hoogleeraar in de Oostersche
Taalen, en in het Grieks, te Lund.
De Hoogleeraar NORBERG, van Constantinopole na zyn Vaderland wederkeerende,
en door Gottingen trekkende, heeft in de Academie, van welke hy Correspondent
is, in de Maand October des Jaars 1780, een Vertoog voorgeleezen, over den
Godsdienst en de Taal der Sabeërs, waar van wy den hoofdzaaklyken inhoud onzen
Leezeren mededeelen.
Een Bassa van Syrie kreeg, omtrent vyftig jaaren geleeden, eenige Sabeesche
Handschriften, by het behaalen van een buit, in handen. Hy dwong een Maronitsch
Geestlyken dezelve te koopen. Deeze bragt ze aan zyn Patriarch, die, de moeite
genomen hebbende om ze te leeren leezen en verstaan, 'er zo veele lasteringen
tegen den Christelyken Godsdienst in vondt, dat hy, met schrik en verontwaardiging
vervuld, ze op 't vuur smeet, en alle verbrandde. De Sabeërs, hier van verwittigd,
waren des zo verbitterd, dat zy een Bisschop, die na Laodicea ging, vermoordden;
deezen voor den Patriarch neemende.
Volgens KAEMPFER houden de Sabeërs vier Boeken voor heilig, naamlyk, de
Divan, over den Val der Engelen en de Schepping van den Mensch; de Sidra Adam,
over de Schepping der Wereld; de Sidra Ijai, behelzende de heilige Geschiedenissen;
en Cholasteh, vervattende de Gewoonten der Sabeërs. Waarschynlyk zyn deeze
vier Boeken volkomen te Parys in 's Konings Boekery. 't Geen de Hoogleeraar
NORBERG 'er van overgeschreeven heeft, stemt, wat de drie eerste Boeken
aanbelangt, overeen met het verslag van KAEMPFER.
Men kan de Sabeërs niet houden voor Chaldeen: dewyl zy Zon, Maan noch
Starren aanbidden. - Zy zyn geen Jooden: vermids zy geenen MESSIAS verwagten.
- Zy zyn geen Christenen, naardemaal zy JESUS voor een
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valsch Propheet houden. Hun Godsdienststelzel is een verward mengelmoes der
drie bovengemelde. Even gelyk de Christenen van St. Thomas deezen Apostel
eeren als den Grondvester hunner Leere, eerbieden de Sabeërs JOANNES DEN
DOOPER, en noemen zich zyne Leerlingen onder den naam van Galileërs. Dit wyst
hunnen oorsprong aan. Hunne oude Taal komt veel nader aan de Syrische dan aan
de Chaldeeuwsche.
De Hoogleeraar NORBERG hadt, geduurende zyn verblyf te Constantinopole,
verkeerd met een Maronit van Aleppo, CONTI geheeten, Vicaris van den Patriarch
der Maroniten. CONTI, die langen tyd met de Sabeërs omgegaan hadt, deelde hem,
ten hunne opzigte, verscheide waarneemingen mede, welker waarheid andere
Maroniten bevestigden. Komen ze niet, in allen deele, overeen met de verhaalen
van KAEMPFER en de Jesuiten, het ontstaat, waarschynlyk, daar uit, dat 'er onder de
Sabeërs verscheide Aanhangen zyn. Wat hier van moge weezen, volgens het
verslag van CONTI, gaven de Sabeërs voor, dat zy voorheen Galilea bewoonden,
waar uit zy verdreeven werden door de Bethlemiten, en genoodzaakt te vlugten na
Elmerkab, in 't gebied van Laodicea. - Hun talryk Volk gehoorzaamt den Turk, onder
den Bassa van Syrie; doch heeft zyn eigen Regtbank uit Priesters en Oudsten
bestaande. Deeze Priesters snyden het hair noch den baard, drinken geen wyn,
ontvangen geene wedde, winnen de kost met hunner eigen handenwerk, hebben
één of meer Vrouwen, gelyk de andere Sabeërs; ook kleeden zy zich als hunne
Volksgenooten, uitgenomen, dat zy, op Feestdagen, een kegelvormige muts en een
lange mantel draagen, beide van Kemelshair gemaakt. Dikwyls deelen zy wilden
Honig en Springhaanen uit in de Kerk. Zy prediken ééns ter maand, over God, den
Oorsprong van het Licht, over den Doop van JOANNES, als den weg ter behoudenisse,
en over de Pligten des Leevens, als de Leer van JOANNES. De Text en de bewyzen
worden ontleend uit hunne Heilige Boeken: zy leezen dezelven in 't Galileesch; doch
verklaaren ze in 't Arabisch: gevolglyk is 't noodig dat de Priesters de oude Taal
verslaan. Zy doopen de Kinderen, wanneer ze veertien dagen bereikt hebben,
zeggende: Ik doop u met den Doop, waar mede JOANNES zyne Discipelen doopte.
In de Kerk is geen cieraad dan de Doopvonte en het Vloertapyt.
Behalven den Zondag en den Donderdag, hunne Heilige Dagen, onderhouden
zy vier Jaarlyksche Feesten, ter eere
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van JOANNES. - Vooreerst: den Dag zyner Geboorte, wanneer zy Koeken, besmeerd
met Honig en Springhaanen, staatlyk omdraagen. - Ten tweeden: den Dag zyns
Doops, op welken zy zich allen na eene Rivier begeeven, waar de Priester, water
over hun hals sproeiende, deeze woorden spreekt. Ik vernieuw uw Doop in den
naam des Vaders, en van onzen Zaligmaker JOANNES; gelyk hy de Jooden in den
Jordaan gedoopt en geheiligd heeft, zo heilige hy u ook desgelyks. Vervolgens daalt
de Priester zelve af in het water, en doopt zichzelven: hier op gaat de geheele
menigte na de Kerk, om Honig en Springhaanen, daar uitgedeeld, te ontvangen. Ten derden: den Dag des Doods van JOANNES, een Treurdag. - Ten vierden: de
Bedevaart na de oevers van het Meir Tiberias in Galilea, 't welke zy blootsvoets
verrigten; elke tiende man draagt een Standaart.
De Galileërs of Sabeërs trouwen niet dan onder elkanderen: geen graad van
Bloedverwantschap, behalven die van Zuster en Broeder, strekt ten hinderpaal van
Echtverbintenisse. Zy leeven zeer vreedzaam en vriendlyk: hunne huizen staan
voor ieder open: de Vrouwen hebben geen afzonderlyk vertrek, en draagen geen
sluier dan buitens huis; de Mannen gaan altoos gewapend. Hun arbeid en handwerk
bestaat in Tabak- en Zydeteelt.
Wat hun Schrift betreft. Het Sabeesche Alphabet was reeds bekend; doch de
Hoogleeraar NORBERG heeft het in de Handschriften zeer verschillend gevonden;
hy zal, voor de Gedenkschriften der Academie te Gottingen, eene nieuwe proeve
daar van laaten vervaardigen, en deeze, met ophelderende aanmerkingen,
vergezellen.

Herderskout tusschen menander en damon.
De malsche, en vrugtbaarmakende dauwdrupjes waren, door de Zon, nog niet van
de jeugdige planten, en redere Grasscheutjes, opgedroogd. De Gras- en
Klaverbeemden schitterden nog, als overdekt met glinsterende paarlen. De Zon
wierp nog lange schaduwen langs de wyde vlakten, en schoot hare alles verlichtende
glansen, nog van agter de toppen der heuvelen, wanneer Menander en Damon
elkander, in de afdalende vlakten, te gemoete traden. Na eene vriendelyke
morgengroet, zetten zy zich neder op een klein donsagtig moschheuveltje. Het
verkwikkelyke,
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het hartstrelende, dat zich in de natuur opdoet by eenen schoonen morgen, zou het
onderwerp hunner gesprekken wezen. Dus ving Menander aan.
MENANDER.

Welke zagte, welke strelende aandoeningen ryzen 'er in de ziel op, by het
aanschouwen van de verscheidenheden, die zich in de geheele natuur opdoen. De
opmerkzame staat verbaasd, en voelt het hart door een zoort van verrukking
opgetogen. - Het oog kan zich niet verzadigen in al dat bevallige, in al dat schoone,
in al dat zielverkwikkende, in al dat hartstrelende, 't geen zich allerwege voor het
zelve opdoet; - wanneer de gansche natuur den mensch aanlacht, en de schoonheid
van den dag eene dubbele luister schenkt, aan de voor ons oog wyduitgestrekte
Vlakten.
DAMON.

Te regt Menander. Wiens hart word ook niet opgetogen, wiens gezigt moet niet
oplettend worden, om niet slegts de schoonheden, maar vooral de wonderen in de
natuur op te merken; daar tog elk blaadje, ieder bloempje, hoe klein en teder, de
grootheid van zynen Maker aantoont, en eene verbazende verwondering en eerbied
in het gloeijend hart doet ryzen! - ô Verbazende vertooning, verrukkende
verscheidenheid! Myn borst, myn boezem gloeit, zo vaak ik myn gezigt door de
Vlakten laat weiden, op alle derzelver schoonheden, op alle derzelver wonderen!
MENANDER.

Onder uw spreken Damon gevoelt myne ziel eene zagte eene zo strelende
aandoening, als ze nooit te voren is ontwaar geworden. - Nu bepaalt zich myne
aandagt by elk voorwerp, dat zich aan dezelve opdoet. Met welk eene statigheid
vertoonen zich die hoog getopte boomen, hunne kruinen hemelwaards verheffende!
't Gevogelte vermaakt zich, onder derzelver schommelende blaadjes, zingt en
kwinkeleert lustig, terwyl het zorgvuldig bezig is, om zyne kunstig gemaakte nestjes
toe te stellen. - Het Tortelduifje kirt onder het digte Loof, en doet, al springende van
den eenen tak op den anderen, eene ligte schommeling ontstaan, als of een zagte
Zefirus dezelve effen aanraakt. - Een ander gedeelte der gevederde bende vliegt
van den eenen boom op den anderen, rusteloos, ginds en weder. De Nagtegaal
verheft hare stem in het digte Woud; naar welke al het ander gevogelte, als verstomd
stil zwygende, met oplettendheid zit te luisteren.
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DAMON.

Alles vertoont zich nu in volle heerlykheid. - Dan helaas! de vergankelykheid werpt
zich tusschen beiden, en welhaast is alles vernield, alles vergaan! - Thans vertoont
zich alles in de natuur even schoon, even aangenaam, en ziet, na weinig tyds, is al
die luister verdwenen! - Thans is de gansche Natuur jeugdig en groen. Op de wyde
Vlakten ligt een tapyt, dat met allerhande bloemwerk pronkt: de klaverweiden nodigen
het wollig Vee op frisch voeder: de groenbladerige Eiken verheffen hunne kruinen
ten Hemel, en de wilde Kastanjeboom vertoont zyne schoone troschbloemen. - Dan
straks, straks is al dat schoone, al dat vermakelyke, voor 't gezigt verdwenen! - Al
dat hartstrelende, alle de zagtaandoenelyke vertooningen voor de ziel, zyn weldra
niet meer. Eerlang zien we slegts bloote Takken, dorre Wortels, en gryze Wouden.
Hoe vergankelyk is alles, hoe kort, ach hoe....?
MENANDER.

Daar is niets bestendigs onder de Zonne! Zie dezen schoonen Rozenboom, versierd
met een aantal bloemen, die de stoutste verwen trotsen: zy spreiden de welriekendste
geuren wyd en zyd van zich, wy ademen dezelve in, zy verkwikken ons; zy... Dan
alle deze aangenaamheden, deze hartstrelende verkwikkingen, zyn maar kort van
duur. - Eerlang gaan ze ter verderving over, - eerlang zyn zy 'er niet meêr!
Damon.

Hoe wenschelyk ware het, dat deze overdenkingen nimmer van ons weken. - Dat
wy altoos de onbestendigheid overdagten! Dan zouden wy de tegenheden geduldig,
en de voorspoed, met een bedaard gemoed, dragen kunnen. - Dan zouden wy
leeren, hoe vaak tegenspoeden op voorspoed volgen, en de voorspoed in
tegenheden verwisselen. - 's Menschen geluk is dikwils gelyk aan die schoone
dagen, welke van pikzwarte nagten gevolgd worden: - en op andere tyden vervangt
het geluk den tegenspoed; even als wanneer de heldere lugt, van agter pikzwarte
wolken, uit welke ysselyke Donders en felle Blixems schoten, zich met enen
verdubbelden glans vertoont. - Die zelfde veranderingen en verscheidenheden word
men allerwege in de natuur ontwaar; en zulks doet den mensch sterker aan, dan
dat hy eenparig altoos het zelfde genoot. - Zo
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schenkt ons de Lente en de Zomer eene verdubbelde aangenaamheid, om dat ze
op den barren Winter volgen: en zo word ons geluk, onze voorspoed ook des te
treffender, wanneer ze op tegenspoed volgt. Zo.....
MENANDER.

Ja Damon, even als een droom, als eene schaduwe die verdwynt, wanneer de Zon
van agter de wolken te voorschyn komt; even als een damp, die door den wind word
weggedreven; even zo zien wy alle de voorwerpen, die nu ons oog bekoren,
verdwynen. - Alzo vlieden ook onze dagen daar henen, en der Menschen leven
neemt dikwils een einde voor zy 'er aan denken. Gelyk de Zomer de Lente volgt,
en die waar door den Herfst vervangen word, terwyl de daar op volgende Winter
alles plondert en doet sterven wat door de vorige saisoenen geteeld is; - zo genaakt
ons ook een gewisse dood, als de Wintertyd onzes levens nadert.
DAMON.

Haastig, zeer snel vliegt de tyd daar henen! Geen sterveling kan deszelfs loop
stuiten; en vele voorby zynde jaren schynen slegts enkele oogenblikken. - Myne
jaren zyn reeds tot eene aanmerkelyke hoogte geklommen, en nochtans hebben
ze by my, nu ze voorby zyn, niets meer, dan de gedaante van eenige weinige
ogenblikken. De tedere Lentebloempjes duuren maar kort; - de sinakelyke
Zomervrugten zyn ras verteerd; en 't geen de Hersst teelt, word schielyk door den
barren Winter geplonderd. Dan loeijen de stormwinden; dan stort de scherpe hagel
neder op de Velden, dan doet de nypende koude alles verstyven en sterven. Al dat
aangename, alle die hartstrelende voorwerpen vergaan schielyk, alles verdwynt;
en 'er blyft niets dan eene woeste Wildernis op de vlakke Velden en in de Bosschen
over. - Alle deze veranderingen hebbe ik menigwerf gezien, terwyl myne dagen
klommen; en de bevende ouderdom myne zwarte hairlokken heeft wit gemaakt, en
myn scherp gezigt heeft doen verduisteren. - Hoe vele vermakelyke Zomers heb ik
beleefd, die nu alle als in een gesmolten zyn! Ik heb aangename jaarsaisoenen
gezien; ook heb ik 'er beleefd, die de heugelyke verwagtinge van den Landman
jammerlyk verydelden; ja gezien, dat een verwoestend onweer al zyne hoop op
éénmaal vernielde. - Even zo hebben myne oogen het Menschdom vernielingen
zien aanrigten. Ik heb verderfelyke oorlogen gehele zien verwoesten; menschenbloed
zien plen-
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gen; en den dood zien woeden op eene allerysselykste wyze. - Ik heb vrugtbare en
onvrugtbare tyden beleefd; overvloed en armoede; vreugde en droefheid; weelde
en gebrek gezien. - Nu zyn myne dagen haast ten einde. - Nog maar weinige treden,
en ik doe den laatsten, den gedugtsten stap. - Nog maar... ô aanbiddelyke goedheid!
Daar de mensch aan vele elenden, jammeren en wederwaardigheden onderworpen
is, hebt gy my, boven een groot aantal myner Evenmenschen, veel goeds
geschonken; laten myne dagen nu, kan het wezen, in vrede eindigen! - Laten myne
gryze hairen in rust ten grave dalen!
MENANDER.

Dat die tyd nog lange vertoeve, dat uw sterfuur spade kome, brave Damon! en dat
ik nog dikmalen zulke leerzame gesprekken uit uwen wyzen mond hoore!
Dus eindigde dit nuttig onderhoud, en de twee Harders scheidden wel te vrede
van elkanderen, met een voornemen, om, by de eerste gelegenheid, hunne
aanmerkingen te vernieuwen, en hunne gesprekken te vervolgen.
Gelukkige streek, welke van zulke brave Harders bewoond; gelukkige schapen,
die 'er door gedreven worden; maar bovenal gelukkig gy Harders, die met zulke
Godvrugtige gedagten bezield zyt!
G.

De vermaaken der verbeelding.
Gevolgd naar het Italiaansch.
Ongetwyfeld is de Verbeelding een bron van ontelbaar groote heilgoederen, en
tevens van ontelbaar schriklyke jammeren: ik zal alleen haare voordeelen in
overweeginge neemen, en stilstaan op de wyze om dezelve deelagtig te worden.
Misschien zal ik aan eenigen rykdommen ontdekken, die zy, zonder het te weeten,
bezaten; misschien zal ik anderen leeren een beter gebruik te maaken van eene
Bekwaamheid, die dus lange hun alleen nadeelig geweest is.
De vermaaken, die ons, onmiddelyk, door van buiten aankomende voorwerpen
worden aangebragt, zyn weinig in getal; doch, schoon ze talryker en van grooter
verscheidenheid waren, zouden zy nog verre afweezen van
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op zichzelve voldoening te kunnen verschaffen voorverbaazende schielykheid, met
welke ieder gevoelig weezen, van 't genot tot walging, overslaat. De Verbeelding
alleen maakt eene effe baane met bloemen bestrooid van den dikwyls langen en
verdrietigen afstand, op welken men het eene zinnelyk Vermaak van het andere
aantreft. De Mensch heeft een afschrik van die tusschenruimte, hy zou dezelve
willen vernierigen. Genoodzaakt die af te meeten, doorloopt hy ze niet zonder
verdriet, of de Verbeelding moet hem, onder den weg, bezig houden om hem te
vermaaken door haare aangenaame harssenbeelden, en te betoveren door eene
onuitputbaare verscheidenheid van denkbeeldige Vermaaken. Deeze Vermaaken
zyn ongelukkig weinig bekend: de meeste Menschen hebben den schok van
tegenwoordige voorwerpen noodig om wellust te smaaken, en zy verstaan zelfs de
kunst niet om 'er het meeste genot van te trekken. Doch de wyze Man, weetende
hoe zeldzaam en hoe kortstondig de zinnelyke vermaaken zyn, geeft zyne
verbeelding last om het geen haar ten deele valt, op te fraaijen, uit te breiden en
duurzaamheid by te zetten.
De Verbeelding maakt eisch op den tyd, en weet dien voorleden Vermaaken te
ontrukken: vooruit gevoerd op de vleugelen der Hoope, zweeft zy in het toekomende,
en ontrooft den tyd de toekomende vermaaken; zy weet de eene en de andere in
het tegenwoordig oogenblik over te brengen. In deezer voege stort die vlugge en
gunstryke Begaafdheid over alle tydperken des leevens, de goederen, die enkel by
tusschenvallen en zeer ongelyk verdeeld zyn.
De Menschen loopen om stryd, zy verdringen en kwetzen elkander, om de weinige
zinnelyke vermaaken, die de schaarsche hand der Natuure hier en daar in de
woestyn deezes leevens gezaaid heeft, den een den ander te betwisten. Doch de
Vermaaken der Verbeelding verkrygt men zonder eenig gevaar, zy behooren ons
geheel: weinigen benyden ze ons; men agt ze niet; naauwlyks zyn ze bekend. ô
Zoete betoveringen! ô Onschuldige dwaalingen! Indien gy niets schitterends bezit,
indien gy de verwondering, noch de verbaasdheid gaande maakt, gy gaat ten minsten
niet vergezeld van eenige knaaging, en noch de boosaartigheid noch de nyd
slingeren de zodanigen, die aan u den voorrang geeven, van hoop tot vreeze, en
van vrees tot hoope. - Aanschouwt dien Hoogmoedigen, ziet de diepte der frontzelen,
door de onrust op zyn gelaad
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gemaakt; vergelykt zyne houding, zyn voorkomen met de houding en het voorkomen
van een onschuldig en gerust Man, die de denkbeeldige Vermaaken in een
weezenlyk geluk heeft weeten te hervormen, en zegt my wie van beiden de wysste
is. Deeze heeft zyn ziel aan de woedende stormvlaagen der yverzugt ten prooije
gegeeven: hy staat bloot voor de gespanne valstrikken zyner mededingeren, en
hangt af van de genade of ongenade der gebeurtenissen. Geene doorloopt gerust,
en zonder ophouden, eene menigte van aangenaame voorwerpen, beschouwt
dezelve van alle kanten, en vereenigt ze op ontelbaare wyzen: hy maakt 'er zulk
eene menigte van tafereelen van, het een verlustigender dan het ander, dat die
opeenvolging, zo vol verscheidenheid in vertooning als schielyk in voortgang, de
kragt en leevendigheid, die daar aan ontbreeken, ruim en ryklyk vergoedt.
Voor 't overige versmaadt de gelukkige Man, dien ik afschilder, zonder dat hy
gelukkig schynt te weezen, geenszins alle natuurlyke Vermaaken: neen. Hy heeft
ze noodig om ze niet met al te veel drifts en ongedulds te verlangen: hy heeft ze
noodig om zyner Verbeelding voedzel te verschaffen, en, mag ik my dus uitdrukken,
te verryken, met een voorraad, waar van hy zich, naar welgevallen, kan bedienen,
en waar aan hy de verschillende kleuren geeft, welke hy ontleent uit de ontelbaare
kleine dwaasheden, aan 's Menschen staat op deeze wereld onafscheidelyk eigen:
dwaasheden, die hy weet te verbergen, en waar uit hy dikwyls meer kan haalen
dan uit de raadgeevingen en lessen der strenge en koele Rede. Want, om tot die
verstandige dwaasheid te komen, is 'er misschien meer bekwaamheids, meer
denkens noodig, dan om tot de dwaaze wysheid te geraaken.
Onvermydelyk behoeft hy een grooten voorraad van voorwerpen, die hy kan
vereenigen, vergelyken, wenden en keeren, als daar zyn, ingebeelde
Gemeenebesten, verborgene schatten, Toverpaleizen, enz. Indien 'er zich eenige
strydigheid opdoet tusschen deeze zoete harssenschimmen, maakt des geene
zwaarigheid: in 't stuk der dwaasheid behoeft men zo keurig niet te weezen als in
dat der Wysheid.
Ik prys, ten dien einde, zeer aan, het leezen van Dichtwerken, van Tooneelstukken,
en vooral van Romans, geenzins de zodanige, die tot de ontknooping niet komen
dan door veele moeilyke omwegen, of zich, met geweld,
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meester maaken van de ziel, om dezelve geheel op één voorwerp bepaald te
vestigen: maar Romans, die de aandoenlykheid verdeelen, die u nu een Keizer,
dan een Herder maaken, die u, van een onbewoond woest Eiland, in de woelingen
eener opgepropte Hoofdstad overbrengen.
Beoefen, zo veel u mogelyk is, de vlugheid uwer Verbeeldinge; hoe
beweegvaardiger gy deeze Bekwaamheid maakt, hoe gemaklyker gy ze naar uw
zin zult kunnen schikken. Eerbied de Rede, uwe Oppervoogdesse; doch zonder al
te veel by haar uw hof te maaken, waar zy uw Geest zal drukken, en dwingen te
delven, daar gy niets te doen hebt dan bloemen te verzamelen. Wagt u, bewaar,
als iets dierbaars, aangenaame dwaalingen; en laat nooit, ik betuig het u by uw
geluk, eene vermaakende harssenschim vaaren, al was het 'er een van BERGERAC,
voor eene koele redekaveling, al was het van LOCKE zelve. Gy moet ook u zelven
voorzien van een weinig Wysgeerige onverschilligheids, zo in uwe zaaken als in
het zoeken der Waarheid, die gy eerbiedt als een gehoorzaam en getrouw
Onderdaan, doch in 't verborgen en zonder onrust.
De bekende grondregel Verdeel en Heersch past volkomen op deezen stand:
verdeel uwe driften, smaldeel dezelve in een oneindig getal van kleine begeerten,
die elkander, zonder ophouden, volgen, zo dat 'er geen zy die over de andere
heerschappy voeren. De voorwerpen, in de Verbeelding komende, bezitten een
uitbreidend vermogen, 't welk, indien gy 't niet bedwingt, en geene zorge draagt om
't zelve in evenwigt te brengen, met de andere voorwerpen, geschikt om andere
begeerten te doen gebooren worden, u geheelenal vermeestert, en eene
bekwaamheid, die alleen uwe Vriendin behoort te weezen, in eene Dwinglandesse
hervormt.
Houd uw Smaak, uwe Vermaaken, uwe Aandoeningen te raade; gaa 'er spaarzaam
mede te werk; haast u niet te leeven; bedenk, dat het geen gy al te veel ophoopt,
voor het daadlyk oogenblik, noodwendig afgenomen wordt van de aanstaande.
Als aanschouwer van een hoop dwaazen, die, om kindertuig, waarvan zy zelve
het gebruik niet kennen, twisten, harrewarren, en op elkander aanvallen, moet gy
u verstandig aan eene zyde schikken; verminder, zo veel u mogelyk is, de
betrekkingen, welke gy met hun hebt; doe hun goed; doch op een' behoorlyken
afstand, zo
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dat zy u niet kunnen beschadigen of in hunnen draaikring wegsleepen. Zeldzaam
zyn de sterke en moedige Zielen, aan welke de Hemel het vergund heeft zich tegen
de menigte te verzetten, haare beweegingen te maatigen, te veranderen, en, haars
ondanks, haar te sleepen na het Altaar des algemeenen welvaards: een altaar,
bykans ontoeganglyk en altoos zo schielyk gesloopt als opgebouwd.
Wat u betreft, dat het u genoeg zy, gerust het snelomloopend tydperk, 't geen
verzwindt tusschen het eerste oogenblik uws bestaans hier op aarde, en uw laatsten
leevensprik, door te brengen. Wat is het noodig dat een Worm op het stof een streep
zyns overtochts nalaat? Wat raakt het Heelal het gesnor van een vlieg? Maar verhef
ten zelfden tyde uw oog en uwe gedagten tot die ontelbaare klooten, door het
Opperweezen in het ongemeeten ruim opgehangen, die lucht, warmte en leeven in
't Heelal verspreiden: en leer u, nu eens verbaazende over een onmeetlyk gevaarte,
dan eens verwonderende over een ondeeltje, dat gy u zelven niet te hoog moet
schatten, noch al te laag zetten. Laaten de Menschen twisten, vreezen, hoopen,
sterven; en stel u gerust met die verlichte en wysgeerige onverschilligheid, ten
opzigte van de menschlyke zaaken, die het onuitspreeklyk vermaak, van weldaadig
te weezen, niet wegneemt; maar ons ontheft van de onnutte zorgen, en die
lotwisselingen van goed en kwaad, welke het grootste gedeelte der Menschen
ontrusten en plaagen.
Maar wilt gy dat men u in vrede laate? Hebt dan vrede met u zelven; bevlek u
met geen misdryf: weest regtvaardig omtrent alle weezens, die u omringen. Dat de
Dieren zelve, ten alle dage onder den voet des wreeden en hoogmoedigen
vertreeden, uwe regtvaardigheid gevoelen.
Wagt u, ondertusschen, zorgvuldig voor de harssenschim van volmaakt te willen
zyn: eene ontrustende, onnutte begeerte, die u belachlyk maakt in uw eigen oogen,
en onverdraaglyk voor de rest des Menschdoms. Verlaat het gewoel der Steden,
bemin de afzondering, bemin het land, de verblyfplaats der vryheid en de tempel
der Godheid. Daar zult gy misschien, door kragt van denken, tot de ontdekking
geraaken van eenige der eerste schakelen van een eeuwige keten; indien gy 'er
overal blyken van verwoesting ontdekt, gy zult ook altoos zien
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hoe de wyze Natuur altoos bezig is om die breuke te herstellen: want de Mensch
kan den onuitputbaaren voorraad des leevens, die dezelve bezit, wel wyzigen; maar
niet verminderen.

Bedenkingen over de zamenstemming van aandoenlykheid en
rede.
(Ontleend uit DONALDSON's Elements of Beauty.)
(Vervolg van bl. 317.)

Opregtheid.
Een weinig Oordeels, met eene nog kleinder maate van Aandoenlykheid, maakt
een Man listig: een weinig meer Aandoenlykheids, met eene even groote maate
Verstands, zou hem opregt doen worden.
Eenigen hebben niet meer kennis van Menschlievenheid dan juist genoeg is om
hun een vertoon daar van te doen maaken, en hunne eigene laage en zelfzoekende
oogmerken te beantwoorden.
Hy die List boven Opregtheid stelt, is ongevoelig voor de versinaading en
agterdogt, die bedrog vergezellen: als mede voor de voldoening, welke eene
edelaartige ziel smaakt, als zy eerlyk en voor de vuist handelt.
Menschen, die de geneugten der Opregtheid niet kennen, en, om zo te spreeken,
een handwerk van bedrog maaken, ruilen een beeld van goedaartigheid voor een
schaduw van vreugde; en worden meer bedroogen, dan zy bedriegen.

Drift.
Als wy veronderstellen dat 'er geen Driften zyn, moet 'er teffens een einde wezen
aan alle redenkaveling over 't zedelyke. Drift alleen kan Drift te regt brengen. Dus
verzaaken wy een tegenwoordig vermaak, in hoope dat wy vervolgens een grooter
en duurzaamer zullen genieten: dus lyden wy een tegenwoordig ongemak om een
grooter te ontgaan. Dit te doen wordt oordeel geheeten. Hy, die de voorschriften
van de Drift, welke hem beheerscht, opvolgt, zonder de ervaarenis te raadpleegen,
luistert na eenen partydigen raadsman, en zal een verkeerd besluit neemen.
Eenigen tragten, om een valsch kompliment by verstandige Vermaaken af te
leggen, de Zinnelyke Vermaaken geheel en al te veragten: met even min regts,
schoon met ge-
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lyke schynbaarheid, heeft men tegen de natuurlyke Driften en Aandoeningen
geschreeuwd, en dezelve beschreeven als onbestaanbaar met 's Menschen geluk.
Wy lyden nooit uit hoofde van onze natuurlyke Driften en Aandoeningen: zonder
deeze zouden wy nimmer genoegen kunnen smaaken; maar verkeerde Begeerten
en onbegrensde Lustopvolgingen doen ons smerte aan: wy worden ongelukkig
wanneer wy Rede en Ondervinding niet raadpleegen.
Hy, die eene daad pleegt, welke hem veragtlyk in zyn eigen oogen maakt,
verzamelt zich, behalven de andere slegte gevolgen, een voorraad van toekomende
smerte, welke hem zal plaagen, zo lang de geheugenis dier daad hem byblyft.
Benevens de onmiddelyke gevolgen eener daad, moeten wy, om 'er regt over te
oordeelen, ook de toekomende in de weegschaale leggen; en, aan den eenen kant,
in opmerking neemen de voldoening en eere, en aan den anderen kant, de smert
en oneere, welke dezelve kunnen vergezellen.
Grootmoedigheid beloont zich in het versmaaden van moeilykheid en smerte, om
zwaarder jammeren te vermyden, of grooter genietingen te erlangen.

Maatigheid.
De groote regel, ten opzigte van Zinlyke Vermaaken, is deeze derwyze te gebruiken,
dat ze elkander niet dwarsboomen, of ons van 't genot der Verstandige ontzetten;
doch veel eer behulpzaam zyn om ze ons te zuiverder te doen genieten.
De Menschen bepaalen de meening van het woord Vermaak altoos tot het geen
hun zelven vermaakt. Vraaten en Wynzuipers verbeelden zich, dat men door
Vermaak slempen en zwelgen verstaat. De waare Epicuristen genieten de Geneugten
der Maatigheid. Kleine Vermaaken schynen groot aan de zodanigen, die geen
grooter kennen. De Deugdzaame Man is hy, die verstands genoeg bezit om het
grootst Vermaak te genieten.
Overvloed en pragt gaat by het gros der Ryken voor iets fraais en groots. Voor
een Man van rechten smaak is Maatigheid, Weelde, en Eenvoudigheid Grootheid.
Alle Geneugten, die onmiddelyk van de zintuigen afhangen, genieten lieden van
een inwendig fyn Gevoel, behalven hunne andere Vermaaken: terwyl de zodanigen,
die hun hoogste geluk in louter zinlyke Geneugten stellen, geen
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rechten smaak kunnen hebben in streelende aandoeningen der ziele.
Menschen, die Voordeel en Eerlykheid van een scheiden, begrypen zeker de
natuur van een dier beiden verkeerd. Wy behooren onderscheid te maaken tusschen
schynbaarheden en waarheden: weezenlyk voordeelige en goede dingen zyn
dezelfde.
Valsche schynvertooningen van voordeel zyn de grootste vyandinnen van waar
belang. Aanstaande bitterheden vertoonen zich in het vermomd gewaad van
tegenwoordige Geneugten; en de kortzigtige Dwaasheid omhelst, met greetigheid,
het bedrieglyk beeld.
Alle Ondeugd ontstaat uit Onaandoenlykheid, uit gebrek aan Oordeel, of uit beide.
Geen grondregel steunt op vaster grond van waarheid dan dat alle Ondeugd
Dwaasheid is. Want door Ondeugd dompelen wy ons zelven in elenden, of wy
wikkelen anderen in ramp: zichzelven kwaad te berokkenen is buiten twyfel
dwaasheid: en indien iemands tegenwoordig vermaak strekt om anderen ongelukkig
te maaken, zo zal hy, schoon alle andere straffen ontkomende, daar voor lyden
door naberouw; of het is een vast bewys, dat hy beroofd is van dat gevoel des
medelydens, 't welk tegenovergestelde botheid is: weshalven, in beide de gevallen,
alle Ondeugd blykt Dwaasheid te weezen.

Wysheid.
Wysheid of Deugd is niets anders dan de geschiktheid om het grootste geluk te
genieten en toe te brengen, gepaard met de kennis hoe het te verkrygen en te
besteeden.
Wysheid heeft altoos iets goeddaadigs in haare oogmerken en bedryven;
Dwaasheid, integendeel, neemt kwaad voor goed, of heeft, de Natuur der Ondeugd
aanneemende, een kwaad oogmerk.
De voor- en nadeelen der Natuure moeten aangemerkt worden als een gemeen
goed der Maatschappye: de zwakken hebben eisch op den bystand der sterken;
de sterken scheppen genoegen uit het bystaan der zwakken; en de Wyzen zyn in
zo verre gelukkig, dat welgeschikten in hunne Wysheid deelen.
'Er is geen Deugd, of dezelve behelst, in eenen algemeenen zin, alle andere
Deugden. Wysheid kan niet bestaan zonder Regtvaardigheid, Maatigheid, en
Kloekmoedigheid: want Wysheid is de hoofdsom van alle deeze. 't Is onmogelyk
Regtvaardig te weezen zonder Maatigheid,
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of Maatig zonder Kloekmoedigheid. De Deugden hangen alle zamen.

Magt.
Magt is geene goede hoedanigheid op zich zelve aangemerkt. Het vermogen om
goed te kunnen doen is voor den Wyzen alleen begeerlyk. Alle Ondeugd is eigenbaat,
en de zelfzoekendste eigenbaat is de grootste ondeugd.
Groote Zielen weeten Hoogheid en Goedaartigheid zamen te paaren. By laage
gaat de Hoogheid meest altoos vergezeld van strengheid en ongemaklykheid.
Verhevene bekwaamheden worden bewonderd: zagter Deugden wekken liefde.
Als de Wysheid het hart wil vermeesteren, doet zy het op een inneemenden trant.
't Geen de strenge Man met zyne lippen aanraadt, ontraadt hy door zyn gefronst
voorhoofd.
Der Menschen zugt na Rykdom en Magt schynt aan te groeijen, naar gelange
van hunne onbekwaamheid om kiesch Vermaak te genieten.
Geen Mensch heeft een natuurlyk regt om een grooter deel van Magt dan een
ander in handen te hebben, of hy moet eene grooter maat van verdiensten bezitten:
byaldien zyne Dienstknegten beter zyn dan hy, bekleedt hy hunne plaats. Ieder
moet die post bekleeden, waar toe de Natuur hem bekwaam gemaakt heeft; waarin
hy het gelukkigst voor zichzelven kan zyn, en het meeste toebrengen aan het geluk
der Maatschappye.
De Ryken noemen de armen het Gemeen. Laaten wy liever de dingen by den
rechten naam noemen: de onbeschoften, de onbeleefden zyn het Gemeen, zy
mogen ryk of arm weezen.
De weezenlyk armen en onwaardigen zyn de zodanigen, die geen verstand
hebben om de meerderheid van inwendige verdiensten, boven alle uitwendige
voordeelen, op te merken en te waardeeren.

Regtvaardigheid en Goedertierenheid.
't Is niet zo juist uitgedrukt, dat Deugd tot Geluk opleidt, als te zeggen, dat alles, wat
tot weezenlyk Geluk brengt, Deugd is. De rede, waarom zommige daaden door de
Wet verbooden worden, bestaat hierin, dat de Ondervinding geleeraard heeft, dat
zulke daaden slegte gevolgen naar zich sleepen. Doch, dewyl zeer weinigen uit
zichzelven in staat zyn, om de zaaken in zulk eene uitgebreidheid te beschouwen,
dat zy over alle de goede en kwaade uit-
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werkzelen der daaden kunnen oordeelen, zyn de Wetten vastgesteld tot bestuuring
der zwakken, en om de boozen te rug te houden van daaden, die, in derzelver
uitwerkzelen, kwaad zyn.
De vrees voor de straffe des wereldlyken Regters kan alleen de zodanigen
bedwingen, die geen gevoel van eenige andere vrees hebben: hier door worden zy
geleerd voor zich zelven te voelen.
Geene daad is altoos kwaad om dat dezelve tegen de Wet aanloopt: doch zekere
daaden zyn door de Wet verbooden, dewyl men by ervaarenisse ontdekt heeft, dat
de uitwerkzels kwaad zyn.
Laaten wy zorgvuldig een onderscheid maaken tusschen het denkbeeld van
Regtvaardigheid en dat van Wraak, de laatste moet, gelyk andere kwaade driften,
door Rede bedwongen worden. Het groote einde van menschlyke Regtvaardigheid
is het bezorgen van algemeene en byzondere veiligheid. Maar Goedertierenheid
maakt dikwyls aanspraak, als strengheid kwaade gevolgen zou baaren: te deezer
oorzaake is het zomwylen voegelyk goed voor kwaad te vergelden, en de strengheid
der Wet met Genade te maatigen.
Welk eene strengheid het Regt ook verpligt zy te volvoeren, het is altoos met een
inzigt om grooter goed te bewerken. Den misdaadiger zelve tot bezef van zynen
pligt te brengen, een voorbeeld aan anderen te geeven, of de Maatschappy te
verlossen van een volstrekt bedorven lid, zyn de drie redelyke einden, welke in het
aandoen van doodstraffe moeten bedoeld worden: anderzins is het vergelden van
kwaad, boosaartigheid, of blinde wraak, geen Regtvaardigheid.
'Er zyn zekere uitzonderingen op algemeene Wetten, waar in de Regtvaardigheid
den naam van Goedertierenheid krygt. Hy, die, in zyn gedrag, deeze uitzonderingen
in agt neemt, verdient Goedertieren te heeten.
't Moet aan de onvolmaaktheid der Menschlyke Wetten worden toegeschreeven,
dat zy tegen toevallige omstandigheden en uitzonderingen niet kunnen voorzien:
dat het denkbeeld van Goedertierenheid tegen dat van Regtvaardigheid is
overgesteld. Deeze Deugden stryden nogthans niet; waar het voegelyk is Genade
te betoonen, zou het Onregtvaardigheid weezen, niet Genadig te zyn.
Onder de Dengdzaamen is Haat naauwlyks bekend: de Snooden haaten de
vyanden der Ondeugd: de Goeden hebben medelyden met de vyanden der Gengd.
Een edelmoe-
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dig hart wenscht geen Mensch zonder gebreken te vinden; doch agt zich gelukkig
als hy gelegenheid aantreft om hunne misslagen te vergeeven.
Geweldige en vyandlyke driften worden van de Wyzen nimmer gebruikt, dan om
'er een grooter goed door toe te brengen.
Onze magt te wederhouden, wanneer wy het verderf van ons medeschepzel,
zelfs tegen zyn wil, kunnen voorkomen, is zich schuldig maaken aan zynen
ondergang. Wie zou, als hy een Kind zag op den kant van een steilte, nalaaten toe
te schieten, om dien val voor te komen, onder voorwendzel dat het Kind aan zyn
eigen vryen wil was overgelaaten? De Menschen zyn gelyk Kinderen, men moet ze
zomtyds van den weg der dwaaling afrukken.

Pedro en Theresa.
Eene Spaansche Geschiedenis, uit het Fransch vertaald.
In een dorp in Andalusie, woonde een Landman, genaamd Pedro, op eene der
schoonste Hoeven van dat Gewest; maar dit was zyn minste schat. Hy was gehuwd
met Theresa, hem beminnende en door hem geliefd; by welke hy drie Zoons en drie
Dogters had, die reeds getrouwd waren en kinderen hadden. De geheele Famille
woonde te zamen. Pedro was tachtig jaar en zyne Theresa acht en zeventig. Ieder
van dit talryk Huisgezin gehoorzaamde, beminde en diende deeze Ouders om 't
sterkste; elk bevlytigde zig om derzelver ouderdom, door hun het leeven alleszins
genoeglyk te doen blyven, als 't ware, te verlengen. Dewyl hunne leevenswyze
altoos zuinig en werkzaam geweest was, knel ten hun ook de ongemakken des
ouderdoms niet. Vergenoegd by zigzelven, elkander hartlyk beminnende, gelukkig
door, en grootsch op hunne gelief koosde en lief koozende Famille, dankten zy God,
en zegenden hun Kroost.
Op zekeren avond zat Pedro, met zyne Vrouw en Kinderen, die, na den Oogst
ingezameld te hebben, uitrustten, op hunne Stroobussen, voor de deur. Het schoone
Tooneel van den Avond, (het welk de inwoonders der Steden gemeenlyk niet recht
kennen,) hield hunne aandagt opgetoogen. Ziet, zei de oude Gryzaard, met hoe
veele schitterende Sterren de Hemel doorzaaid is; waarvan eenigen, als
uitschietende, een geheelen vuurstraal agter zig laaten. De Maan geeft een flaauw
en schemerend licht, dat over alle voorwerpen een evenmaatig wit schynzel
verspreidt De Wind schroomt te waaien; en het stelle geboomte eerbiedigt, om zo
te spreeken, den slaap der Voge-
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len, die onder deszelfs bescherming in hunne nesten rusten. De gantsche Natuur
schikt zig ter stilte; en dezelve wordt genoegzaam niet gestoord, dan door een
klaagend en veraf zynd geluid, 't welk ons oor dikmaals treft: 't is dat van den Nagtuil,
het zinnebeeld der boozen; hy waakt, wanneer ieder rust, en schroomt het daglicht.
ô Myne Kinderen, zyt altoos goed, altoos braaf, en gy zult gelukkig zyn. Zedert zestig
jaaren, genieten uwe Moeder en ik eene zagte en stille rust; maar de Hemel geeve
Ulieden, dat gy dezelve niet genieten moogt, ten koste van 't geen zy ons kost. Op
deeze woorden ontslipten den ouden Pedro eenige traanen; Isabella, zyne oudste
Dogter, droogde dezelven af met haare omhelzingen; en sprak hem in deezer voege
aan. Myn Vader, de reeds voorbyzynde wederwaardigheden vallen niet smertlyk te
verhaalen; zyt zo goed en deel 'er ons eenig berigt van mede. Gy begrypt ligtlyk
met welk een genoegen wy U zullen aanhooren; en Moeder zal ook met vreugde
zig het lot haarer voorige jaaren des te leevendiger herinneren. Het is nog vroeg;
de avond is schoon, en 't vermaak van U te hooren zal den slaap van ons
verwyderen. - De geheele Famille vereenigde zig met dit verzoek; zy zetteden zig
allen rondsom hem, en de Moeders namen haare Kinderen, om voor te komen, dat
derzelver gewoel de oplettendheid verhinderde, op den schoot. 'Er heerschte eene
volstrekte stilte, en Pedro, leunende op zyne Dogter, terwyl hy de hand zyner Vrouwe
vast hield, liet zig aldus hooren.
Ik was achttien en Theresa zestien jaaren, toen wy elkander leerden kennen. Zy
was de eenige Dogter van Lorenço, den ryksten Landman van dit oord: ik was de
armste Boer in het Dorp; doch, helaas! ik ontdekte myne armoede niet, dan op het
oogenblik toen ik op Theresa verliefde. Ik zogt, door alle middelen, eene liefdedrift
te verdooven, die ik dugtte, dat my voor altoos ongelukkig zou maaken. Ik wist maar
al te wel, dat myn gering bestaan een eeuwige hinderpaal zou zyn, om Theresa te
bezitten; en ik haar voor eeuwig verlaaten moest, of na middelen uitzien om myn
bestaan te vermeerderen. Dan, om my te verryken, moest ik het dorp verlaaten, het
dorp, daar Theresa woonde: en zulks was my niet doenlyk. - Na alles overdagt, en
van de weinige reden, die ik bezat, gebruik gemaakt te hebben, besloot ik, myn
dienst als Boereknegt by haar Vader aan te bieden. - Ik wierd aangenomen; en 't
zal u niet vreemd doen, als ik zegge, dat ik met den uitersten yver arbeidde. Ik wierd
welhaast de Vriend van Lorenço, doch die van Theresa nog eerder. - Gy alle, myne
Kinderen, die uit liefde gehuwd zyt, gy weet hoe men elkander behaagt, en elkanders
byzyn zoekt, wanneer men beslooten heeft voor elkanderen te leeven. - Theresa
beminde zo vuurig als zy bemind wierd. Ik dagt aan niets, dan aan haar: het
genoeglyk vermaak van by haar te leeven, betoverde my tot zo verre, dat ik niet
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vermoedde, dat zulk een geluk een einde kon neemen. Doch myne ydele verbeelding
duurde niet lang. Een Boer van het naastgelegen dorp vervoegde zig by Lorenço,
en verzogt van hem Theresa ten Huwelyk. Lorenço ging naar zyne woonplaats, en
bezigtigde het graan, benevens de wyngaarden van den Landman, die zig met zyn
vermaagschap zogt te vereeren. Alles naar genoegen vindende, oordeelde hy dien
persoon een geschikt Echtgenoot voor zyne Dogter te weezen; en 't Huwelyk werd
des wel dra beslooten.
Wy treurden, zo dra ons zulks ter ooren kwam; en herriepen te vergeefsch de
eeden van getrouwheid, die wy elkander gezwooren hadden, daar alles hooploos
was. Lorenço, de treurigheid zyner Dogter bemerkende, was ten deezen opzigte
onmededoogend, en gaf haar uitdruklyk te kennen, dat haare droefheid hem ten
hoogste mishaagde. Zy was derhalve genoodzaakt haare smert te verbergen.
Intusschen naderde het noodlottig oogenblik; geen hoop vertoonde zig, alles scheen
verlooren; Theresa stond my eerstdaags ontrukt te worden: doch zy verkoos veeleer
den dood. Dit deed ons tot het eenigste middel, dat ons nog overbleef, besluiten;
om naamlyk de vlugt te neemen. - Wy voelden, dat wy een misslag zouden begaan;
maar wy moesten, wilden wy het lot, dat ons dreigde, afwenden, ons aan ons besluit
houden, en wierden 'er eerlang over gestraft. - Theresa en ik verlieten dan het dorp,
midden in den nagt. Zy zat op een Ezel, welken een haarer Oomen haar vereerd
had; des ik oordeelde dat zy dien vry mede konde neemen; dewyl dezelve haar
Vader niet toebehoorde. Een klein pakje kleederen van ons beiden was, in een
bundel, op den Ezel vastgemaakt. Een geringe voorraad, zeer weinig gelds, alleen
door haare spaarzaamheid byeengezameld, was onze geheele schat. Zie daar, al
wat Theresa en ik met ons voerden. Ik had niets van Lorenço willen mede neemen.
Zo schikt de Jeugd zig de Deugd naar haare keuze, volgens haare neiging. Ik
beroofde een Vader van zyne Dogter; en egter zou ik het my tot een snood bedryf
toegerekend hebben, iets van zyn geld of goed mede te neemen. Wy zetteden
onzen togt voort, den geheelen nagt door; en, by 't aanbreeken van den dag
bevonden wy ons in 't gebergte, alwaar wy voor waarschynlyke vervolging bevryd
waren. Wy hielden stand in eene Valei, aan eene stroomende rivier, welke den
Gelieven, door haare kabbelingen, tot groot vermaak verstrekte. Theresa klom van
den Ezel; zettede zig by my op de groene weide neder. Wy aten eenige drooge
vrugten, en dronken klaar water uit de stroomende beek. Na deeze schraale, doch
smaaklyke, maaltyd, begonnen wy te overweegen, wat ons nu vervolgens te doen
stond.
Na lange redeneering, en na ons geld twintigmaal herteld te hebben, den Ezel
intusschen op zyne hoogste waarde geschat zynde, bevonden wy dat alles niet
meer dan twintig Holland-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

534
sche Ducaaten beliep, 't welk ons niet genoeg was, om 'er eenigen tyd van belang
van te leeven. Dan deeze zwaarigheid scheen toen de minste; sterker werkte de
vrees voor agtervolging. Deeze deed ons besluiten, om terstond in eene groote
Stad te zien komen, alwaar wy, in geval van agtervolging, het minste gevaar liepen
van ontdekt te worden; terwyl we tevens vaststelden, aldaar, zo spoedig mogelyk
was, te trouwen. Met deeze zedige overweeging namen wy den weg na Cordova.
By onze aankomst liepen wy terstond na eene Kerk, welke, volgens de Spaansche
Wetten, onmondigen, die zig voor het Altaar aanbieden, vereenigen mag. Wy vonden
aldaar een Priester, die ons trouwde, en gaven hem de helft van onzen kleinen
schat. Nooit wierd geld met meer genoegen betaald. 't Scheen of alle rampen nu
ten einde waren, en dat wy niets meer te vreezen hadden; de liefde was onze eenige
bezigheid; en alles ging wel, geduurende acht dagen.
Staande dat verloop van tyd was de Ezel verkogt, en ten einde van eene maand
was onze gansche som verteerd. Wat nu te doen? Ik kon niets dan ruw werk
verrigten, 't welk de inwoonders der groote Steden gering achten. Theresa wist niet
veel meer dan ik. Zy beefde voor het gevolg van ons bedryf; ik was 'er over
aangedaan; wy verborgen stilzwygende onze droefheid: eene opoffering van hartzeer,
die ons zwaarder viel te draagen, dan de ongevallen zelven, onder welken wy
zugtten. Eindelyk nam ik, geen andere uitkomst verwagtende, dienst onder de
Ruitery in Cordova; en myn handgeld wierd aan Theresa overgegeeven, die het al
treurende aannam. Myn daggeld verstrekte nu verder ter vervullinge van onze
nooddruft; en voorts gaven de kleine stukjes, welken Theresa maakte, (want de
behoefte had haar geleerd,) voldoening voor onze huishouding. Een kind
vermeerderde ons geluk. Gy zyt het, myne waarde Isabella! Wy omhelsden en
aanschouwden U, als een steun van ons welweezen, indien de Ouderdom ons deel
wierd. Op de geboorte van ieder Kind, 't welk ons de Hemel schonk, herleesde in
ons die aandoening; en, (dank zy den Hemel!) onze hoop is niet ydel geweest. Ik
bragt U ter minne, om dat uwe Moeder niet in staat was U te zoogen. Zy was hier
over mistroostig, en bragt haare dagen door by uwe wieg; terwyl ik myn best deed,
om de gunst myner Opperhoosden, en de vriendschap myner makkers te verwerven.
Don Ferdinand, myn Capitein, was niet ouder dan twintig jaar; hy muntte boven
de andere Officieren uit, door zyn bevallig voorkomen en gedrag. My met zyne
vriendschap vereerende, gaf ik hem een verhaal myner lotgevallen; het welk hem
zeer trof; te meer na dat hy, my 'er om verzogt hebbende, Theresa gezien had. Hy
beloofde ons dagelyks, zyne poogingen, ten onzen behoeve, by Lorenço te zullen
aanwenden; en, daar ik geheel van hem afhing, gaf hy my zyn woord van my te
zullen ontslaan, zo dra hy myn Schoonvader bewoogen zou hebben. Don Ferdinand
schreef ook aan Lorenço, maar hy ontving geen antwoord. In 't volgend
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verloopen van den tyd scheen myn jonge Capitein, ten onzen opzigte, niet te
verkoelen; maar Theresa wierd van dag tot dag droefgeestiger. Als ik naar de oorzaak
haarer meerdere droefgeestigheid vroeg, sprak zy steeds van zigzelve, en wist ons
onderhoud een anderen draai te geeven. Ik was toen nog ver van te vermoeden,
dat Don Ferdinand de oorzaak haarer droefheid was; dan eene laatere ontdekking
overtuigde my hier van al te gevoelig. Deeze Jongman driftig, gelyk men op die
jaaren is, had in Theresa dezelfde hevalligheden ontdekt, als ik. Zyne deugd was
zwakker geweest dan zyne drift. Ons ongeluk was hem bekend; hy wist, dat wy hem
hoog noodig hadden; en hy dorst Theresa openbaaren, welk loon hy voor zyne
ondersteuning begeerde. Myne ongelukkige Vrouw betoonde hem haare
verontwaardiging: dan, weetende, dat ik jaloersch, en zeer driftig was, verborg zy
dat grouwelyk geheim gansch zorgvuldig; en bleef de aanzoekingen van Don
Ferdinand weigeren, zonder 'er iets van te ontdekken, aan my, die haar dagelyksch
de bewyzen van de milddaadigheid en de vriendschap van mynen jongen Capitein
herhaalde.
Op zekeren dag, van mynen post afgelost zynde, en t'huiswaards gaande,
ontmoette ik, (oordeel over myne verwondering,) niet verre van onze wooning, in
welke Theresa diestyds my wagtte, Lorenço. Zo Schaaker! riep hy terstond uit, zyt
gy daar? Geef my myne Dogter; welke gy my ontrukt hebt, tot eene belooning der
Vriendschap, welke ik aan u bewees. Ik viel voor hem op myne knien; poogde de
eerste oogenblikken zyner driftigheid te ondervangen, en 't gelukte my, hem door
myne traanen eenigzins te beweegen. Hy verleende my gehoor. Ik ondernam niet
my te regtvaardigen; maar tragtte hem tot bedaaren te brengen. De stap, zeide ik
vervolgens, is begaan. Theresa behoort my. Zy is myne Echtgenoote. Myn leeven,
zou ik zeggen, staat in uwe hand; straf my; doch neen; spaar uwe eenige Dogter:
onteer, om haaren wil, haaren Echtgenoot niet, en doe haar niet van droefheid
sterven! Vergeef my alleen den begaanen misslag, om mededoogen met haar te
oefenen! - Onder het uitspreeken deezer woorden, bragt ik hem, in plaatze van hem
by Theresa te geleiden, aan 't huis, daar gy, myne Isabella, gezoogt wierd. Kom,
zeide ik tot hem, ik zal U nog een voorwerp toonen, dat uw medelyden waardig is.
Gy laagt toen in de wieg en sliep: uw sneeuwit en bloozend rood gelaat schetste
de onnozelheid en gezondheid. Lorenço aanschouwde u; de traanen ontslipten
hem; ik nam u uit de wieg, bood u hem aan, zie daar nog, zeide ik, het aanvallig
kind uwer Dogter. Op deeze beweeging ontwaakte gy; en, (als of de Hemel het u
ingeboezemd hadde,) gy kreunde niet het allerminste, maar glimlachte; en, beide
uwe handen na Lorenço uitstrekkende, greep gy zyne gryze hairen, welken gy
tusschen uwe vingers drukte, terwyl ge uw aangezigt tegen het zyne hield. De
Gryzaard kon zig niet bedwingen; hy omhelsde u
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hartlyk; my tegen zyne borst drukkende, en u mededraagende, borst hy uit, en zeide:
Kom, myn Zoon, gaan wy, en laat ik myne Dogter zien: kom dan Zoon, riep hy,
terwyl hy my by de hand vattede. - Bezef eens, Kinderen, met welk eene vreugde
ik hem naar ons huis geleidde.
Onderweg zynde, viel my in, dat het onverwagt gezigt van Vader by Theresa
nadeelige gevolgen kon veroorzaaken; waarom ik vooruit snelde. Aan 't huis gekomen
zynde, vloog ik na boven, en opende de deur. Maar, wat zag ik? Don Ferdinand op
zyne kniën voor Theresa geboogen, die alle haare kragten inspande, om de
vervoering zyner wellustige drift tegen te gaan. Naauwlyks had dit schouwtooneel
myn oog getroffen, of myn degen stak reeds in den boezem van Don Ferdinand: hy
viel neder, en zwom in zyn bloed. Op zyn geschreeuw kwam hem terstond volk ter
hulpe, en myn degen, die nog van zyn bloed rookte, getuigde tegen my. 'Er verliepen
maar weinige oogenblikken, of de Wagt kwam in huis; ik wierd gevat, en de
ongelukkige Lorenço kwam met den toeloop aan, om zyn Schoonzoon, geboeid,
na de gevangenis te zien voeren. Ik omhelsde u nog, myne Isabella; tevens omhelsde
ik Lorenço, beval hem myn bemind Kind en lieve Vrouw, die gansch buiten zig zelve
lag, teder aan. Voorts moest ik my wel, door myne Makkers, na de gevangenis
laaten leiden. Hier bleef ik twee dagen en twee nagten, geslingerd door allerleie
denkbeelden over het rampzalig lot, dat my nog te beurt zou vallen. Ik bleef onbewust
van alles wat 'er omging, en hoorde niets van 't wedervaaren van myne beminde
Theresa. De Cipier, het eenige mensch dat ik zag, gaf my geen het minste antwoord
op alle myne vraagen: alleenlyk verzekerde hy my, dat het niet lang duuren zou, of
ik zou gevonnisd worden.
Op den derden dag wierden de deuren geopend; men zei my aan om buiten te
komen. Een detachement wagtte my, en omringde my zo als ik voortrad. Men leidde
my na de Wagtplaats; daar ik het Regiment in de wapenen zag, en ontdekte wat
heilloos lot my dreigde. Het denkbeeld van het einde myner rampen scheen my
nieuwen moed te geeven. Ik verdubbelde, als door eene stuiptrekking, myne
schreden; myne tong herriep, (doch buiten my,) den naam van Theresa; ik dorst my
beklaagen van haar niet te vinden; en kwam eindelyk ter bestemder plaetze. Myn
vonnis wierd my voorgeleezen. Ik stond zo het zelve te ondergaan; dan een sterk
geschreeuw vertraagt de uitvoering. Opziende, zag ik een half naakt, bleek en
bloedig mensch, zyn best doende, om, door den hoop, die my omzingelde, heen te
dringen. 't Was Don Ferdinand. - Myne Vrienden, riep hy uit, ik ben de schuldige;
ik ben het, die den dood verdiend heb! myne Vrienden, vryspraak voor den
onschuldigen! ik heb zyne Vrouw willen onteeren; hy heeft 'er my voor gestraft, en
heeft regt gedaan. Indien gy met de uit oering van 't vonnis voortgaat, zyt gy
wreedaarts! - Het Opperhoofd van 't Regiment naderde Don Ferdinand,
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stelde hem, terwyl hy hem ondersteunde, voor, dat ik naar de Wetten gevonnisd
was, als iemand, die zyne hand aan zyn Officier geleid had. Hy was, hervatte Don
Ferdinand, niet meer onder my; ik had hem reeds vry gesteld, en zyn ontslag
gegeeven; het papier was daags te vooren al ondertekend. Pedro is aan uwe
regtbank niet onderworpen, gy hebt geen magt over hem. De Opperhoofden, zeer
verwonderd, vergaderden byeen, om te raadpleegen. Don Ferdinand en de
Menschlievendheid verhieven de stem voor my; met dat gevolg, dat men my weder
na de gevangenis leidde. Don Ferdinand schreef voorts aan den Staatsminister,
beschuldigde zigzelven, verzogt myne vryspraak, en ontving die. - Lorenço, Theresa
en ik wierpen ons voor de voeten van onzen Verlosser neder; hy beurde ons terstond
op, voltrok zyne belofte van ontslag, en wilde dezelve met giften vergezeld doen
gaan, die wy egter niet aannamen.
Ten einde deezer gelukkige ommekeer van zaaken, gingen wy na dit dorp terug,
alwaar de dood van Lorenço my in 't bezit zyner goederen stelde, en daar Theresa
en ik, zo wy hoopen, onder u allen, onze dagen in vrede zullen eindigen. - De
kinderen van Pedro hadden zig, geduurende zyn verhaal, rondsom hem gevoegd;
hy sprak niet meer, toen zy nog luisterden, en de traanen rolden langs hunne kaaken.
Zyt getroost, myne kinderen, hernam de goede Gryzaard; de Hemel heeft myne
rampen, door ulieder liefde voor my, ryklyk vergolden. Deeze woorden zeggende,
omhelsde hy allen; en 't Huisgezin ging gezamentlyk ter ruste.

De gift. Eene Allegorie.
(Uit het Engelsch.)
Iemand hadt eene Gift gekreegen, van welke hem gezegd was, dat dezelve hem
hoogst heilzaam of ten uitersten nadeelig zou weezen, naar gelange van het gebruik,
't welk hy 'er van maakte. Het was eene soort van Juweel, op de wyze van een
Prisma gesleepen, 't welk verscheide zyden hadt, waar van eenige egte kleuren
gaven; doch andere bekoorden door het opleveren van valsche. De gelykvormigheid
en schynbaare gelykheid van de verschillende zyden, die, in de daad, zeer veel
verschilden, niet altoos behoorlyk in opmerking genomen zynde, veroorzaakte een
ontelbaare menigte van te leurstellingen, aan den vuurigen en werkzaamen bezitter.
Het oogmerk des Geevers was, dat het Juweel altoos zo naby het hart zou
gedraagen worden als kon geschieden: daar geplaatst zynde, vertoonde het zich
als een zeer schoon cieraad, en verlichtte de duisterste plaatzen, door zyne
eigenaartige flikkering; en trok, sterker dan de zeilsteen, alle dingen, waar op de
straalen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

538
in een rechte lyn vielen. Vielen zy in eene schuinsche rigting, of werden ze zeer
veel gebrooken, eer zy het voorwerp raakten, dan was de aantrekking minder, en
ook de glans zwakker. Het zette der houding aangenaamheid by; gaf vrolykheid,
met goedaartigheid gepaard, aan 't oog; en verleevendigde de verkeering, terwyl
het dezelve zuiverde en verbeterde. Het gaf wysheid aan de jeugd, bedaardheid
aan de drift, voeglykheid aan de manbaare jaaren; en vriendlykheid aan den
ouderdom.
Wanneer men dit dierbaar Juweel rechthoekig beschouwde, was het geheel
doorschynend; en in dien stand voor het oog gehouden, spreidde het een tooneel
ten toon, welks schoonheid en aanloklykheid alle beschryving te boven ging.
Hoe talryk en zwaar de kwellingen en onlusten des leevens mogten weezen, ja
schoon, by gelykenis gesprooken, de geheele Schepping zelve een woestyne
scheen, waar in geen vooruitzigt van geluk, en nauwlyks een straal van hoope zich
opdeedt, om dit donker tooneel te verlichten; de bezitter hadt alleen het Juweel op
de bovengemelde wyze te keeren, wanneer alle begogeling verdween; het gelaat
der dingen terstond veranderde; vrede, vermaak, en bedaardheid zich vertoonde,
gezien, gevoeld en genooten werd.
Stelt de begeerte van genot, aangezet tot het zoeken naar de middelen van
verkryging, my, met hevige drift, de vraage voor, waar en hoe deeze dierbaare Gift
kan verkreegen worden? - Ik antwoord - Dezelve hangt van tyd, noch jaaren, noch
lugtstreek, noch leevensstand, noch middelen af; maar kan in de dierbaarste
hoedanigheden, en in den uitgestrektsten invloed, genooten worden, door allen, die
van de opgemelde byzonderheden een gepast gebruik maaken, en omtrent het
overige zich niet bekommeren. Op zichzelven mogen wy zeggen, dat deeze Gift
bestaat in eene mengeling van weltevredenheid en veragting, ontstaande uit eene
rechtmaatige waardeering van zoekens- en verwerpenswaardige voorwerpen.

De snedige kok.
Lindor, een Heer van Staat, die dikmaals Gasten zag,
Gaf aan zyn Kok, op zek'ren dag
Dat hy een Maaltyd had, een wilden Gans te braaden.
Zyn Kok, een losse knaap, niet lettende op zyn plicht;
Wierd door de Kamenier (die nooit gebraad versmaaden,)
Gefopt, wyl zy van 't beest een boutje had geligt.
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Naauw was de Spyze voor veel hongerige Maagen
Ter Tafel opgedraagen,
Of men hoort Lindor straks, naar Monsjeur Smeerhans vraagen,
Die, al te wel bewust van 't geen 'er was verricht,
Schoorvoetend kwam, door plicht gedreeven.
Zyn Heer, die, naar het schynt, de waarheid half besloot,
Vroeg ‘waar is de andre bout gebleeven?’ ‘Een wilde Gans, Myn Heer, die heeft maar éénen poot’
Was 't antwoord van den Kok; dat, na lang tegenstreeven,
Door zynen Heer werd goedgekeurd,
Mits hy den andren dag daar van bewys zou geeven.
Naauw werd het Morgenlicht aan de Oosterkim bespeurd,
Of Lindor doet den Kok met hem te Paard vertrekken
Die, beevende van angst, graag op dien stond de vlucht
Genoomen had, en aan de Lucht
Elk oogenblik een Heir van Ganzen dacht te ontdekken.
Doch, toen men by een Beekje kwam,
En hy 'er veelen daar vernam,
Die slaapend', naar hunn' aart, op éénen poot slegts stonden,
Riep hy ras vrolyk uit,
‘Zie daar, Myn Heer! zie daar, de waarheid ondervonden!
Ben ik nu nog een Schelm? een Guit? Neen, (sprak Lindor;) ik moet U pryzen,
Doch zal uw stoutheid uit hun tweeden poot bewyzen.’
Met riep hy sterk ‘ho! ho!’ men zag, op dat geluit,
Hen d'andren poot ook nederzetten,
En daadlyk vliegen van het land.
Niets kon toen Lindors drift op dit gezicht beletten,
Hy riep gramstoorig uit ‘wel nu, geleerde Kwant!
Bewys my nu dat zy slegts eenen poot bezitten’ ‘Myn Heer! (dus sprak de Kok,) op dat myne onschuld blyk',
Moet ik op uw hard schreeuwen vitten,
En dat geeft my het grootst' gelyk;
Want had ge uw Vogel, zo als dezen, toegesprooken,
Hy had zyn tweeden poot dan ook wel uitgestooken.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

540

Luchtsgesteldheid te Amsterdam, september, 1781.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Het character van Hazaël, of redenvoering over 2 Koningen VIII.
12, 13.
Toen zeide Hazaël: Waarom weent myn Heere? en hy zeide, om dat ik
weet wat kwaad gy den Kinderen Israëls doen zult; gy zult hunne sterkten
in 't vuur zetten, en hunne jonge Manschap met den zwaarde dooden,
hunne jonge Kinderen verpletteren, en hunne zwangere Vrouwen
opsnyden. En HAZAËL zeide: Maar wat is uw Knegt, die een hond is, dat
hy deeze groote zaake doen zoude? En Eliza zeide: de Heere heeft my
getoond dat gy Koning zyn zult over Syrië.
DOOR

D.D. Leeraar der Hooge Kerke en Hoogleeraar in de
Redenkunst en fraaije Letteren, te Edenburg.
HUGH BLAIR,

In de dagen van JORAM, Koning van Israël, bloeide de Propheet ELIZA. Zyn Character
was zo uitsteekend, en zyn roem zo wydklinkende, dat BENHADAD, Koning van Syrië,
hoewel een Afgodendienaar, zondt om hem te raadpleegen over den uitslag eener
ziekte die zyn leeven dreigde. De Boode, te deezer gelegenheid gebruikt, was
HAZAËL, die een der Prinsen of Aanzienlyksten aan het Hof van Syrie schynt geweest
te zyn. Met ryke geschenken van den Koning voorzien, vervoegt hy zich tot den
Propheet, en spreekt dien op 't eerbiedigst aan. Geduurende hun onderhoud, vestigde
ELIZA zyn oog op 't gelaad van HAZAËL, en door den geest der voorzegginge de
dwinglandy en wreedheid, welke deeze Man, ten eenigen tyde, zou pleegen,
ontdekkende, kon hy zich niet bedwingen van een traanenvloed te storten. Wanneer
HAZAËL, des verbaasd, onderzogt wat de rede mogt weezen van deeze sterke
gemoedsvervoering, onderregt hem de Propheet, onbewimpeld, welke misdryven
en wreedheden hy voorzag dat in 't vervolg door hem zonde gepleegd worden. HAZAËLS ziel
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hadt, op dat oogenblik, een afschrik zelfs van de gedagten van wreedheid. Nog niet
bedorven door eer- of staatzugt, rees verontwaardiging in hem op: dewyl men hem
bekwaam oordeelde tot zulke gruwelstukken, als de Propheet vermeldde. Met veel
drifts voert hy den Propheet te gemoete. Hoe, is uw knegt een Hond, dat hy deeze
groote zaake zou doen? ELIZA geeft hem hier op alleen te kennen, welk een
standverwisseling hem zou ten deel vallen. De Heer heeft my getoond, dat gy Koning
zyn zult over Syrie. - Het voorspelde kreeg vervulling. HAZAËL beklom den Throon
van Syrie: en de staatzugt beheerschte zyn hart. HAZAËL, de Koning van Syrie,
(*)
verdrukte Israël alle de dagen van JOAHAZ : en, uit het geen van zyne daaden
bekend is, blykt duidelyk, dat hy zich den Man betoonde, dien de Propheet gezegd
hadt dat hy zyn zou, een Man van geweld, wreedheid, en een Man des bloeds.
Dit gedeelte der Geschiedenisse vertoont ons een Voorwerp, onzer Aandagtige
en ernstige overweeginge waardig. Wy zien een Man, die, in zekeren Leevenstand,
eenige Misdryven niet kon beschouwen zonder verbaasdheid en schrik; die zich
zelven zo weinig kende, dat hy het voor zich onmogelyk oordeelde, dezelve te
pleegen. Wy zien dien zelfden Man, door wisseling van Leevensstand, geheel van
gevoelens veranderd, en daar hy in Grootheid rees, ook in Boosheid opgroeide: tot
hy, in 't einde, 't volslaagen snood Character, eertyds van hem verfoeid, ten vollen
vertoonde.
De volgende aanmerkingen liggen 'er natuurlyk in opgeslooten.
I. Dat voor eene Ziel, niet geheel bedorven, de Gevoelens van Afkeer van Misdryf
eigenaartig zyn. Ten
II. Dat, niettegenstaande deeze Gevoelens, de Ziel gebragt kan worden onder
de heerschappy der meest verfoeide Ondeugden. Ten
III. Dat deeze ongelukkige Ommekeer doorgaans moet toegeschreeven worden,
aan de verwisseling van iemands uiterlyke omstandigheden in de wereld.
Deeze waarneemingen zullen de onderwerpen zyn van myne tegenwoordige
Redenvoering: en ons zulk een vertoon van de menschlyke natuur opleveren, als,
zo wy hoopen, van eene algemeene nuttigheid zyn zal.
1. Voor eene Ziel, niet geheel bedorven, zyn de Ge-

(*)

2 Koningen XIII. 22.
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voelens van Afkeer van Misdryf eigenaartig. HAZAËLS antwoord, den Propheet
gegeeven, toont hoe sterk deeze by hem wrogten. Is uw Knegt een Hond, dat hy
deeze groote zaake zou doen? Is hy, of kan hy immer zo laag en snood zyn, dat hy
misdryven zou pleegen, die hem den naam van een Mensch onwaardig zouden
maaken? Dit is de stem der Menschlyke natuure, zo lang dezelve, door boosheid,
niet verhard is. Eenige Ondengden, in de daad, zyn haatlyker dan andere. De
Voorzienigheid heeft wyslyk deeze natuurlyke afkeer het scherpst gewet tegen
misdryven van den schadelyksten en verwoestendsten aart: als verraad, verdrukking
en wreedheid. Maar, in 't algemeen, is het onderscheid tusschen zedelyk Goed en
Kwaad zo sterk uitgewerkt, dat bykans elke ondeugd eene gevoelige afkeuring vindt.
Hou iemand, zelf den onkundigsten en onopgevoedsten, een blykbaar stuk van
onregt, valschheid, of godloosheid voor oogen; laat hy het beschouwen in een
bedaard oogenblik, wanneer geen drift hem verblindt, geen belang hem ter zyde
aftrekt, gy zult ontdekken dat zyne ziel 'er tegen opkomt, als iet schandelyks, laags,
ja strafbaars. Van hier is het dat de Menschen, hoe zeer zy ook dikwyls omtrent de
zaaken mistasten, in het redenkavelen over de Characters van anderen, doorgaans
pryzen of laaken, overeenkomstig met de beginzelen van zuivere Zedekunde.
Ten opzigte van hun eigen Character zwenkt eene bekende eenzydigheid maar
al te dikwyls hun oordeel. Maar het is opmerkenswaardig, dat geen Zondaar
rechtstreeks by zichzelven bekent, dat hy schuldig staat aan volslaagene boosheid.
Zelfs dan, wanneer hy door zyne opgeruide Driften vervoerd is tot het pleegen der
grootste misdryven, vergelykt hy ze altoos voor zyn eigen gemoed, door de eene
of andere veragting, door eene voorgewende noodzaaklykheid; hy tragt 'er eene
kleur aan te geeven die het haatlyke wegneemt. Zulk eene vermogen heeft de
onbetwistbaare waardigheid der Deugd, zo groot is de erkende schandelykheid der
Ondeugd, in 's Menschen boezem. Deeze gevoelens zyn de overgebleevene
indrukzels van de Wet, oorspronglyk in 's Menschen hart geschreeven. 't Zyn de
schinsteringen van dat Licht, 't geen eens klaar en sterk in ons scheen; en 't welk,
schoon grootlyks verdonkerd, nogthans flauwe straalen blyft schieten door de
duisternissen, die ons bedekken. Doch welke Gevoelens van Afkeer van de zonde
wy, ten eenigen tyde, mogen hebben; wy
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mogen op dezelve geen vermetel vertrouwen vestigen, dat zy ons staande zullen
houden in de Deugd. Want de tweede Les, die de Geschiedenis ons aan de hand
geeft, is
II. Dat de Mensch zo weinig zyn eigen Character kent, en zo zwak van natuure
is, dat hy, ten eenigen dage, een schandelyk pleeger kan worden van dezelfde
misdryven, welke hy heden ten zeersten verfoeit. Deeze waarneeming wordt maar
al te duidelyk bekragtigd door 't geen HAZAËL over kwam, en duizend andere
voorbeelden zouden hier van ten bewyze kunnen aangevoerd worden. Schoon 'er
niets is, 't welk de Mensch beter behoort te kennen dan zyn eigen hart, wyst,
nogthans, hun gedrag uit, dat 'er niets is, waar aan zy minder kennis hebben. Meest
altoos meer overhellende om zich zelven te vleijen, dan begeerig om de waarheid
te ontdekken, vertrouwen zy elke Deugd te bezitten, op de proeve van welker
tegendeel zy nog niet gebragt zyn, en zy rekenen zich beveiligd tegen alle
Ondeugden, tot welke zy dus verre niet verzogt werden. Zo lang hun pligt in
bespiegeling berust, schynt dezelve zo klaar, zo verkieslyk, dat zy niet kunnen
twyfelen, dezelve te zullen volvoeren. Het komt niet in hunne gedagten op, dat hunne
gevoelens, hemelsbreedte, kunnen verschillen in het uur der beschouwinge, en in
het uur als het op doen aankomt. Zy houden zich ligt verzekerd, dat zy altoos
dezelfde zullen blyven: en nogthans verandert die gesteltenisse, met de
omstandigheden, elk oogenblik.
De Man, die leevendige indrukken van Godsdienst heeft, oordeelt het onmogelyk
het gevoel van Gods Goedheid, 't welk thans zyn hart vertedert, te zullen missen.
Hy, die, door zyn Vriend, onlangs uit het verderf gered is, vertrouwt, dat hy, indien
'er zich eene gelegenheid opdeedt, welke zyne Dankbaarheid op den toets zette,
eer zon sterven dan zyn Weldoender verlaaten. Hy, die gelukkig en wel te vrede
leeft, en het goede van zynen arbeid geniet, verwondert zich hoe iemand zich aan
ongebonde vermaaken kan overgeeven. Werden deezen, door een hooger Geest
onderrigt, dat de tyd kort op handen was, waar in de een een voorbeeld van de
verregaandste Godloosheid, de ander een Verraader zyns Vriends, en de derde
een wellustig misbruiker zyns aangroeienden Rykdoms zou worden, elk hunner zou
zo veel verbaasdheids en afschriks betuigen als HAZAËL, op het hooren van de
voorspelling des Propheets. Zy zouden misschien zeer opregt weezen in hunne
betuigingen van afkeer; want Menschen wier gedrag
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met zich zelven niet bestaanbaar is, moeten daarom geenzins altoos van
Gevemsdheid beschuldigd worden. HAZAËL sprak in goeden ernst, wanneer hy de
aangekundigde wreedheden verfoeide. Apostel PETRUS meende het opregt, als hy
volyverig zynen Meester betuigde, ik zal u niet verlaaten, al moest ik met u in den
dood gaan. Zy waren opregt, zy spraken uit de overtuiging huns harten, en
overeenkomstig met de Aandoening die hun op dat oogenblik beheerschte, doch
zy konden zich zelven niet, gelyk de uitkomst toonde. Zo weinig getrouw is 's
Menschen hart al te dikwyls aan zyne beginzelen: zo zwak is de grondsteun van
Menschlyke Deugd; zo veel reden is 'er voor het herhaald vermaan in het Eaangelie,
dat wy ons zelven moeten wantrouwen, en hulp by God zoeken. - Vernederend, ik
beken het, is dit vertoon voor de Menschlyke Natuur: en nogthans waardig om van
ons allen in opmerking genomen te worden, ten einde wy de dreigendste gevaaren
ontwyken. Want, hoe veelen zyn 'er, enkel door onoplettendheid op hunnen wandel,
door mangel van dit voorzigtig verdenken hunner eigene zwakheid, hoe een alles
goeds beloovend begin, allengskens, vervreemd van alle beginzelen der Deugd:
tot het, in 't einde, zo bezwaarlyk werd voor iemand te gelooven, dat zy immer eenige
liefde voor de Godsvrugt gehad hadden, als het, ten eenigen tyde, zou geweest zyn
hun te overreeden, dat zy tot zulk eene hoogte in boosheid zouden opklimmen.
Wat is 'er, zal men hier mogen vraagen, in de bovengemelde gevallen, geworden
van die gevoelens van afkeer van het snoode, zo sterk werkende, zyn ze geheel
uitgerooid? of, indien zy voor een gedeelte overbleeven, hoe kunnen dan zodanige
Persoonen zich zelven voldoen in daaden te verrigten, welke hun hart wraakt? Hier is de verborgenheid der ongeregtigheid, welke ontdekt moet worden. Verborgen
en heimlyk is de voortgang des verderfs in 's Menschen ziel: en hoe verborgener
hoe gevaarlyker. Niemand wordt op één sprong de boosste. Het misdryf vertoont
niet in ééns zyne geheele mismaaktheid: trapswyze worden wy daar gemeenzaam
mede, en ongemerkt verspreidt zich dit vergif door de ziel. Ieder Mensch heeft eene
getroetelde Hartstocht, die hem meest altoos het eerste ter ondeugd vervoert. De
ongeregelde voldoeningen, waar toe deeze hem, by gelegenheid, brengt, komen
hem voor onder de gedaante van ligtverschoonbaare struikelingen; zy worden, in
den beginne, met schroom
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en behoedzaamheid ingewilligd. Maar, door langer bedryf, verzwakken deeze
wederhoudingen, en de kragt der hebbelykheid neemt toe. De eene Ondeugd helpt
de andere. Door eene soort van natuurlyke verwantschap hegten zy zich in een, en
de wortels schieten diep in 't harte. - Wanneer het misdryf de overhand krygt, komt
'er het Geweeten tegen op. Maar het Geweeten is een bedaard beginzel. Drift,
daarentegen, luidrugtig en geweldig, doet, door 't geweld, 't welk zy verwekt, de
stem der Rede zwygen: en verleidt ten zelfde tyde als zy aanport. Want zy bedient
zich van 't Verstand om 't Geweeten te bedriegen. Het verzint redenen en bewyzen
om de verdorvenheden van het Hart te regtvaardigen. Men beroept zich op den
algemeenen trein der wereld. Men maakt ziftende onderscheidingen. De Menschen
vinden zich in zulke byzondere omstandigheden geplaatst, die zekere daaden
verschoonlyk, indien niet geheel onschuldig maaken, welke, in een ander geval,
hoogst laakbaar zouden weezen. Langs deezen weg mogen wy vry gelooven, dat
veelen, van stap tot stap, tot de zonde komen; deels door Drist vervoerd, deels door
Zelfbedrog misleid: zonder bezef van de maate der Boosheid, welke zy vervullen.
Door diepgewortelde hebbelykheden, wordt, in 't einde, hun Oordeel geheel
bedorven, en hun Zedelyk Gevoel geraakt verlooren. Zy zien uit gansch andere
oogen; en kunnen zonder smert de bedryven beschouwen, op welker gedagten zy
voorheen gruwden.
Noodig is het, nogthans, hier op te merken, dat, schoon onze aangeboorene
gevoelens van de afschuwelykheid der Misdryven zo verre verlaagd en dermaate
kragtloos gemaakt kunnen worden, dat ze geen invloed op ons gedrag hebben;
deeze Gevoelens, egter, oorspronglyk tot onze gesteltenisse behoorende, en nooit
ten eenemael uit de ziel gerooid, zo veel gezags zullen behouden, dat zy, by
zommige gelegenheden, den Zondaar kastyden, indien niet tot bekeeringe brengen.
't Is alleen, geduurende den tyd des Voorspoeds, dat de Ondeugd haare bedriegeryen
ongestoord kan pleegen. Maar in den donkeren dag des tegenspoeds, herleeft de
bedagtzaamheid, en het Geweeten krygt zyn regten weder; de bitterheid van t
knaagend naaberouw grypt het hart aan des Mans, die de oorspronglyke beginzels
zyner natuure verzaakt en verkragt heeft. Wy mogen vaststellen, dat HAZAËLS eerste
indrukken wederkeerden, eer hy zyne dagen eindigde. In het uur des wederspoeds,
doorstak de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

547
herinnering van zyn gesprek met de Propheet zyn hart. De Gevoelens, welke hy,
in die betere dagen, hadt, vergelykende met de haatlyke wreedheden door hem
naderhand gepleegd, konden alle de schitterende eercieraaden der Koninglyke
waardigheid, de laagheid en schandelykheid zyner inwendige Aandoening niet
wegneemen.
Deeze beschouwing van den voortgang des Bederfs en van het gevaar, aan 't
welk wy blootgesteld zyn om te vervallen van Beginzels, die wy eens dagten vast
omhelsd te hebben, geeft ons een allorheilzaamsten raad omtrent ons gedrag. Die
zich aangordt beroeme zich niet als hy die zich losmaakt. Niemand stelle een
voorbaarig en zo gevaarlyk als voorbaarig vertrouwen op zyne Deugd: Wie staat,
zie toe dat hy niet valle. Waagt u niet digt by het kwaade. Maakt 'er u, in de kleinste
gevallen, niet gemeenzaam mede, zonder vreeze. Luistert met ontzag na elk vermaan
van 't Geweeten. Bewaart het tederste en levendigste gevoel van 't onderscheid
tusschen goed en kwaad. Indien ooit uw Zedelyk Gevoel begint te verzwakken, en
uw Afkeer van misdryf te verminderen, dan hebt gy reden om te vreezen dat de val
uwer Deugd op handen is. En laaten, terwyl gy alle omzigtigheid en waakzaamheid
gebruikt, welke de Rede u kan verleenen, uwe Gebeden steeds tot God om bystand
opklimmen. Van hem daalen alle goede gaven en volmaakte gisten neder. Hy alleen
kan u voor vallen hoeden, en strafloos stellen voor zyne heerlykheid in vreugde. Ik
moet nu voortgaan tot de
III. Waarneeming, op HAZAËLS Geschiedenis gegrond. Te weeten, dat het
vermogen, 't welk het verderf verkrygt om de oorspronglyke Beginzels der Menschen
te verwoesten, dikwyls moet toegeschreeven worden, aan de verandering van
hunnen Leevenstand in de wereld. Hoe zeer verschilde HAZAËL, de Afgezant van
BENHADAD, van HAZAËL den Koning! hy, die op 't vermelden van wreedheden een
gruwen vatte, van hem die zich in bloed baadde! Van deeze droeve en verbaazende
omwenteling geeft de Propheet de rede op in weinige maar zeer klemmende
woorden. De Heere heeft my getoond dat gy Koning zult zyn over Syrie! Die Kroon,
die noodlottige Kroon, welke op uwen schedel gezet zal worden, zal een
verdervenden invloed hebben op uwe Ziel, en eene verandering in uw Character te
wege brengen, welke gy niet kunt gelooven. - Wiens ervaarenis in de wereld is zo
klein, dat ze hem geene hier aan gelykende voorbeelden oplevert, in veel laager
leevensstan-
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den? Zo veel vermag de verwisseling van uitwendige omstandigheden naar deeze
wereld: zulk een verschillende zwaai geeft deeze aan onzen aart, aan onze gedagten,
aan onze inzigten, aan onze genegenheden, dat geen Mensch vooruit kan zeggen
wat 'er van zyn Character zou worden, indien de Voorzienigheid zyne
Leevensomstandigheden op eene aanmerkelyke wyze verhoogde of verlaagde, en
hem in eenen geheel anderen kring deedt beweegen dan hy zich tot nog bewoogen
heeft.
De zaaden van wyd verschillende hoedanigheden, goede en kwaade, liggen in
onze harten verborgen: doch blyven werkloos en als dood, tot dat voeglyke
gelegenheden ze doen uitbotten en rypen. Zy zyn binnen in ons bedekt: of, indien
zy voortspruiten, maaken zy dikwyls een misleidend vertoon; een vertoon, 't welk
ons zelfs bedriegt. Hoogmoed, by voorbeeld, heeft, in zekere omstandigheden,
geene gelegenheid om zich voor te doen, dan onder den schyn van Grootmoedigheid
en loflyke Eerzugt. Gierigheid neemt de houding aan van pryslyke zuinigheid. 't
Geen in deezen leevenstand voor blooheid en laaghartigheid zou aangezien worden,
gaat in eenen anderen door voor wyze bedagtzaamheid. Dat by iemand, met volle
oppermagt bekleed, wreedheid en verdrukking zou worden, agt men, in een laager
stand, niet meer dan het oefenen van behoorelyke tugt. Voor een tyd is de Mensch
nog by de wereld, nog by zich zelven, bekend als de Man, die hy waarlyk is. Doch
stelt hem in een nieuwen leevensstand, die met zyne heerschende neiging strookt,
die de verborgene hoedanigheden zyner ziele raakt, in beweeging en werkzaamheid
helpt; zyn waar en weezenlyk Character zal zich ontvouwen, gelyk de bladeren eens
bloems door de zonne bescheenen.
Zulks moge, in zeker opzigt, niet zo zeer eene verandering van Character, door
de verwisseling van omstandigheden, geagt worden, dan wel als eene ontdekking
van een voorheen verborgen weezenlyk Character. Nogthans is het tessens
waarheid, dat de Man zelve eene verandering ondergaat. Want de gelegenheid
daar zynde tot het onbedwongen ontwikkelen van eenige tot nog beslootene
geaartheden, krygen zy meerder sterkte: en door de overhand, welke zy neemen,
worden de andere gedeelten van iemands aart geboogen, en de ziel ondergaat
eene geheele verandering. Hy is een waarlyk wys en braaf Man, die, door den
Godlyken bystand, zich verheft boven deezen invloed zyns lots
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op zyn Character, die eens waardige Gevoelens ingezoogen en rechte beginzels
van gedrag gelegd heeft, daar by blyft, hoedanig ook zyne omstandigheden mogen
weezen: door alle lotwisselingen eenen eenpaarigen leefkoers houdt: en, op 't einde
zyner dagen, denzelfden afkeer van het kwaade heeft, als in den beginne. - Doch
hoe zeldzaam is het, deeze lofwaarde bestendigheid onder de Kinderen der
Menschen aan te treffen, terwyl zy de onderscheiden standen en tydperken des
leevens doorwandelen! Wanneer zy ter wereld intreeden, eer hunne gemoederen
zeer misleid of bedorven zyn, gloeijen zy door de edelaartigste aandoeningen, en
zien met versmaading neder op alles wat snood en misdaadig is. Maar verder op 't
leevenspad voortwandelende, gewennen zy allengskens aan de kromme betreeden
paden, zy dringen in den hoop der woelige wereld, zy hebben te stryden met den
list van deezen met de versmaading van geenen, zy leeren zomtyds hunne gevoelens
te verbergen, en dikwyls hunne aandoeningen te smooren, zy worden in 't einde
verhard, en gemeenzaam met het heerschend verderf. - Wie stort geen traan over
deezen droeven, en helaas! zo algemeenen, val van Braasheid en Deugd! Wie
wordt niet vernederd, als hy ziet dat dit de droeve uitslag is van die gezuiverde
begrippen, die verheevene gevoelens, waar op wy zo menigmaal roemen! De Man,
met al zyn hoogopgehemelde redelyke bekwaamheden, blykt dikwyls het schepzel
te weezen van zyn leevenslot, geheel gegooten in den vorm zyner omstandigheden!
Het voorbeeld van HAZAËLS ontaarting leidt ons op, om byzonder het oog te slaan
op de gevaaren, uit hoogheid van Staat en het verkrygen van Magt herkomstig:
inzonderheid wanneer de verhessing daar toe schielyk en onverwagt geschiede.
Weinige hebben sterkte van ziel genoeg om zulk een Lotwissel met gemaatigdheid
en zelfsbedwang te ondergaan. Het ontzag, der Grootheid beweezen, de ruimte,
welke hun leevenstaat verschaft om der weelde bot te vieren, zyn gevaarlyke
omstandigheden voor de Deugd. Wanneer de Menschen onder huns gelyken
verkeeren, en gewoon zyn de te leurstellingen en moeilykheden des leevens te
ondervinden, herinneren zy zich hunne onderlinge onafhanglykheid van elkander,
en alle afhanglykheid van God. Maar verre boven hunne Natuurgenooten verheeven,
ontmoeten zy weinig voorwerpen die ernstige opmerking haaren; maar eene groote
menigte die hunne driften aanzetten en ontvonken. Zy zonderen hun belang veelligt
af
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van 't belang der geenen die hun omringen. Zy bedekken zich met hunne eigene
ydele grootheid, en liggen neder in den zagten schoot van zelfzoekend vermaak,
waar zy de koelste onverschilligheid krygen omtrent de belangen zelfs van de
zodanigen, die zy hun vrienden noemen. - Deeze ingebeelde onafhanglykheid weert
de gevoelens van Godsdienstigheid en Menschlievenheid uit hun hart. Zy heffen
op met den trommel en de harpe; zy verblyden zich op het geluid des orgels; in het
goede verslyten zy hunne dagen; nogthans zeggen zy tot GOD wykt van ons: want
aan de kennisse uwer wegen hebben wy geenen lust. Wat is de Almagtige dat wy
hem zouden dienen? en wat baate zouden wy hebben van hem aan te loopen?
Maar men hebbe zich niet te verbeelden, dat hoogverheevene Leevenstanden
de eenige schroomwekkende verzoekingen zyn, waar aan uwe Deugd is blootgesteld.
Wy zullen bevinden, dat wy in geen min sterke verzoeking verkeeren, door de
uitersten van Armoede en verdrukking. Wanneer Menschen, die beter dagen beleefd
hebben, in 't laage vallen, gaat hun geest gebukt, hun aart neemt iets wrangs aan.
Nyd over de gelukkiger Medemenschen verteert hun. Heimlyke murmureeringen
beschuldigen de Hemelsche Voorzienigheid: 't gevoel der elenden zet hun aan tot
gruwzaame misdryven om in beter staat te geraaken. Onder de laagere rangen des
Menschdoms heerscht maar al te dikwyls bedrog en oneerlykheid, laage en
bekrompe omstandigheden drukken der Menschen zielsvermogens. Zy ontzetten
hun van de geschikte middelen om tot kennis en weetenschap te geraaken: en,
waar de Onkunde groot is, loopt dezelve altoos gevaar van ongebondenheid voort
te brengen.
Van hier is het, over 't algemeen, 't gevoelen van den Verstandigen door alle
eeuwen geweest, dat 'er een zekere Middelbaare Leevenstand is, even zeer
verwyderd van beide de uitersten, die, schoon dezelve ook haare eigene gevaaren
hebbe, nogthans, over 't geheel genomen, de gunstigste is voor Deugd en Geluk.
Daar hebben weelde en hoogmoed, aan den eenen kant, geene gelegenheid om
de ziel te verzwakken of te bedwelmen: gebrek en afhanglykheid, aan den anderen
kant, zullen dezelve niet drukken en vernederen; daar kunnen alle de aangeboorene
hoedanigheden der ziele, vry en onbelemmerd, werken, de gelykheid der Menschen
wordt gevoeld, vriendschap gekweekt, en men vordert, in allerlei opzigten, met
spoed;
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daar vinden zich de Menschen aangezet tot bevlytiging en niet overkropt door
bezigheid, en zy stellen hunne vermogens te werk, zonder door te ruimen overvloed
nutloos gemaakt, of door onoverkomelyke zwaarigheden afgeschrikt te worden:
daar wekt een mengzel van genietingen en van behoeften tessens hunne
Dankbaarheid tegen God, en herinnert hun de noodzaaklykheid zyns bystands. Dus
schynen de Menschen in dien middelbaaren stand het leeven ten voordeeligste te
genieten, en minst blootgesteld aan valstrikken der ondeugd. In 't Spreukenboek
wordt deeze ons voorgedraagen, als de wensch en keuze eens Mans, door zyne
Wysheid uitsteekende. Ydelheid en leugentaal doet verre van my, armoede of
rykdom geef my niet, voedt my met het brood myns bescheiden deels; op dat ik zat
zynde u dan niet verlochene, en zegge, wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zynde,
dan niet steele, en den naam myns GODS aantastte.
Uit alles, wat wy, over dit Onderwerp, gezegd hebben, mogen wy, in de eerste
plaats, leeren, om welke redenen de Voorzienigheid eene verscheidenheid van
rangen en leevensstanden onder het Menschdom vastgesteld heeft. Dit leeven is
blykbaar geschikt tot een staat van Beproeving. Geene beproeving van Characters
is noodig ten opzigte van God, die ziet wat in elk hart verborgen ligt, en volmaakt
weet wat ieder Mensch zou doen in alle mogelyke Standswisselingen. Maar, om de
Mensch zelve, en om de Wereld, moest deeze Beproeving en onderscheiding des
Characters plaats hebben: ten einde waare Deugd zich onderscheidde van de
valsche schynvertooningen: en de regtvaardigheid des Hemels blyken in de eindelyke
vergeldingen; ten einde de zwakheden der Menschen aan zich zelven ontdekt
wierden, hun onderwys gaven en hunne verbetering bevorderden; als mede, op dat
hunne Characters zich, uit alle gezigtpunten, aan 't oog der wereld vertoonden, en
voorbeelden van navolging opleverden, of waarschuwingen tegen gevaaren. De
bereiking deezer gewigtige einden vorderde, dat het Menschlyk leeven niet altoos
op één en den zelfden voet voortging; doch 'er veele omwentelingen in voorvielen,
en eene verscheidenheid van bezigheden en rangen plaats greep. In het ondergaan
van deeze worden de Characters der Menschen getoetst, en hunne verborgene
Deugden of Ondeugden komen aan den dag. HAZAËL zou, in de geschiedenis, eene
maate van roem verworven hebben, tot welke hy niet geregtigd was, ware hy in
eenen onder-
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geschikten leevensstand gebleeven. In den grond was hy valsch en slegt. In hooger
kring zich beweegende, ontdekte zich de bedorvenheid van zyn hart, en hy staat
nu te boek met welverdiende schande, als een waarschuwing voor volgende
Geslachten.
In de tweede plaats, kunnen wy hier uit leeren, van hoe veel aanbelangs het zy
zorgvuldig agt te geeven op de keuze, welke wy doen ten opzigte van onze Bezigheid
en Leevensstand. Het blykt, dat onze uiterlyke Staat dikwyls eenen kragtdaadigen
invloed hebbe op ons zedelyk Character; en, bygevolge, dat deeze niet alleen nauw
verbonden is met ons tydlyk welvaaren; maar met ons toekomend geluk of ongeluk.
Hy, die onbesprooken en opregt zommige leevenspaden zou betreden hebben,
stortte zich, door ongelukkig een spoor te verkiezen, waar hy al te sterke
verzoekingen voor zyne deugd aantrof, zich zelven hier in schande en namaals in
verderf. Hoe dikwyls, nogthans, wordt de bepaaling van dit alleraangelegenst stuk
overgelaaten aan het lot van toevallige verbintenissen of onderwerpen aan de keuze
van jeugdige verbeelding en grilligheid? Stelt men het tot een onderwerp van ernstige
overweeging, hoe zelden hebben zy dan, aan welken de bepaaling staat, eenig
verder inzigt dan over iemand, die ter wereld in zal treeden, zo te beschikken, dat
hy schielyk ryk worde, of, gelyk men 't noemt, best zyn fortuin maakt? Zyn 'er dan
geene andere voorwerpen dan dit, om het leevensplan naar te bepaalen? Zyn 'er
geen heiliger en gewigtiger belangen, welke verdienen in aanmerking te komen? Gy zoudt niet gaarne iemand, wiens welvaaren u ter harte ging, in een stand stellen,
tot welken gy wist dat zyne bekwaamheden geenzins geschikt waren. Deeze
onderzoekt gy, derhalven, zorgvuldig: dit maakt de grond uwer beslissinge. Maar
weest verzekerd, dat de bekwaamheden alleen niet, maar tevens de geaartheid en
het hart, met gelyke opmerking, verdienen nagegaan te worden, in het vormen van
het plan tot eenen leevensstand. Elk heeft zyne byzondere zwakheid, eene
heerschende drift, welke hem voor deeze soort van verzoekingen meer blootstelt
dan voor geene. Vroegtyds kan men dit zien; en uit de eerste beginzels oordeelen
over den aanstaanden groei. Voorkomt zulks. Overweegt hoe de volgende lotgevallen
des leevens waarschynlyk daar op zullen werken. Indien gy iemand, uwer zorge
toevertrouwd, opleidt tot een leevensstand, in welken alle omstandigheden strekken
om dit verderslyk beginzel
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te stooven en doen rypen, maakt gy u, grootendeels verantwoordelyk voor alle de
gevolgen. Te vergeefsch vertrouwt gy op zyne bekwaamheden en vermogens.
Ondeugd en bederf, het hart besmettende, zyn genoeg om de grootste
bekwaamheden te overdwarssen. Ja dikwyls wenden zy zich tot nadeel van den
bezitter, en worden de werktuigen zyns spoedigen ondergangs.
De opgehelderde Geschiedenis leert ons, in de derde plaats, over waare
gelukzaligheid niet te oordeelen, enkel uit de maate van iemands bevordering in de
wereld. Altoos door schynbaarheden misleid, laat het gros des Menschdoms zich
het meest bedriegen door praal en pragt: en houdt de zodanigen, die boven anderen
in rang verre uitsteeken, gezegendst. Van hunne vroegste jeugd af, worden zy
geleerd, het oog te vestigen op wereldlyke grootheid als het uiterste voorwerp hunner
begeerten: en deeze is van alle beginzelen der dwaaling in gedrag een der
gemeenste. - HAZAËL, op den Throon van Syrie gezeten, werd ongetwyfeld meer
benyd, en door de menigte voor een gelukkiger Man gerekend dan toen hy een
Onderdaan was, en de boodschap van BENHADAD tot ELIZA bragt. Nogthans, ô
HAZAËL! hoe veel beter zou het voor u geweest zyn, nooit den naam van Koning,
en de eer, daar aan verknogt, genooten, dan die, ten koste van zo veel snoodsheids,
gekogt te hebben: daar gy uw eerste en beste Character verzaakt; misdryven, weleer
by u in afgryzen, pleegde, en aangebooren gevoelens van uw hart verraadde! Hoe
verderflyk voor uwe rust was het begeerlyk Purper, door u in zo veel onschuldig
bloed gedoopt! Hoe veel aangenaamer sleet gy uwe dagen, hoe veel ongestoorder
uwe nagten, in den eersten tyd uws leevens, dan toen gy, op den Throon geplaatst,
by dag, het gekerm hoorde der ongelukkige door u bedorven, en uwe sluimeringen
's nagts werden afgebrooken, door de ontrustende herdenking van uwe wreedheden
en misdryven? - Laaten wy nooit oordeelen naar 't uiterlyk vertoon der dingen; nooit
besluiten dat iemand gelukkig is, enkel, dewyl hy zich van Grootheid en Rykdom
omringd ziet. Veel jammers schuilt 'er menigmaal waar de wereld het minst vermoedt.
Het weezenlyke daar het op aankomt, in het oordeelen over iemands geluk, bestaat
niet in 't onderzoek van zyn uitwendigen staat; maar met welk een zielsgesteltenisse
hy zich daar in gedraage: of deeze hem verslimmere dan verbetere, of hy zynen
weg zo aanstelle, dat hy gunst by God en braave Menschen vindt.
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Deeze omstandigheden brengen weezenlyke en gewigtige ondersscheidingen
tusschen de Leevensstaaten der Menschen te wege. De uitwerkzels hier van duuren
altoos, zy volduuren, wanneer alle wereldlyke onderscheidingen zullen vergeeten
zyn.
In de laatste plaats, kunnen wy, uit al het verhandelde, leeren nimmer overmaatig
bekommerd te weezen, wegens onzen uiterlyken Leevensstand: doch ons lot
gelaaten aan de schikking des Hemels te onderwerpen. De beste en voorzigtigste
verordeningen te maaken, welke wy kunnen, ten opzigte van onzen staat, is een
hoofdpligt. Doch wy moeten altoos bedenken, dat alle plans, welke wy vormen,
onzeker en wisselvallig zyn. Geen Mensch kan, naa het neemen van alle voorzorgen,
welke menschlyke wysheid hem aan de hand geeft, voorzien, welke verborgene
gevaaren hem wagten op het uitverkooren leevenspad. De Voorzienigheid kiest
wyzer voor ons dan wy voor ons zelven kiezen: en uit omstandigheden, die, in den
beginne, 't minst beloofden, en zelfs zich zo ongunstig lieten aanzien, ontstaat
dikmaals tydlyk en zedelyk geluk beide. Wie weet wat goed is voor den Mensch in
dit leeven, in alle de dagen zyns ydelen leevens, 't welk hy doorbrengt als eene
schaduwe? Wanneer wy bedenken hoe veel duisters onzen tegenwoordigen staat
omringt, de zwakheid der menschlyke natuure, als mede de twyfelagtige en onzekere
waardye van alles, 't geen wy voorspoed noemen, treft de vermaaning des
Psalmdichters elk bedagtzaam gemoed op 't kragtigst. Wentelt uwen weg op den
(*)
Heere . Neemt uwe maatregels met voorzigtigheid; doch ontdoe u van
angstvalligheden, wegens den uitslag. In stede van uw eigen lot te zullen beschikken,
voegt het u in 's Hemels bestelling te berusten, en, zonder twyfelen, de stem der
Voorzienigheid en van uwen Pligt te volgen. In welk een Leevensstand GOD u ook
plaatze, heft het oog en hart tot Hem op, om zyne hulp en genade; en tragt met
trouwe en opregtheid de rol, u toegelegd, te volvoeren. Dus doende zult gy vrede
by u zelven hebben onder het bewandelen van den leevensweg, en, op 't einde
gekomen, met genoegen rugwaards zien: want naa alle de vermoeienissen, en
aangewende poogingen, om tot hoogheid op te klimmen, zullen wy in 't einde
bevinden, dat GOD te vreezen, en zyne geboden te bewaaren, de pligt is en het
geluk der Menschen.

(*)

PSALM XXXVII. 5.
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Waarneeming wegens de goede uitwerking van de assa foetida,
in ongemakken der zenuwen. Door P.C. Wouters, Med. Licent. te
Wetteren.
(Journal de Médecine.)
Tegen het einde van de maand Januari, 1778, wierd ik geroepen by een Jongeling
van 16 jaaren, die, na dat hy zig eenigen tyd aan verscheiden Gezelschappen had
overgegeeven, en, door eene groote zugt tot allerhande soorten van Spelen, zyn
geest en lichaam had afgemat, van eene zwaarte in het hoofd was aangevallen,
die eenige dagen daarna agtervolgd wierd van eene zwaare pyn in het hoofd,
vergezeld met onwillekeurige beweegingen der Ledemaaten, die hem ten eenemaale
den slaap beletten. - Den zesden dag, na den aanval, ontdekten zig, in den hoogsten
graad, alle die verschynselen, welke, volgens het getuigenisse van den grooten
SYDENHAM, den St. Vitus-dans uitmaaken. Het regter Dye-been wierd bestendig
getrokken, en hy was buiten staat eene van zyne handen stil te houden.
De armen wierden na alle kanten zo hevig bewoogen, dat de Lyder, door het
bloeden van zyne handen, geheel als met bloed bespat was.
De Oogen, de Mond, en het geheele Hoofd, vertoonde de zeldzaamste en
belachlykste gebaarden. De Tong en de Sluitspieren van den Onderkaak wierden,
voornamentlyk onder het spreeken, bestendig heen en weder bewogen, zo dat men
hem nauwlyks konde verstaan.
Hy was uit het dorp Masmen, alwaar hy woonde, te voet by my gekomen, en had
onder wege, doordien hy, als een dronken Mensch, heen en weer slingerde, en ook
tweemaal was nedergevallen, de oogen van een ieder tot zig getrokken. - Ik vond
de Pols een weinig gespannen, hard, klein en schielyk; daar was geen blyk van
krankzinnigheid; met één woord, behalven het reedsgenoemde, scheen hy gezond.
Myne eerste zorg was hem te doen aderlaaten, waarna ook de beweeging van
de Tong, Mond en Oogen, een weinig verminderde; doch het overige bleef als
vooren. Den volgenden dag vond ik de Pols slap, zwak en zeer langzaam: hy had
dien nagt weinig doch zeer ongerust geslaapen, en was, zo als te vooren, telkens
door Stuiptrekkingen aangevallen. - Ik liet hem een zagt laxeer-drankje
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inneemen, en gaf hem vervolgens poeijers, bestaande uit de Rad. Valerian. Sylv.
Cort. Peruv. met een weinig Campher; doch ik bespeurde daarvan geene de minste
uitwerking. Hierop besloot ik de Assa Foetida te beproeven, en schreef hem eene
emulsie voor met drie dragmas Assa Foetida, in zes oncen water, waarvan ik hem
alle twee uuren een lepel vol liet gebruiken; en zie daar, alle Toevallen verdweenen
als sneeuw voor de zonne.
Ik liet met het gebruik van dit middel niet alleen aanhouden, maar vermeerderde
bestendig de hoeveelheid van de Assa Foetida, en zag, dat de Lyder, in den tyd
van twee weeken, volkomen hersteld was, uitgezonderd een ligte pyn in de Lenden,
en een weinig styfheid in den Ruggegraad, die echter, binnen korten tyd, zonder
eenige hulp van Geneesmiddelen, verdween.

Natuurlyke historie van het loopertje, het winterkoningje en 't
goudhaantje.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De drie kleinste Vogeltjes van Europa zyn 't Goudhaantje, het Winterkoningje en 't
Loopertje. 't Laatstgemelde in 't Grieksch Οισῶς, in 't Latyn Asilus, in 't Engelsch
Green wren, in 't Poolsch Krolik Nieczubaty, in 't Fransch Pouillot, geheeten, heeft,
zonder veel grooter dan de twee andere te weezen, alleen het Lyf wat langer. Het
leeft van Vliegen en andere kleine Insecten, de Bek is scherp en dun, van buiten
glinsterend bruin, van binnen en aan de kanten geel; zyne Pluimadie bestaat uit
twee zwakke kleuren, groenagtig grys en geelagtig wit; de eerste strekt zig uit over
den Rug en den Kop; eene geelagtige band begint aan den hoek van den Bek, loopt
by 't oog heen, en strekt zich uit tot aan de zyde des Kops; de Vleugelpennen, vry
somber grys, hebben, gelyk die van den Staart, den rand met groenagtig geel
geboord; en een plek van dezelfde kleur vertoont zich op elke zyde van de Borst,
en in 't vouwen de Vleugelen; de Buik is wit meer of min met zwak geel gemengd,
naar dat het Vogeltje ouder of jonger is, of naar 't verschil der Sexe; want het Wyfje
heeft alle kleuren min sterk dan het Mannetje; over 't algemeen gelykt de Pluimadie
van het Loopertje naar die van 't Goudhaantje, 't welk alleen een witte plek meer op
de vleugels en een witten kuif heeft.
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Geduurende den Zomer onthoudt zich het Loopertje in de bosschen, en maakt zyn
Nest in 't digtst der kreupelbosschen, of onder een hoop digt in een gegroeide
Planten. Het is met zo veel zorgs zamengesteld, als verhoolen. Het bestaat van
buiten uit mosch, van binnen uit wol en hair, alles is wel dooreengevlogten, wel
gedekt, en heeft de gedaante van een bal, gelyk die van het Winterkoningje, het
Goudhaantje en de kleine Mees met een langen staart. Het schynt dat de stem der
Natuure deeze vier soorten van kleine Vogeltjes geleerd heeft, die gedaante aan
hunne Nesten te geeven: dewyl derzelver warmte tot de broeijing niet genoegzaam
zou weezen, indien deeze niet bewaard en byeengepakt bleeven: dit wyst ook aan,
dat alle Dieren misschien meer vernufts betoonen in de voortplanting van haar soort,
dan het Instinct om zich zelven te bewaaren. Het Wyfje van het Loopertje legt
doorgaans vier of vyf eitjes, vuil wit, met roodagtige stipjes, en zomtyds zes of zeven.
De Jongen blyven in 't Nest, tot dat zy gemaklyk kunnen vliegen.
In den Herfst, verlaat het Loopertje de bosschen, en zingt in onze Hoven; de toon
dien het dan slaat is túit, túit: in 't Voorjaar en in den Zomer laat het een vollen
Zangtoon hooren, die zeer aangenaam is. De beweeging, welke het Looper je maakt,
is veel aanhoudender dan zyn Zang: het vliegt, zonder ophouden, van tak op tak,
om Vliegen te vangen, gaat de bladeren van boven en onderen na, om Insecten te
betrappen: de staart heeft eene langzaame en afgepaste beweeging van boven na
beneden.
Deeze Vogeltjes komen in April, dikwyls vóór het ontwikkelen der bladeren: op
reis maaken zy eene bende van vyftien of twintig uit: doch, zo ras zy aankomen,
scheiden zy van een, en paaren: wanneer 'er ongelukkig op den tyd hunner
herwaardskomst wat knellende koude ontstaat, worden zy daar door aangegreepen,
en vallen op den weg dood.
Dit klein en teder geslacht is zeer wyd verspreid: men vindt het tot in Zweeden,
door geheel Frankryk, in Italie, en 't schynt in Griekenland bekend geweest te zyn.
Het WINTERKONINGJE, by de Grieken τϱοχιλος, by de Latynen Trochilus, by de
Italiaanen Reattino, by de Duitschers Thurnkoenig, by de Zweeden Tamling, by de
Poolen Krolik, by de Turken Bibil, by de Franschen Roitelet geheeten, is een zeer
klein Vogeltje, 't welk met den Wintertyd in de Steden en Dorpen komt, en, tot het
felst van
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den Winter, met een heldere stem, een vrolyken wildzang laat hooren, byzonder
tegen den avond: het vertoont zich boven op houtstapels en takkebosschen, waar
in het oogenbliklyk wegkruipt, ook op de daken der huizen, waar het zich terstond
aan 't oog onttrekt; daar onder, of in de gaten der muuren, sluipende. Wanneer het
te voorschyn komt, huppelt het heen en weder, altoos met den staart overeinde.
Het heeft eene zeer korte vlugt, vol wendingen; de vleugelen zyn in eene zo sterke
en geduurige beweeging, dat men 'er geen oog op houden, of dezelve onderscheiden
kan.
Het Winterkoningje is iets meer dan drie duimen lang, heeft vyf en een half duim
vlugts; de geheele Pluimadie is dwars doorsneeden met kleine bruine en zwarte
banden; over 't Lyf, de Vleugelen, de Kop en den Staart heen loopende: het onderste
van 't Lyf is een mengzel van wit en grys.
Dit kleine Vogeltje is bykans het eenige, 't welk tot in 't holst van den Winter ons
byblyst: het eenige, dat, in dit treurig jaarsaisoen, zyne vrolykheid behoudt: altoos
levendig, altoos lustig; zyn hooge en heldere Zang bestaat uit korte en schielyke
toonen, sidiriti, sidiriti, om de vyf of zes seconden afgebrooken. Dit is de eenige
zagte en bevallige toon, die men hoort in dat Jaargetyde, wanneer de
Lugtbewoonders zwygen, behalven de krassende Raaven en Kraaijen. Boven al
laat het Winterkoningje zich hooren als 'er sneeuw valt, of tegen den avond, wanneer
de nagt de koude vermeerdert. Het vertoont zich in de voorpleinen, in de houttuinen,
als mede op de daken en in de muurgaten; tot in de putten zelve Insecten en Poppen
zoekende. Het onthoudt zich ook aan warme bronnen en beeken, die niet bevriezen,
verschuilende in gaten, zomtyds in grooten getale by een: dikwyls gaan ze drinken,
en keeren schielyk weder na hunne algemeene wooning. Schoon gemeenzaam,
weinig wantrouwend en gemaklyk te genaaken, valt het egter moeilyk ze te vangen.
Hunne kleinheid, zo wel als hunne vaardigheid, doet hun het oog en het net hunner
belaageren ontduiken.
Staande den Voortyd woont het Winterkoningje in de bosschen, waar het zyn
Nest maakt, op eenige verspreide takken, of zelfs op den grond neder, zomtyds
onder den stronk van een boom of rots, ook wel aan den overhangenden kant des
waters; onder het dak van een eenzaam huis of een boschwerkers hut, plaatst hy
het mede. Tot het vervaardigen sleept het zeer veel mosch zamen, en het
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Nest bestaat van buiten geheel uit mosch: doch van binnen netjes met vederen
voorzien: het is bykans geheel rond, zeer groot, en van buiten zo ongeschikt dat
het de Vogelnestzoekers bedriegt, zich niet anders vertoonende dan een hoop
mosch, toevallig daar heen geworpen; het heeft een kleinen zeer nauwen ingang
aan de zyde. 't Winterkoningje legt negen of, tien kleine vuilwitte eitjes, aan het
dikste einde met een roodagtigen kring: het verlaat dezelve als het bemerkt dat men
ze ontdekt heeft. De Jongen haasten zich om het nest te verlaaten, eer zy kunnen
vliegen, en men ziet ze, als kleine rotten, in de bosschen loopen. Zomtyds maaken
de Veldmuizen zich meester van deeze Nesten, 't zy dezelve door het Winterkoningje
verlaaten zyn, of dat deeze vyanden het broed daar uit verdreeven hebben.
Wy hebben niet gemerkt, dat zy, in onze Landstreeken, ten tweedemaal, broeden,
in de maand Augustus, gelyk ALBERTUS by ALDROVANDUS schryft, en OLINA van Italie
verzekert; 'er by voegende, dat men ze te Rome, en daar omstreeks, in groote
menigte aantreft. Deeze zelfde Schryver geeft de wyze op, om deeze Vogeltjes, uit
het Nest genomen, op te voeden, 't geen, gelyk BELON aanmerkt, egter, zelden
gelukt, dewyl dit Vogeltje zeer teer is.
Het Winterkoningje schept vermaak in 't gezelschap der Roodborstjes, ten minsten
komt het met deeze aanvliegen, en slaat, onder het naderen, het geluid tirit, tirit, op
een zwaarder toon dan zyn Zang, doch even helder. Het is zo weinig wantrouwend
en zo nieuwsgierig, dat het door het geboomte heen dringt, tot het huisje van den
Vogelaar. Tot diep in den nagt vliegt en zingt het in de bosschen, en het is, met het
Roodborstje en de Merel, een der Vogeltjes, die men, naa het ondergaan der Zonne
hoort: 's morgens is het ook vroeg op; niet uit gezelligheid; want de eenzaamheid
is, buiten den paartyd, by het Winterkoningje meest geliefd: in den Zomer zetten de
Mannetjes elkander heftig na.
Deeze soort is in Europa zeer verspreid, en, gelyk BELON zegt, overal bekend.
Ondertusschen schynen de Winters in het Noorden, schoon het de onze doorstaat,
't zelve al te streng; LINNAEUS getuigt, dat ze in Zweeden schaars voorkomen.
't GOUDHAANTJE, 't welk in 't Grieksch den naam van Τυραννος, in 't Latyn dien
van Tyrannus draagt, wordt in 't Hoogduitsch Gold Hendlin, in 't Italiaansch Fior
Rancio,
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in 't Engelsch The Golden crowned Wren, in 't Fransch Petit Roi geheeten. Deeze
naam van Klein Koningje voegt aan geen Vogeltje beter: dewyl het de kleinste van
alle Europische Vogeltjes is, door de Natuur met een Kroon beschonken.
't Goudhaantje, 't welk geheel maar drie duimen in de lengte haalt, en, geplukt,
geen duim lang is, gaat door de maazen der gewoone vogelnetten, en ontsnapt
gereed uit de kooitjes; laat men 't vliegen in eene kamer, die men denkt wel geslooten
te zyn, het ontkomt binnen korten tyd, eene naauwlyks zigtbaare opening is groot
genoeg om het een uitgang te verleenen. Als het in onze hoven komt, sluipt het in
het geboomte, en hoe zou men het niet ras uit ons gezigt verliezen, daar een klein
blad genoeg is om het geheel te bedekken: de kleinste hagel is te grof om het te
schieten, hier toe moet men niet dan het fynste zand gebruiken, bovenal wanneer
men 'er opgesteld is om het ongeschonden te hebben. Als men het leevend gevangen
heeft, vreest men een zo teder Vogeltje te zeer te zullen drukken; men gelooft het
nog in handen te hebben, en 't heeft zich door zyne vlugheid reeds gered. Het slaat
een scherpen en doordringenden toon. - ARISTOTELES schryft dat het lieflyk zingt,
doch het is zeer waarschynlyk, dat zy, die hem dit berigt gaven, het Winterkoningje
met het Goudhaantje verward hebben.
Het Wyfje legt zes of zeven eitjes, die niet veel grooter zyn dan erweten, in een
klein nestje, klootswys gemaakt, uit mosch en spinrag zamengesteld, van binnen
met het zagtste dons voorzien, met eene opening aan de zyde, meestentyds vindt
men het in de bosschen, zomtyds in de Klimop, in jokboompjes, of in de haagen
onzer tuinen.
De kleinste Insecten zyn doorgaans het voedzel deezer kleine Vogeltjes. In den
Zomer vangen zy ze aartig in de vlugt; in den Winter zoeken zy ze op in hunne
schuilplaatzen, daar ze den winterslaap slaapen, en half of geheel dood zyn. 't
Goudhaantje eet de overblyfzels op, en aast op alle soorten van wormpjes,
betoonende eene zeer groote behendigheid in het zoeken en vatten van dien prooi.
Des Zomers eeten zy ook kleine zaaden, en krabben den grond om, by oude
mestvaalten, waar zy, naar allen schyn, spys zoeken: dan ik heb nooit steentjes in
de maag gevonden. Zy toonen eene groote greetigheid in 't eeten, en gaan zich,
tot stervens toe, in gulzigheid zomtyds te buiten.
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Gaarne onthouden zich de Winterkoningjes in hoog geboomte. SCHWENCHFELD zegt,
dat zy, Zomer en Winter, in Silesie, in bosschen voorkomen; in Engeland bewoonen
zy de bosschen op 't gebergte; in Beijeren en Oostenryk komen zy 's Winters na de
Steden om beschutzel tegen de koude te zoeken: men voegt 'er by, dat ze in kleine
benden vliegen, niet alleen bestaande uit Vogeltjes van hun geslacht, maar ook van
andere kleine Vogeltjes, die eene soortgelyke leevenswyze houden. SALERNE
vermeldt ons, dat ze 's Winters doorgaans twee aan twee vliegen, en elkander
roepen als ze van een verwyderd zyn. In gevolge hier van, zouden zy, in
onderscheide Landen, verschillende zeden moeten hebben: dit schynt my niet
geheel onmogelyk toe, dewyl deeze veelal van de omstandigheden afhangen: doch
't is ook zeer mogelyk dat de Schryvers hier een misslag begaan hebben. 't Gaat
niet vast of zy in Zwitzerland den geheelen Winter overblyven; doch men weet dat
zy daar, en in Engeland, de laatste zyn die vertrekken. Zeker is het, dat men ze in
Frankryk meer in den Herfst, en in den Winter, dan in den Zomer, ziet, en dat 'er
verscheide Landschappen in dat Ryk zyn, waar ze nooit, of zeer zelden, nestelen.
Deeze kleine Vogeltjes zyn vol leevens en beweegings, vliegende, zonder
ophouden, van tak op tak, kruipende op boomen, zich in allerlei gestalte, en zomtyds
het onderst boven, gelyk de Meezen, aan de pooten hangende: zoekende onder
den schors den prooi, of dien noodzaakende voor den dag te komen. Geduurende
de koude, onthouden zy zich gaarne in altoos groen geboomte, welker beziën hun
ten voedzel dienen: dikwyls zitten ze in 't hoogst der boomen, dit schynen ze niet
te doen, om den Mensch te ontwyken: want, by veele andere gelegenheden, laaten
zy toe dat men ze tot zeer naby nadert. In den Herfst zyn ze vet, en zeer goed om
te eeten, voor zo verre een klein brokje smaaklyk zyn kan: zy worden dan meest
gevangen; omstreeks Neurenberg moet men ze ryklyk vangen, dewyl ze op de
openbaare markt te koop komen.
De Goudhaantjes zyn niet alleen in Europa, van Zweeden tot in Italie, en,
waarschynlyk, tot in Spanje, verspreid, maar ook in Asie, tot Bengale, en zelfs in
America, van de Antilles af, tot het Noorden van Nieuw Engeland, volgens EDWARDS:
waar uit volgt, dat deeze Vogeltjes, die, in de daad, de Noordsche Landen bezoeken,
maar een zeer korte vlugt hebben, van het eene in het andere vaste
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Land zyn overgegaan: en dit enkel stuk, wel bevestigd zynde, zou ten blyk strekken
van eene groote nabygelegenheid der twee vaste Landen, in 't Noorden. Naar deeze
veronderstelling moet men toestaan, dat het Goudhaantje, zo klein, zo zwak in 't
voorkomen, en dat, in 't vervaardigen van zyn nest, zo veele voorzorgen tegen de
koude draagt, nogthans zeer sterk is, niet alleen tegen de koude, maar ook bestand
tegen zeer verschillende lugtstreeken: dewyl het zo onderscheidene bewoont.
Het opmerkenswaardigste in de Pluimadie van het Goudhaantje is de schoone
Kuif of Kroon, geel van kleur, ter wederzyden met zwart geboord: deeze kan het
laaten vallen, en onder de andere vederen bedekken, door de beweeging van de
spieren des Kops: 'er is een zwarte streep die boven de oogen heen loopt, tusschen
den zwarten rand des Kroons, en een andere zwarte streep, waar op het oog rust;
deeze geeven aan het gelaad deezer Vogeltjes sterke trekken. Voorts zyn het
Bovenlyf, als mede de kleine dekveeren der vleugelen, olyf geel; van onderen van
den Bek af is de Pluimadie helder rood, op de zyden naar het olyfkleurige trekkende;
het wit, rondsom den Bek, is bezet met eenige zwarte vlekjes; de vleugelpennen
zyn bruin, met een olyfkleurigen rand; de staartpennen, even zo geboord, zyn donker
grys. De Kroon van 't Wyfje is bleeker geel dan die van 't Mannetje: ook heeft het,
gelyk doorgaans het geval by de Vogelen is, alle de kleuren der Pluimadie zwakker.

Opmerkenswaardige omstandigheden, die het sterven vergezelden
van Jean Jacques Rousseau; met eene beschryving der tuinen
van Ermenonville, en van de graftombe, te zyner gedachtenisse,
op het populieren eiland, vervaardigd.
(*)

In een voorgaand Stukje hebben wy onzen Leezeren verslag gegeeven van het
Leeven en de Schriften des Geneefschen Burgers JEAN JACQUES ROUSSEAU. En
beloofden toen mede verslag te zullen geeven van 's Mans sterven, waaraan wy
thans voldoen. Met byvoeging van

(*)

Zie boven bl. 472.
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eene fraaije Afbeelding van het Populieren Eiland, en der Grastombe, voor deezen
zonderlingen Man opgerigt.
De Heer de PRESLE, de Boezemvriend van ROUSSEAU, heeft ons de volgende
omstandigheden van diens Uitgang, door de Weduwe des Overledenens hem
opgegeeven, nagelaaten.
Den tweeden July 1778, stondt ROUSSEAU, zo veel men uiterlyk zien kon, 's
morgens ten vyf uuren, (zyn gewoone uur in den Zomer) volmaakt gezond op, en
wandelde met zynen jongen Kweekeling. Omtrent zeven uuren keerde hy alleen
weder na zyn huis, en vroeg zyne Vrouwe of het ontbyt gereed was? 't Zelve niet
gereed vindende, zeide hy nog eenige oogenblikken in 't bosch te zullen wandelen,
met verzoek dat hy geroepen zou worden, als het op tafel stondt. Hy werd geroepen,
dronk een kop Koffy, ging weder uit, en kwam naa weinig minunten te rug. Omtrent
acht uuren was zyne Vrouw na beneden gegaan, om de rekening van een Smid te
betaalen, en hoorde, zo als zy daar was, ROUSSEAU zugten. Onmiddelyk vervoegde
zy zich by hem, en voudt hem zittende op een stoel, met een verbleekt doodsch
weezen, het hoofd met de hand vasthoudende, dewyl zyn arm op een Schryftafel
leunde. ‘Wat schort u, myn Vriend; zyt gy ongesteld?’ was haare vraag. - Ik voel,
antwoordde hy, eene drukkende benauwdheid en hevige Kolykpynen. Hier op verliet
Mevrouw ROUSSEAU het vertrek, als of zy iets wilde haalen, en zoudt na het Kasteel,
om den Marquis en de Marquisinne DE GIRARDIN berigt te geeven van de
ongesteldheid haars Egtgenoots. De Marquisinne kwam, op 't hooren van deeze
ontroerende tyding, in aller yl, na de wooning des Wysgeers, en, om hem niet te
ontrusten, verklaarde zy daar te komen verneemen, of de Muzyk, 's avonds, in de
open lugt voor 't Kasteel, gespeeld, hem en Mevrouw ROUSSEAU niet gestoord hadt.
De Philosooph antwoordde, met de grootste bedaardheid in stem en gelaad:
Mevrouw, ik weet zeer wel dat niets, de Muzyk betreffende, u herwaards dryft. Ik
ben zeer overtuigd van uwe vriendelykheid; doch vind my gantsch ongesteld. En ik
moet het u als een gunst verzoeken, dat gy my alleen laat met myne Vrouwe, welke
ik, te deezer gelegenheid, nog veel te zeggen heb. - Mevrouw GIRARDIN vertrok
terstond. Hier op verzogt ROUSSEAU de deur digt te doen en van binnen te sluiten,
als mede dat zy by hem zou nederzitten. ‘Ik zal het doen, myn Vriend: ik zit thans
by u, hoe hebt gy 't?’
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ROUSSEAU. Ik bevoel my erger, eene koude rydt door al myn leden, geef my uw
hand, laat ik beproeven of deeze my verwarme. - Ach! die zagte warmte is
aangenaam. - Doch de Kolykpynen keeren weder - ze zyn vry heevig.
Mev. ROUSSEAU. ‘Zoudt gy, myn Waarde, het niet best oordeelen, iets te gebruiken
tegen deeze pynen?’
ROUSSEAU. Myn Lief, wees zo goed om deeze vensters open te zetten, op dat ik
het genoegen moge hebben van nog éénmaal het groen van dat Veld te
aanschouwen - hoe schoon is het! Hoe zuiver is de lugt! Hoe helder de Hemel! Welk
eene grootheid en luister spreidt de Natuur ten toon!
Mev. ROUSSEAU. ‘Waarom, myn Vriend, doen deeze voorwerpen u tegenwoordig
zo buiten gewoon aan?’
ROUSSEAU. Myn Waarde, 't was altoos myne hartlyke begeerte dat het GOD mogt
behaagen my voor u uit de wereld te haalen - myn gebed is verhoord - en myn
wensch zal welhaast vervuld worden. Aanschouw die Zon, welker vrolyk aanblikkeren
my schynt van hier te roepen! - Daar is myn GOD - GOD zelve - die my de boezem
zyner vaderlyke goedheid opent, en my noodige, om, in 't einde die eeuwige en
ongestoorde rust te genieten, na welke ik zo lang en vuurig gehaakt heb. - Myne
dierbaare Vrouw, ween niet, gy hebt altoos gewenscht my gelukkig te zien. Ik gaa
nu daadlyk gelukkig worden! - Verlaat my niet - ik begeer dat niemand, dan gy alleen,
by my blyft - gy alleen zult myne oogen sluiten!
Mev. ROUSSEAU. ‘Myn waardste Vriend, verban deeze gedagten - laat ik u iets
geeven. - Ik hoop deeze ongesteldheid zal van geen langen duur zyn.’
ROUSSEAU. Ik voel in myn borst iet als of ik met scherpe pennen gestooken werd:
dit veroorzaakt my heevige pyn. Myn Lief, indien ik u immer eenig ongemak of onrust
veroorzaakt heb, of, door ons Huwelyk, blootgesteld aan ongelegenheden, welke
gy anderzins zoudt misgegaan hebben, zult gy, hoop ik, my zulks wel willen
vergeeven.
Mev. ROUSSEAU. ‘Helaas! myn Vriend, 't was veeleer myne zaak u vergiffenisse
te vraagen, wegens eenige onaangenaame oogenblikken, welke gy, om mynen wil,
of door myn toedoen, gesleeten hebt.’
ROUSSEAU. Ach! myn Vriendin, hoe gelukkig is het sterven, wanneer iemand geen
knaaging, geen zelfverwyt gevoelt! - Eeuwig Weezen! De Ziel, welke ik U thans
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te rug geef, is, op dit oogenblik, zo zuiver, als toen dezelve van U kwam - maak my
een deelgenoot uwer Gelukzaligheid! - Myn Waarde! Ik heb, van den Marquis de
GIRARDIN en zyne Marquisinne, de blyken van vaderlyke tederheid en toegenegenheid
ondervonden: zeg hun, dat ik hunne Deugden eerbiede, en, met stervende lippen,
dankbetuige, voor alle de bewyzen van hunne goedheid en vriendschap! Ik begeer
dat myn Lichaam, terstond naa mynen dood, geopend worde, en dat gy een
naauwkeurig verslag van de gesteldheid der onderscheide deelen laat vervaardigen.
- Zeg, myn Heer en Mevrouw DE GIRARDIN, dat ik hoop, in een gedeelte van hun
lusthof, 't welk zy daar toe het geschiktste vinden, begraaven te worden.
Mev. ROUSSEAU. ‘Hoe zeer ontroert gy my! - myn Vriend, ik bid u, by de tedere
liefde, welke gy my altoos hebt toegedraagen, iets te gebruiken.’
ROUSSEAU. Ik zal het doen, om dat gy het verzoekt. - Ach! ik voel in myn hoofd
eene vreemde beweeging - dit treft - ik voel de hevigste pynen - Weezen aller
Weezens! - GOD! - (Hier hieldt hy eene lange poos op, de Oogen ten Hemel geslagen
houdende,) Myn waarde Vrouw! laat ik u omhelzen! Help my een weinig, ik zal
opstaan.
Zyne schielyk toegenomene zwakheid maakte, dat hy, zonder hulpe, niet kon
gaan: en Mevrouw ROUSSEAU, niet sterk genoeg om hem te onderstutten, zeeg hy
op de vloer neder, waar hy, eenigen tyd beweegloos gelegen hebbende, een
diepgehaalde zugt gaf, en den geest uitblies. - In deezervoege stierf ROUSSEAU, en
eindigde gerust zyne dagen, in veel woelens gesleeten.
Niemand kan den ernst van ROUSSEAU in twyfel trekken; in zyne laatste
oogenblikken, voelde hy de vertroostingen van een deugdzaam leeven. En, indien
dit de vertroostingen zyn der Deugd, niet onderschraagd door de heerlyke
vooruitzigten, welke het Euangelie verschaft, hoe oneindig verhevener moet dan
de hoop eens Christens Weezen! - Verwaaten is het zeggen zelf van een deugdzaam
Man: ‘Eeuwig Weezen! De Ziel, welke ik U thans te rug geef, is, op dit oogenblik,
zo zuiver als toen dezelve van U kwam.’ Groot, in de daad, is de hoop, die de
onbygestaane Rede schenkt, wanneer de schuldige Mensch zich zelve voor GOD
vernedert. Van zyne Goedheid mag hy op vergiffenis hoopen, wegens de begaane
misgangen:
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doch, dewyl alle menschlyke dengd, in vergelyking gesprooken, niets is, in 't oog
der onbevlekte Heiligheid, moet deeze Hoop met twyfeling vermengd weezen: en
de Mensch kan nimmer eenige verzekering van belooning vinden voor zyne beste
verrigtingen. Maar het Euangelie klaart deeze twyfeling op, en brengt het Leeven
der Onverderflykheid aan het licht. 't Zelve verschaft niet alleen hoop op vergissenis
van struikelingen en zwakheden, maar verzekering dat ons de grootste misdryven
zullen worden kwytgescholden, als wy ons daar van opregt bekeeren, en voortaan
in opregtheid des harten wandelen. Het verleent ons die zekerheid, welke de Rede,
door de Christlyke Openbaaring niet verlicht, ons nooit kan geeven, dat zy, die
volharden in weldoen, Heerlykheid, Eer, en het Eeuwige Leeven zullen beërven.
Vier-en-twintig uuren naa den dood van ROUSSEAU, werd zyn Lichaam, in 't byzyn
van verscheide getuigen, geopend, en de Chirurgyns verklaarden, met eede, dat
alle de deelen des lichaams welgesteld waren, en eene Beroerte, waar van de
zigtbaare tekens in de harssens zich ontdekten, zyn dood veroorzaakt hadt.
De Marquis DE GIRARDIN beval het lichaam te balzemen, waar op het in een eiken
kist, met lood bekleed, gelegd, en op het Populieren Eiland begraaven wierd, 't welk
thans den naam draagt van Elysium. Deeze plek gronds is verrukkend, en vertoont
zich als een betoverend gewest. Het Eiland heeft eene eironde gedaante, vyftig
voet in de lengte, en vyf en dertig in de breedte, 't water vloeit 'er zagtlyk om heenen,
de winden schynen de oppervlakte niet te willen beroeren, of de bykans onmerkbaare
beweeging te vermeerderen. Het klein Meir, door deezen zagtvlietenden stroom
gevormd, is omringd van heuvelen, die 't zelve van de andere deelen der Natuur
afscheiden, en dit verblyf eene stilte byzetten, die een peinzende aandagt opwekt.
Deeze heuvels zyn beplant met boomen, en de eenzaame laanen loopen tot den
kant des Meirs, deeze worden nu betreeden, en zullen lang bewandeld worden,
door gevoelige harten, die een herinnerd oog na Elysium wenden.
Ermenonville behoorde voortyds aan de vermaarde GABRIELLE D'ETREES, Matresse
van Koning HENDRIK den IV, en ligt omtrent vier mylen van Chantilli. De Marquis,
wiens keurlyke smaak dit adelyk Landgoed zo zeer verbeterd heeft, hadt de wilde
gedeelten van 't zel-
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ve aan ROUSSEAU geheiligd, eer hy dien zonderlingen Man in persoon kende. Onder
veele andere zeer bezigtingswaardige voorwerpen, hier te zien, is een Tempel op
een hoogte gebouwd, en der Wysbegeerte toegeheiligd. Het Gebouw is vercierd
met vier Pylaaren, op den eersten staan de woorden
{

NEWTON

{

LUCEM

op den tweeden {

MONTESQUIEU

op den tweeden {

JUSTITIAM

op den derden {

PENN

op den derden {

HUMANITATEM

op den vierden {

VOLTAIRE

op den vierden {

RIDICULUM

op den vyfden {

ROUSSEAU

op den vyfden {

NATURAM

Toen ROUSSEAU deezer wereld overleed, was de Marquis de GIRARDIN bezig met
voor hem, op Ermenonville, een net Huis te bouwen; uitsteekend door deszelfs
eenvoudigheid en de schoonheid der ligging. Zints heest hy een Graftombe opgeregt
boven het Overschot zyns gestorven Vriends. 't Zelve is van wit Marmer, met den
Lykbus des Overledenen, door HOUDON; de cieraaden zyn in den eersten smaak.
Een der zyden vertoont twee Duiven, voor ELOISA: een ander, eene Moeder haar
Kind zoogende, voor EMILIUS. Kinderen, op het Altaar der Natuure offerende, staan
op de derde; en de vierde pronkt met een Lier, en andere zinschetzen van Dichtkunst
en Muzyk. Het opschrift is lang, en behelst eene zwellende lofreden, over 't Vernuft,
de Gevoelens en het Zedelyk Character van den beroemden ROUSSEAU.
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Vertoog, strekkende om aan te toonen, dat de dichtkunst een
stelzel der natuure opgeeft, eenigzins van het weezen der dingen
verschillende.
(Ontleend uit de Essays on Poetry and Music as they effect the mind, by JAMES
BEATTIE, L.L.D. Professor of Moral Philosophy and Logic, in the Marechal College
and University of Aberdeen.)
‘'t Laatste, 't geen wy, uit het bovengemelde fraaije Werk des Hoogleeraars BEATTIE,
(*)
onzen Leezeren mededeelden, over de Regelmaat der Dichterlyke Vinding ,
dienende ten Vervolge van zyne Aanmerkingen over het Doel der Dichtkunde, sloot
met de betuiging. Genoeg heb ik gezegd, om te toonen, dat niets onnatuurlyks kan
behaagen, en dat, overzulks, de Dichtkunst, welker oogmerk is te behaagen, MET
DE NATUUR MOET OVEREENSTEMMEN, en, ten dien einde, de Natuur vertoonen, zo als
dezelve met de daad is, of zich overeenkomstig met dezelve van het weezenlyke
eenigzins verwyderen:’ het volgend Vertoog zal strekken om aan te toonen, dat de
Dichtkunst een stelzel der Natuure opgeeft, eenigzins van het weezen der dingen
verschillende.
De Weezenlyke Natuur te vertoonen is het werk der Geschiedschryvers, die,
bepaalde hy zich strikt binnen zyn eigen kring, nooit geene de minste omstandigheid
van een gesprek, gebeurtenis, of beschryving, zou opgeeven, dan die op
genoegzaam gezag steunde. 't Is de taal der Oordeelkundigen, door alle eeuwen
heen, geweest, dat een Geschiedschryver niets, 't geen valsch of twyselagtig was,
als waar, mogt verhaalen, en niets, 't geen hy wist waarheid te weezen, mogt
verzwygen. Maar 't komt by my zeer in bedenking, of wel eenig ongewyd
Geschiedboeker ooit zo schroomagtig geweest hebbe. THUCYDIDES zelve, die zyne
Geschiedenis aanvangt, wanneer die oorlog, welke hy verhaalt, begon, en elke
gebeurtenis boekte, kort naa dat dezelve gebeurd was, en daar in de
geloofwaardigste

(*)

Zie boven bl. 397.
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berigten volgde, schynt, egter, zyner verbeeldinge niet weinig bot gevierd te hebben,
in zyne Aanspraaken en Beschryvingen, boven al in die der Pest te Athene. LIVIUS
en TACITUS hebben hier in nog meer ruimte genomen, als mede de beste
Geschiedschryvers, oude en hedendaagsche, in grooter of kleinder maate. - Ik
wraak zulks in hun geenzins. Door deeze opgecierde of bedagte Aanspraaken, en
door die verheevenheid aan hunne Beschryvingen bygezet, worden hunne Werken
gewigtiger en nutter: niemand wordt bedroogen, en de geschiedkundige waarheid
in den grond niet aangetast.
Nogthans moet hier, gelyk in alle andere dingen, den middelweg niet uit het oog
verlooren worden. Wanneer de Geschiedboeker de Beschryving uitbreidt tot een
verslag van vercierde gebeurtenissen, gelyk VOLTAIRE gedaan heeft in zyn verhaal
des Veldslags van Fontenoy, verliest hy zyne geloofwaardigheid by ons, door een
vermoeden te verwekken, dat hy 'er meer op uit is, om ons iets aartigs dan om de
waarheid te vermelden. Zyne onopregtheid stoot ons, als hy, strydig met alle
waarschynlykheid, lange en uitgewerkte Redenvoeringen legt in den mond der
zodanigen, die wy weeten, dat, uit hoofde van hunne omstandigheden, zulke
Redenvoeringen niet konden doen, of van welken het, volgens egte bescheiden,
vast gaat dat zy ze nimmer gedaan hebben. Aan deezen misslag maakte zich
DIONYSIUS HALICARNASSUS schuldig, als hy VOLUMNIA haaren Zoon CORIOLANUS laat
aanspreeken, en FLAVIUS JOSEPHUS, wanneer hy JUDA zyn Broeder als Onderkoning
van Egypte doet begroeten. Uit het verhaal deezer Geschiedschryveren zou iemand
denken, dat de Romeinsche Matrone, te Athene, onder een langdraadigen
Redenkunstenaar zich geoefend hadt, en dat JOSEPHS Broeder onder een der
vloeiendste Redenaaren van de Oudheid geweest ware. Het vercierde deel der
Geschiedenisse moet nooit veel plaats beslaan; en is ten hoogsten te wraaken, als
het ons verkeerde denkbeelden van Gebeurtenissen of Characters inboezemt.
Waarom nu neemen de Geschiedschryveren de vryheid, om hunne werken, in
deezer voege, op te cieren? Een der redenen is, ongetwyfeld, ten einde zy dus
hunne bekwaamheden, in de Redenkunsten, en in 't Verhaalen, ten toon spreiden;
maar de hoofdreden bestaat zeker daar in, dat zy dus hun opstel aangenaamer
maaken. Het schynt, derhalven, dat iet meer behaagende dan de Weezenlyke
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Natuur, of iet dat de behaagende hoedanigheden der Weezenlyke Natuure
vermeerdert, door de menschlyke verbeelding, kan uitgevonden worden. Dit is
geoorlofd. Dit moet de Dichter doen. En wanneer de Geschiedschryver het
eenigermaate doet, wordt zyn Verhaal, in dat gedeelte, Dichterlyk.
De mogelykheid, om dus de Natuur te verbeteren, loopt elk in 't oog. Als wy een
Landschap beschouwen, kunnen wy 'er ons duizend toevoegelyke fraaiheden by
verbeelden. Bergen hooger en schilderagtiger; breeder, helderder en bevalliger
kronkelende Rivieren; vlakker en wyder Wegen; Valeien, vol van meerder
verscheidenheids; Holen en Rotzen, die 'er akeliger en vervaarlyker uitzien; Ruinen
van een staatlyker voorkomen; trotser Gebouwen; Zeeën vervuld met meer Eilanden,
bevaaren door meer Schepen, sterker door Storm beroerd, dan wy immer zagen,
zyn gemaklyk voor 's Menschen verbeelding te vormen. Veele dingen in Kunst en
Natuur gaan de verwagting te boven; maar niets zinlyks overtreft of evenaart de
vatbaarheid der gedagten - een spreekend blyk der verheevenheid van 's Menschen
Ziel! De schoonste Vrouw des aardbodems zal, in elks oog, behalven in dat haars
Minnaars, iet hebben, dat verbeterd zou kunnen worden. Geen wonder, derhalven,
dat in de Dichtkunst de Gebeurtenissen meer zamengedrongen, en, met eene
bevalliger verscheidenheid, kunnen voorgesteld worden, dan de pen der
Geschiedkunde ze beschryft, dat de Tooneelen der onbezielde natuur 'er bevalliger
of schriklyker, en Menschlyke Characters 'er verhevener en sterker, zo ten goede
als ten kwaade, in worden afgemaald.
Nogthans moet de Natuur zo wel het grondwerk en de stoffe verschaffen, als de
Maatstok weezen der Dichterlyke verciering. De bedreevenste Schilders bedienen
zich van een Leêman, of eene andere zigtbaare figuur om hunne hand te bestuuren,
en hunne verbeelding te regelen. HOMERUS zelve grondde zyne twee Dichtstukken
op egte overleveringen: Treurspelmaakers en Heldendichters hebben dat voorbeeld
gevolgd. De Schryvers van Romans zoeken ook waare lotgevallen in hunne verdichte
Geschiedenissen te brengen, en, wanneer dit gevoegelyk geschieden kan, de
omtrekken van hun plan van het daadlyk leeven te ontleenen. Dus is de Vertelling
van Robinson Crusoë gegrond op een geval, 't geen zekeren ALEXANDER SELKIRK,
een zeevaarend man, die verscheide jaaren alleen sleet op het
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Eiland Juan Fernandes, overkwam: dus denkt men dat SMOLLET, in de Historie van
RODERICK RANDOM, eenige van zyne eigene leevensgevallen heeft opgedischt, en
de hoofdcharacters in Tomas Jones, Joseph Andriessen en Pamela wil men dat
afbeeldzels zyn van weezenlyk bestaande Persoonen.
't Tooneelspel is, voor 't grootste gedeelte, enkel verciering: want indien het
weezenlyke Gebeurtenissen, zo wel als tegenwoordige Zeden, ten tooneele voerde,
zou het al te persoonlyk worden voor eene vergadering van welopgevoede
Toekykers, en veraarten in rechtstreeks misbruik; dit is het geval geweest in
(*)
Griekenland . Maar, over 't algemeen, zal de stoffe, ontleend van weezenlyke
gevallen, niet weinig bevalligheids en kragts geeven, zelf in de verbeeldingvolste
Dichtstukken. Deeze stoffe, nogthans, mag door 's Dichters verbeelding, verbeterd,
en opgecierd worden, met alle byvoegzelen, bestaanbaar met het oogmerk en den
aart des Werks - of, om dit met andere woorden uit te drukken, met de aandoeningen,
welke de Dichter in 't gemoed des Leezers wil gaande maaken. Want louter Dichterlyk
cieraad, 't welk de Aandoeningen niet roert, is niet alleen nutloos, maar ongeschikt:
alle waare Dichtkunst vervoegt zich tot het Hart, en bedoelt vermaak te schenken,
door de Driften op te wekken of te streelen: de eenige kragtdaadige wyze, om een
redelyk en zedelyk werkend Schepzel te behaagen. Hierom wilde ik den grondregel
van HORATIUS voor algemeen geldende, in de Dichtkunst, aanneemen. ‘Non satis
est, pulchra esse poemata dulcia sunto.’ - ‘'t Is niet genoeg, dat de Dichtstukken
schoon zyn, zy moeten ook aandoenlyk weezen.’ - Dit is, volgens de beste Uitleggers,
(†)
en, in den zamenhang, de betekenis van 't woord dulcia .
Dat de gedagten en aandoeningen van gevoelige weezens, in Dicht uitgedrukt,
onze aandoeningen gaande maaken, is zeer natuurlyk; maar kunnen beschryvingen
van onbezielde weezens ook aandoenlyk weezen? Zeker ja: en hoe meer zy
aandoen, hoe meer zy ons behaagen, hoe dichterlyker wy dezelve keuren. De
Landdichten van

(*)
(†)

Vergelyk HORATIUS Lib. 1. Sat. 4. vs. 1-5. met zyne Ar. Poët. vs. 281-285.
HORAT. Ar. Poët. vs. 95-100.
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zyn een uitsteekend, en, in de daad, het alleruitsteekendste voorbeeld
van deeze soort. Elk Leezer van smaak vindt zich ingenomen door zyne beschryving
van de voorwerpen, die de Natuur den oogen biedt, en hy wordt verrukt. De volgende
waarneemingen zullen misschien dit stuk in het volste daglicht zetten.
Elk ding, in de natuur, is zamengesteld, en heeft ontelbaare betrekkingen tot
andere dingen: het kan, overzulks, uit eene eindelooze verscheidenheid van
gezigtpunten beschouwd, en, gevolglyk, op eindeloos verscheide wyzen,
beschreeven worden. Eenige beschryvingen zyn goed, andere kwaad. Eene
Geschiedkundige Beschryving, die alle de hoedanigheden van een voorwerp optelt,
is zeker goed, om dat ze waar is; doch kan zo min treffende weezen, als de droogste
bepaaling van een Redenkunstenaar. In de Dichtkunst is geene onaandoenlyke
beschryving goed, hoe zeer ze met de waarheid moge zamenstemmen: want hier
verwagten wy geene volkomene optelling van hoedanigheden, (het hoofdeinde van
die Kunst geen ander zynde dan te behaagen) maar alleen zodanig eene optelling
als ons een leevendig en belangneemend denkbeeld inboezemt. 't Is geene
geheugenis of de kennis van regelen, die een Dichter bekwaam kan maaken tot dat
slag van Beschryvingen; maar eene byzondere leevendigheid van verbeeldingskragt,
eene aandoenlykheid van hart; waar van wy den aart kunnen verklaaren, door de
uitwerkzelen, schoon het ons onmogelyk zy, regels te geeven tot het verkrygen.
Wanneer onze Ziel, door eenige vervoering, in beweeging gebragt is, gebruiken
wy, natuurlyk, woorden, denken wy natuurlyk op dingen, die 'er mede overeenkomen,
en strekken om dezelve aan te zetten. Indien iemand een brief gaat schryven, als
hy zeer vertoornd is, zal 'er eigenaartig iet geweldigs en bitters in zynen styl
invloeijen, schoon de Man, aan wien hy schryft, het voorwerp zyns toorns niet zy.
Dit zelfde gaat door, ten opzigte van elke andere sterke hartstocht of
gemoedsbeweeging. - Terwyl deeze in de ziel heerscht, dult zy het haar eigene aan
onze gedagten mede, zo wel als aan onze stem, houding en gelaad: en, uit dien
hoofde, verwagten wy, dat ieder Persoon, door den Dichter ingevoerd, alle dingen
zal zien door de middenstoffe zyner heerschende drift, en dat, gevolglyk, zyne
gedagten, zyne taal, daar van de tekens zullen draagen. Een zwaargeestig Man,
in een bosch wanVIRGILIUS

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

573
delende, verwagt 'er dingen die met zyne zwaargeestigheid overeenkomen, en 'er
voedzel aan verschaffen; het gieren van den wind in 't geboomte, het dommelend
geraas der watervallen, de donker- en somberheid der digte schaduwen. Een vrolyk
Man vindt, op dezelfde plaats, veele verlustigende voorwerpen; het lieflyk gezang
der Vogelen, het zagt ruischen der beeken, en de aangenaame verkwikking van
het groen, zo vol verscheidenheid. Menschen van verschillende Characters, de
zelfde zaak, eene Romeinsche Zegeboog, by voorbeeld, beschouwende, gevoelen
onderscheidene gemoedsbeweegingen, en wenden het oog op verschillende
voorwerpen. Deeze is, met verwondering, vervuld, over zulk een vertoon van rykdom
en magt; geene staat verrukt op het denkbeeld van overwinning, en haakt na
krygseere; een derde, afkeerig van alles dat geraas maakt, en verwarring verwekt,
wenscht om stilte, rust en eenzaamheid: de een stort traanen van medelyden over
den verwonnenen, en maakt bedroevende aanmerkingen op het weinig betekenende
van wereldlyke grootheid en de onzekerheid der menschlyke zaaken; terwyl de
Snaak, en mogelyk ook de Wysgeer, het geheel en al beschouwt als een stuk van
ydele vertooning, 't geen door deszelfs staatlykheid en de bewondering, die het by
zo veelen verwekt, alleen te belachlyker wordt - en ieder deezer zou 'er eene
beschryving van geeven, overeenkomstig met zyne eigene aandoeningen, en tragten
deeze ook in anderen gaande te maaken. Wy zien in MILTONS Allegro en Penseroso,
hoe eene verschillende gesteltenis des gemoeds, eene verscheidenheid te wege
brengt, in het bevatten en beschouwen der zelfde Land-tooneelen. In het
eerstgemelde deezer keurlyke Dichtstukken, verbeeldt de Dichter een genoeglyk
Man, en merkt die dingen in de natuur op, welke met zyne vrolyke denkbeelden
strooken, en strekken om die op te wekken; in het laatstgenoemde wordt elk voorwerp
op de ernstigste en staatlykste wyze beschreeven; alles dient om diep denken en
zwaargeestigheid te koesteren. En men zou my niet ligt in 't geloof praaten, dat
MILTON het eerste, in diepen druk gezeten, en het tweede, in eene vrolyke luim,
geschreeven hebbe.
Menigmaal zien wy eens Schryvers Character in zyne Werken: en was elk Schryver
in goeden ernst, wanneer hy de pen op 't papier zet, wy zouden dit veelvoudiger
aantreffen. THOMSON was een Godvrugtig en liefhebbend Man, een vuurig
bewonderaar van de schoonheden der
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Natuure; en elke beschryving in zyn Dichtstuk over de Jaarsaisoenen strekt om
dezelfde loflyke aandoeningen in zyne Leezers op te wekken. De deelen der Natuure,
die zyn aandagt trekken, zyn de zodanigen, welke een Ongodsdienstig of
onmeedoogend Man, niet zou opmerken, of 'er niet door aangedaan worden, althans
niet op dezelfde wyze. In SWIFT ontdekken wy eene gemoedsneiging, zeer
verschillende van die des beminnelyken THOMSONS: weinig smaaks voor het
verheevene of schoone, en eene geduurige opeenvolging van hevige
gemoedsbeweegingen. Alle zyne schilderyen van 't menschlyk leeven schynen aan
te duiden, dat misvormdheid en laagheid de geheele voorwerpen waren zyner
(*)
aandagt, dat zyne ziel geduurig ten prooi strekte van verontwaardiging , wederzin,
en andere naargeestige hartstochten, ontstaande uit zulk eene beschouwing der
voorwerpen. En alle zyne Schriften strekken (schoon het niet altoos het oogmerk
diens Schryvers ware,) om dezelfde aandoeningen zynen Leezeren mede te deelen:
in zo verre, dat 'er, niettegenstaande zyne Geleerdheid, en wereldkennis,
niettegenstaande zyne bekwaamheden als een volkbehaagend Redenaar, en een
Man van bedryf, de kragt van zyn styl, de fraaiheid van eenige zyner verzen, en
zyne ongemeene talenten van geestigheid, reden is om te twyfelen, of iemand, door
het leezen zyner Schriften, veel vorderings gemaakt hebbe in Godsdienstigheid en
Menschenliefde.
In deezer voege zien wy, hoe de opstellen van een verstandig Schryver op het
hart kunnen werken, welk ook het onderwerp zyn moge. De bovendryvende
aandoeningen van den Schryver zelve wenden zyne aandagt tot soortgelyke
voorwerpen, en geeven eene byzondere neiging aan zyn vermogen van uitvinding,
en eene byzondere kleur aan zyne taal. Dus zal zyn Werk, zo wel als zyn Gelaad,
als hy de Natuur 'er vrylyk in laat speelen, eene schildery van zyn gemoed opleveren,
en daar aan beantwoordende aandoeningen in den Leezer baaren. Zyn deeze der
Deugd gunstig, en dit behooren ze altoos te zyn, dan zal het Werk dat zoet
aandoenlyke en verrukkende verkrygen, waar op HORATIUS ter bovengemelde plaatze
doelt, 't geen wy

(*)

Voor deeze aanmerking hebben wy SWIFTS eigen gezag; zyne brieven zyn vol van staaltjes:
en in een Latynsch Grafschrift, 't geen hy voor zich zelven opstelde, bekragtigt hy zulks op 't
volkomenst; de woorden zyn: ‘Ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit.’ Zie His last
will and testament.
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zo zeer bewonderen, en zo hartlyk toejuichen, zelfs in die gedeelten der
Landgedichten van VIRGILIUS, welke de onbezielde Natuur beschryven.
HORATIUS dagt 'er niet anders over. ‘'t Is,’ zegt hy, (de geheele plaats verdient
hier aangehaald te worden) ‘niet genoeg, dat de Dichtstukken schoon zyn, zy moeten
ook aandoenlyk weezen; en de ziel vervullen met die Driften, welke de Dichter zoekt
op te wekken. Gelyk een lachend gelaad tot lachen wekt, zo storten wy traanen met
den schreienden. Indien gy wilt dat ik weene, moet gy zelven eerst weenen: dan,
en niet eer, zal ik deel neemen in uwe rampen. Want de Natuur maakt eerst de
beweegingen onzer Ziele overeenkomstig met onze omstandigheden; naar de
gelegenheid het mede brengt, vreugde, verdriet of wraak inboezemende; en
(*)
vervolgens geeft zy het waarlyk aandoenlyke aan stem en taal .’ - Deeze Les, die
den Redenaar en den Tooneelspeeler niet min betreft dan den Dichter, is recht
Wysgeerig, en even toepasselyk op het Tooneeldicht, als op eenig ander soort van
Dichtstukken, geschikt om te behaagen en te treffen. 's Dichters aandoenlykheid
moet hem eerst geheel en al met zyn voorwerp, en met elk deel van 't zelve, sterk
inneemen; anderzins zal hy te vergeefsch arbeiden, om den Leezer 'er belang in te
doen stellen. Wil hy de Natuur schilderen, gelyk VIRGILIUS en THOMSON gedaan
hebben, hy moet eerst op de Natuur zelve als verliefd zyn; wil hy zyne Helden of
Heldinnen, de taal der liefde of der smerte, der onderwerping of dapperheid, der
eerzugt of toorn, der goeddaadigheid of der tederheid doen spreeken, zyn hart moet
vatbaar weezen voor die gemoedsbeweegingen; hy moet ze, in zekere maate,
voelen, ten minsten zo lang hy woorden bedenkt, om ze uit te beelden. POPE zegt:
(†)

He best shall paint them, who can feel them most
Hy die ze meest gevoelt, die maalt ze allerbest.

Een rechtschaapen Dichter moet, derhalven, niet alleen de Natuur beoefenen, en
het weezenlyk bestaan der din-

(*)
(†)

HORAT. Ar. Poët. vs. 99-111.
POPE's Eloisa. vs. 366.
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gen kennen; maar ook Verbeelding bezitten om bygevoegde cieraaden uit te vinden,
- Oordeel, om hem te bestuuren in de keuze der zodanigen, die met de
waarschynlykheid zamenstemmen, - en Aandoenlykheid, om; met vuurige vervoering,
alle deelen zyns onderwerps te behandelen, en zyn Werk eene verheevenheid en
kragt by te zetten, sterk genoeg om in den Leezer daar aan beantwoordende
vervoeringen op te wekken.

Het Vervolg by eene nadere gelegenheid.

Medegedeeld berigt, nopens het hoogstpryswaardig gedrag van
den heer J. Belton Jongste Luitenant op het Schip de Nestor.
JACOB BELTON was, volgens dit medegedeeld Berigt, 22 jaaren, toen men zyn
Vaderland een onregtvaardigen Oorlog aandeed; hy studeerde op 's Lands Hooge
School te Leiden; naa eenigen tyd beraadens, nam hy, als Adelborst, dienst op 's
Lands Vloot; zy deeden ééne reis, waarop men niet dan ligte schermutselingen
hadde uit te staan; hy gedroeg zich wel, en maakte zich kundig; hy wierd Jongste
Luitenant op den Nestor, onder bevel van Kapitein BRAVO, en ging weder in Zee.
Zy liepen Texel uit, en kwamen gelukkig op Curaçao; naa zich van alles wel voorzien
te hebben, gingen zy naar het Vaderland weder op reis; thans ontmoetten zy een
vyandlyk Schip, en geraakten slaags; de omstandigheden van dit gevegt zyn in
dezen brief vermeld, dien BELTON aan eenen zyner oude Medestudenten, zynen
Boezemvriend, zyn ander Ik, afvaardigde.

Brief van Belton.
In lang hebt Ge van uwen vriend niet gehoord. Wy zyn gisteren te Cadix
aangekoomen, waar wy een vyandlyk Schip, de Hector, van 60 Stukken, hebben
opgebragt. Deel thans in het genoegen, dat uw's vriends tegenwoordigheid, aan
boord van den Nestor, niet geheel vergeefsch
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was. Wy waren ruim een half uur slaags geweest, toen onze dappere Kapitein eene
wonde in de borst ontving, die hem waarschynelyk den dood zal aanbrengen. Onze
eerste Luitenant nam het Commando op, en toonde blyken van dapperheid en
kunde, geduurende de weinige oogenblikken, die hy naa zyn Kapitein ongekwetst
bleef; toen men hem weg bragt, riep hy, houdt moed, jongens! en stierf. De tweede
Luitenant hieldt het Commando, geduurende een geheel uur, manmoedig staande;
men hadt, op het wonden van den Kapitein, en den eersten Luitenant, geene
verslagenheid onder het Volk gezien; veeleer was 'er hunne woede door verdubbeld.
Deeze Officier wierd eindlyk ook gekwetst, en de derde Luitenant was intusschen
gesneuveld. Nu was het de beurt van uwen Vriend: op het wegbrengen van den
tweeden Luitenant begon de moed van 't Scheepsvolk te verslaauwen, daar de
vyand noch al dapper aanhieldt. In Gods naam, jongen! zeide ik, - het gold myn
vaderland, en myn eer -! In Gods naam, jongens! overwinnen of sterven! laaten wy
ons der vlaggen waardig toonen, die tot nog onbevlekt boven onze hoofden waaijen!
- Men zag my aan; men scheen van myne onervarenheid niet veel verwagt te hebben;
en ik dank U nog, ô Hemel! dat gy my deeze woorden inblies. 't Was, myn Vriend!
de eerste reis, dien ik als Luitenant deed; en nu voerde ik alléén het Commando
over een Schip van 54 Stukken; de bedaarde ervarenheid van onzen eersten
Schryver kwam my wonderlyk te hulp. Wy sloegen niet lang, of 's Vyands Fokkenmast
wierd over boord geslagen: dit zette duidelyk den onzen moed by; naa noch ruim
een half uur slaans, hadde ik het genoegen -, (zulk een genoegen is tot nog door
geen pen beschreeven, en zal waarschynelyk nimmer beschreeven kunnen worden
-,) van den vyand zyne vlag te zien stryken; duizend hoezés gingen in de lucht op.
Ik wist niet hoe men van een overwonnen Schip bezit moest neemen, ik gaf aan
mynen vriend, den Schryver, den rang van Luitenant, en liet hem op den Hector
overstappen; terwyl ik zelf aan ons boord het één en ander in orde schikte, en aan
elk van het Bootsvolk met eigene hand, - myne hand beefde -, een glas besten wyn
toereikte. Ik zeide hen, dat ze de gevangenen niet hoonen moesten; dapperheid,
hoewel te kort schietende, verdiende beter lot; en ik moet zeggen, dat
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het volk my hierin uitneemend gehoorzaamd heeft. - Ik liet den overwonnen Kapitein
by my overbrengen; deeze man voldeed my; ik konde niet langer, zeide hy, alles is
reddeloos; ik verwagte van uwe edelmoedigheid, Myn Heer! dat Gy myn Volk wel
zult behandelen. Ik beantwoordde zyn zeggen met eene stille buiging; die ik aan
zyne meerdere jaaren en dapperheid verschuldigd was. God weet, wat 'er in myn
hart omging! Men zoude, op het gezigt van deezen Officier, niet gezegd hebben,
dat Hy overwonnen was. Zoo bedaard! Zomtyds een glimplach op 't weezen! die
ongelukkige! hy heeft met 10 zyner Stukken, geduurende het geheele Gevegt, niet
kunnen speelen! de overige vyandlyke Officieren zyn allen gesneuveld. Ik bragt den
Kapitein SELBY, (zoo is de naam van den overwonnen Officier,) aan het bed van
onzen Kapitein, die tegen hem met moeite sprak.
Alles was thans in orde; het vyandlyke Bootsvolk was de magt benomen van te
kunnen schaaden; onze Schryver voerde het bevel op 't overwonnen Schip, en nu
bekroop my de nieuwsgierigheid van voor één oogenblik op den Hector over te
stappen. Hoe jammerlyk was het hier gesteld! alles was ter neder of stukken
geschooten, en het hol tot zinkens toe!
Eindelyk maakten wy weder Zeil, en stevenden, zoo goed we konden, naar den
baai van Cadix, daar we gelukkig aankwamen. Waren wy, intusschen, door een
ander vyandlyk Schip, al was het van 20 Stukken, ontmoet geweest, zoude ik zeker
op myn beurt ondervonden hebben, hoe hard het valle, de vlag te stryken Wy waren
te veel gehavend om slag te kunnen leveren; de vyand zal 120 dooden en gekwetsten
hebben; wy hebben 'er 92, waaronder de Kapitein en 3 Luitenants; uw vriend is
geheel fris gebleeven. Ik hebbe alles omstandig aan den Admiraal Generaal
geschreeven; thans kan ik niet meer: alleenlyk nog één trek! Zulk eenen, die ik weet,
dat uwe Ziel boven haaren gewoonen Spheer verheffen zal. Toen de Kapitein op
zyn Ziekbedde het hoezé hoorde roepen, rigtte Hy zich op; ik liet hem tyding brengen
van de overwinning; de bootsman hadde nog niet uit, toen hy zeide, genoeg, myn
Vriend! indien dit my niet het leeven geeft, zal ik met vrengde sterven: waar is myn
Belton? Toen ik voor zyn bed kwam, kuste hy my de hand, en zeeg in slaauwte
neder; zoo vermoeid was hy. Denk! of ik weende.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

579
Ik mag myn hart in den boezem der vriendschap gewis vrylyk uitstorten, ik ben over
my zelven voldaan; ik hebbe my als een waardig Officier gedraagen; myn Vaderland
zal ook over my voldaan zyn; dan weet, myn Vriend! dat ik geene verwaandheid
genoeg bezitte, om eenig eerteken of belooning, hoe men het noemen wille, aan te
neemen; indien men niet eene gelyke eer aan den Schryver aanbiede; want waarlyk,
Hy, zonder my, en Ik, zonder Hem, zoude de overwinning zoo niet bevogten hebben:
Indien Gy Hem spreekt, zult Gy genoegen in zyn persoon neemen; 't is een aartige
jongen, zeer vrolyk, hy ligtmist nooit. Vaarwel!
J. BELTON.

P.S. Een half uur reizens, myn Vriend! is zoo ver niet; geef myn Vader een bezoek;
ik weet, dat de oude man op uw gezigt schreijen zal. Wy zullen elkanderen nog in
lang niet weder zien; schryf my te gelyk met myn Vader te rug. Kapitein Selby zal
myn vriend worden, Hy is 38 jaaren oud, en rustig van gestalte. Hy leest dagelyks
in zynen Griekschen Homerus; buiten de Scheepsboeken, vond ik nog aan zyn
boord, de werken van den Abt Millot in 't Fransch, eenige Engelsche Treurspelen,
en een Grieksch Testament; behalven noch eenige andere boeken, die my minder
in 't oog liepen. Indien het ons lot eenmaal zal weezen, overwonnen te worden, dan
hoop ik zal een Selby onze overwinnaar zyn. 'Er doet zich, zedert ik deezen
begonnen ben, veel hoop tot herstel voor onzen braaven Kapitein op. God geeve
dat ik onder Hem blyf vaaren! Hy is midden in de gevaaren bedaard, en geheel
aandagt; niets ontgaat zyne scherpe bruine oogen. Gy zoudt met veel vermaak
zien, hoe omzigtig thans het ruwe Bootsvolk is, om hem geen het minst ongemak
aan te doen. Vaarwel!
J. BELTON.
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Bedenkingen over ne opregtheid en openhartigheid.
(Uit het Fransch van den Heer DE TRESSEOL.)
De Opregtheid legt onze ziel voor 't oog van anderen bloot. De Openhartigheid deelt
hun vrylyk ons gevoelen mede. Door Opregtheid, zegt men, 't geen men gevoelt,
om dat men 't gevoelt. Door Openhartigheid, zegt men, 't geen men denkt, om dat
men oordeelt het te moeten zeggen.
De Opregtheid is de eigenschap van eene zuivere ziel. De Openhartigheid het
deel van een stoutmoedigen geest. De Vermomming is het tegenovergestelde van
de Opregtheid: de Veinzery staat tegen de Openhartigheid over. De Openhartige
verhaalt getrouw. De Opregte erkent alles voor de vuist. De Openhartigheid houdt
de Trouw, en de Opregtheid de onbewimpeldheid, vast. Deeze is alleen waar; geene
klemmend en kragtig. Ik bemin de eerste om haare hoedanigheden; ik aanbid de
laatste.
De Opregte Man spreekt de Waarheid, ondanks de gevaaren aan 't spreeken
daar aan verknogt. De Openhartige Man spreekt de Waarheid, zonder de gevaaren
in aanmerking te neemen.
De Opregtheid voegt alleen aan de Onschuld. De Openhartigheid is ten minsten
een vyandin van zekere Ondeugden. Eene doorstaande Openhartigheid vordert
moedbetooningen: want deeze zyn noodig om de waarheid staande te houden, te
midden van de slegten. De Opregtheid zal een eenvoudig verslag doen, haare
misslagen edelmoedig bekennen, en het erkennen van haare braave daaden zal
te edelaartiger weezen, om dat het zedig geschiedt. Dit is eene van zelfs
voortvloeiende heldhaftigheid.
Wy vinden zomwylen, onzes bedunkens, in de verrigtingen, in de gesprekken,
van groote Mannen, blyken van trotsheid en eerzugt, terwyl zy niets meer doen dan
met Opregtheid te werk gaan. Zou het haar dan niet geoorlofd zyn, bezef te hebben
van hunne Deugden, en overeenkomstig met dat bezef te handelen en te spreeken?
Zomtyds beroemt men zich op zyne Openhartigheid, terwyl men niets anders gedaan
heeft, dan zyn hoogmoed, zyne eigenzinnigheid, en boosheid opvolgen: en dit heeft
bovenal plaats, wanneer de Openhartigheid niet ten beste strekt der Maatschappye,
of ten voordeele des berispers.
Zielen, in Opregtheid uitmuntend, hebben zelden een rechtmaatig denkbeeld van
zich zelve. Haare misslagen zyn niets anders dan doolingen, en zy beschuldigen
zich deswegen op 't sterkst. Enkel Openhartig zynde, kan men zich zelven te hoog
en veel te hoog schatten, misdryven met bewustheid daar van pleegen, en zal, met
de waarheid te bekennen, wag en, tot men beschuldigd worde.
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De Opregtheid verwerft ons toegenegene Harten. De Openhartigheid vervreemt ze
dikwyls van ons, om dat deeze ten oogmerk schynt te hebben, om den trots van
anderen aan den onzen te onderwerpen, en geene om onze eigenliefde voor die
van anderen te doen bukken.
Onze Opregtheid strekt altoos tot onzen eigen lof. Onze Openhartigheid kan
zomtyds alleen tot eer van onze Vrienden dienen. Ten dien opzigte merke men aan,
dat de goedheid, de leerzaamheid, het vertrouwen, de aanzoeken onzer vrienden,
ons het hart, onzes ondanks, openen, en als dan zal onze Openhartigheid hun werk
weezen, en zy de verdiensten daar van hebben. Maar wat zal ons Opregtheid
inboezemen, indien niet onze Onschuld, onze Braafheid? De Openhartigheid moet bestuurd worden; de Opregtheid kan men aan haar
zelve overlaaten. De Openhartigheid vindt zich bepaald binnen de perken van
betaamlykheid, welvoeglykheid, pligt en liefde. Zy loopt gevaar van streng, hoonend,
beschadigend, en onverdraagelyk te worden. Ik vrees niets in 't minste voor de
onschuld der Opregtheid. Zy vertoont altoos welvoegelyk en eerbaar de weezenlyke
gesteltenis haarer ziele. De Opregtheid moedigt anderen aan, en lokt de
Openhartigheid uit. Een Opregte Ziel gaat een Openhartig Mensch grootmoedig
voor.
De noodzaaklykheid, om een dekkleed over onze Ondeugden te spreiden, brengt
mede dat wy de Ondeugden van onzen Naasten eerbieden, en iemand moet wel
zeer zich zelven bedriegen, als hy de Openhartigheid durft aanneemen, wanneer
hy ze door Opregtheid niet kan staande houden.
Kweekt, zonder ruwheid en trots, de Onschuld in uwe Kinderen aan, en beloont
hunne Openhartigheid met verstand, en gy zult hunne Opregtheid bewaaren.
Tweeërlei slag van lieden zouden als Goden op aarde aangezien worden: zy, die
altoos de waarheid spraken, of dezelve dagten te spreeken, zonder iemand te
beledigen: en zy, die alles wat zy deeden, en wat in hun omging, konden ontdekken,
zonder des te bloozen.
In de zamenleeving zou men meer Openhartigheid vinden, indien de Menschen
opregt ten oogmerke hadden beter te worden; en meer Opregtheid als zy dus
geworden waren.
De Opregtheid zou voornamelyk onder de schoone Sexe plaats hebben: om dat
deeze, uit eigen aart, de eenvoudigste en kieschste is; onder de Mannen zou men
meer Openhartigheid aantreffen, dewyl zy een grooter maate moeds en
vrypostigheids bezitten. Doch door eene droeve Zedeverbastering is de Opregtheid
niet meer het deel der Vrouwen, dan de Openhartigheid dat der Mannen.
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Over de gelykheid van gevoelens, voor zo verre deeze het geluk
der maatschappy betreft.
(Overgenomen uit Loose Hints upon Education by Lord KAMES.)
Naardemaal de ongerymdheid, om gelykheid van Gevoelens, in het stuk van den
Godsdienst, onder de Menschen te verwagten, thans voor elk blykbaar zy, zal ik
enkel deeze eenvoudige vraag doen. Welk voordeel zou de Maatschappy, en de
verkeering, een van derzelver grootste steunzels, ontvangen, als 'er geen verschil
van Begrippen en Gevoelens plaats vondt? - Blykt het, op de minste overweeging
niet, dat de spraak grootendeels noodloos zou vorden? dat 'er geen verbindende
band zou overblyven, dat veele handen, om de noodzaaklykheden des dierlyken
leevens te bezorgen, werkeloos zouden moeten blyven? Zou de Mensch, als 't ware,
niet in een Dier veraarten? - Heerlyke uitwerkzels zeker! Uitwerkzels, waardig, om
door alle, zelfs de sterkste en geweld aadigste, middelen te wege gebragt te worden!
- Is dit de Natuur navolgen, die onze Zielen niet min verscheiden dan onze
Aangezigten gemaakt heeft? Wat zullen wy dan van hun zeggen, die, in gezelschap,
zich onbeschoft aanstellen tegen allen, die van hun in denkbeelden verschillen? Ik
kan dit niet beter ophelderen dan met een Fabel van een Fransch Schryver.
Vier Vrienden waren door den naauwsten band van Vriendschap vereenigd.
Wanneer zy verschilden, was het alleen in Gevoelen, nooit in genegenheid. De een
gaf de voorkeus aan een Blonde, de ander beweerde dat een Bruinet den prys der
schoonheid won: deeze schiep vermaak in Dichtstukken, geene hieldt meer van
Ondicht. Veelvuldig waren hunne twistredenen; doch zy strekten alle om de
Verkeering te verleevendigen. Ten eenigen tyde kwam 'er een onderwerp op 't tapyt,
waar in zy allen ernstig deel namen; elk koos party, zy werden zo vuurig, dat het
gesprek eer geraas dan rede twisten mogt heeten. Zy scheidden onvergenoegd
van den anderen, en de Vriendschapsband scheen geheel van een gereeten - Naa
eenigen tyd bedaarens, sprak een hunner: Hoe gelukkig is het voor Vrienden, dat
zy altoos van één en het zelfde Gevoelen zyn, ten wy de Goden ootmoedig smeeken
om dien zegen! De overige vonden deezen voorslag goed, en men stelde denzelven
terstond te werk. Zy gingen te gader na den Tempel van APOLLO, en stortten hunne
gebeden uit. De God leende een gunstig oor, voldeedt hun verzoek, en, in een
oogenblik, waren zy geheel eenstemmig. De een maakte eene aanmerking; allen
beaamden zy dezelve. Een ander gaf zyn gevoelen over iets te kennen; de rest
knik-
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te. Vaarwel Twisten, zeiden zy, gy zyt van onder ons voor altoos verbannen. - Maar
ziet! het aangenaame der verkeering was tevens geweeken. Geen meer
vermaakende gesprekken, geen meer schoone aanmerkingen, geen meer
schitterende gedagten; die, door tegenspraak verwekt, het verstand verlichten, en
het hart verbeteren. Ja, een geeuwend uitgebragt ja, is voortaan het éénig woord.
- De Vriendschap verkoelde. Onverschilligheid nam de plaats in. De uuren, welke
voorheen ongemerkt wegvloogen, sleepten thans met een verveelenden tred. De
volkomene overeenstemming verbrak de gemaakte verééniging. - Dat de Menschen
hier uit leeren zich te onthouden van het werk der Natuure te verbeteren: wy zyn
goed, zo als wy zyn. Geef alle Menschen dezelfde wyze van denken: gy neemt het
zout der verkeeringe weg. - Eenzelvigheid bragt een Kind voort, en aan dat Kind
gaf zy den naam van Verveeling.’
Bespiegelingen als deeze strekken zeer eigenaartig, om alle soort van bygeloovige
gehegtheid aan zekere begrippen te verbannen. Eenige begrippen zyn 'er, die
algemeen behooren te weezen; dewyl zy onder Natuure zyn ingedrukt, en ik zou
elk gevoelen vervolgen, 't welk aanliep tegen de volgende voorstellen: dat 'er een
God is, welke wy Dankbaarheid en Eerdienst schuldig zyn: dat 'er goed en kwaad
in der Menschen daaden plaats hebbe, 't welk het gedrag van elk Mensch moet
regelen. Maar ik zou alleen de gevoelens vervolgen, en geenzins de Persoonen,
die dezelve voorstaan: zy zyn voorwerpen van Medelyden, niet van vervolging. 't Is
niet min buiten 's Menschen vermogen, zyne Gevoelens af te leggen, dan zyne
Aandoeningen en Neigingen uit te schudden. En hoe ongerymd is het niet, iemand
te straffen over 't geen hy niet kan helpen? 'Er is geen beginzel blykbaarder dan dit,
en 't welk de toestemming vordert van een ieder, wanneer het wel voorgesteld wordt,
en hy het begrypt. Zo groot, nogthans, is de invloed van Vooroordeel en Drift, dat
dit beginzel eeuwen lang onopgemerkt bleef. Om niet hooger dan tot het begin der
tegenwoordige Eeuwe op te klimmen. LOCKE, de groote LOCKE, werd door de
Protestanten zelve voor hoogst Onregtzinnig uitgekreeten, om dat hy de
Verdraagzaamheid voorstondt. Ik heb, egter, hoope, dat men het in de volgende
eeuw vreemd zal vinden, dat de Vervolging immer onder ons gezellige Weezens
woedde. Misschien zal men twyfelen of dezelven ooit in ernst stand greep.
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De gehoorzame burger.
‘Ik zie op Zondag u niet meer ter Kerke gaan;
Hoe komt dit, Vriend! men zag u nimmer overslaan?
Gy zyt, behalven dit, voorbeeldig in uw leven;
Ei, wil op Zondag u weêr in Gods huis begeven,’
Verschoon my, Vriend! ik kom ter Kerke op dien Dag niet,
En dit is dat myn pligt als Burger my gebiedt:
Wie mag het hoog gebod der Ovrigheid bedillen!
Ten minste zoude ik zulks nooit overtreden willen;
Nu, heeft Ze op Sabbath laatst den handel niet verboôn?
Kunt gy my dus gerust dien Dag ter Kerke noôn,
Daar deze een Marktplaats is van Stoelen en van Banken?
Ik moet, voor 't Kerkgaan, als goed Burger, dus bedanken.

B.A.Z.
1781.

Naberigt.
Den Heere B...... zy kennelyk, dat de braave Alexis ons al voor eenigen tyd eene
Vizite heeft gegeeven, en toen heuschlyk ontvangen is.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Vergelyking van de voorgaande eeuwen met de tegenwoordige.
‘Misschien is 'er geen algemeener aangenomen denkbeeld, en teffens misschien
geen verkeerder, dan dat de tegenwoordige Eeuw grootlyks verbasterd is van de
voorheen verloopene Eeuwen, in alle die Hoedanigheden, welke den Mensch
verheffen, kloek, groot, agtens- en beminnenswaardig maaken. Deugden en
Ondeugden hebben in alle Eeuwen stand gegreepen; en waar de Verbastering
grootst was, mogen wy de oorzaaken daar van toeschryven aan de Omstandigheden
van Tyd en Plaats, en die, gevolglyk, niet verondersteld kunnen worden, het
Character des Menschdoms, in 't algemeen, te betreffen. 't Lust ons dit stuk wat
van nader by te beschouwen, en wy volgen hier, grootendeels, de aanmerkingen
van den Heer HARRIS in zyne Philological Inquiries.’
Ieder voorledene Eeuw is, op haare beurt, eene tegenwoordige geweest. Dit
spreekt van zelve; maar wy mogen, met even veel gronds van waarheid, zeggen:
elke voorledene Eeuw was, tegenwoordig zynde, het voorwerp van berispende
aanmerkingen. De Menschen zyn door hunne Tydgenooten, niet alleen als slegt,
maar als verbasterd, afgemaald, en als minder dan hunne voorzaaten, zo ten opzigte
van Lichaams- als van Zielsvermogens, en zedelyke vorderingen.
Dit is een denkbeeld, zo algemeen aangenomen, dat VIRGILIUS, zich daar volgens
schikkende, wanneer hy vroege tyden wil beschryven, dezelve enkel beter noemt,
even of het woord beter het denkbeeld van vroeger insloot,
Hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles
(*)
Magnanimi heroës, nati melioribus annis.

(*)

AEn. VI. 648.
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- Hier weeten zich d'aelouden
En Teueers oud geslacht en afkomst t'onderhouden
De braave mannen, in een beteren tyd geteeld.

Het zelfde gevoelen wordt, door HOMERUS, aan den ouden NESTOR toegeschreeven,
als dit grys eerwaardig Legerhoofd van de Helden spreekt, die hy in zyne Jeugd
kende. Hy haalt eenige hunner Naamen en Bedryven op, en hoe zy de Centauers
hadden uitgerooid: verklaarende dat met deezen geen van 't Aardsche geslacht,
zodanig als het nu is, zou kunnen vegten. En gelyk deeze Helden verondersteld
worden, in sterkte, die van den Trojaanschen Oorlog te overtreffen, zo gingen die
van dat Tydperk de volgende te boven. Diensvolgens was, zints den Trojaanschen
Kryg, tot de dagen van HOMERUS, de kragt der Menschen de helft verminderd.
TYDIDES greep met zyn hand, een 't steen van eene verbaazende grootte: zo dat
geen twee Mannen, zo als de Menschen thans zyn, dien konden draagen, maar hy
alleen smeet dien gemaklyk weg. VIRGILIUS gaat verder, en vermeldt ons, dat twaalf
Man den steen, door TURNUS geworpen, nauwlyks konden torsen.
Nec plura effatus, saxum circumspicit ingens,
Saxum antiquum, ingens, campo quod forte jacebat
Limes agro positus, litem ut discerneret arvis.
Vix illud lecti bis sex, cervice subirent,
Qualia nunc hominum producit corpora tellus
(*)
Ille manu raptum trepida torquebat in hostem.
- Meer spreekt hy niet, en ziet
Een vreesselyken steen, die d'oude tyd hier liet
Bestellen by geval, en tot een merksteen rechten,
Tot eenen scheidpaal, om het landkrakeel te slechten,
Waaraan, nog hedendaags, wel zes paar sterke mans
Met al hun magt en kragt aanheffen, zonder kans.
De Held heft deezen steen.

In deezer voege was de sterkte der Menschen, ten tyde van HOMERUS, tot op de
helft verminderd, ten dage van

(*)

AEn. XII. 896.
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VIRGILIUS,

slegts een twaalfde gebleeven. Indien sterkte en grootte aan elkander
geëvenredigd zyn, (gelyk doorgaans het geval is,) welke Pigmeen moeten dan de
Tydgenooten van VIRGILIUS geweest zyn, indien hunne sterkte zodanig was
afgenomen. Een Man, die alleen achtmaal sterker was, en niet twaalfmaal, (zo als
de Dichter zingt) moest ten minsten vyf of zes voeten hooger dan zy geweest zyn.
- Doch wy weeten allen, welk een voorregt Dichters en Schilders zich aanmaatigen.
't Is uit kragte van dit voorregt, dat HORATIUS, het zedenbederf zyner Land- en
Tydgenooten vermeldende, beweert, ‘dat hunne Vaders erger waren dan hunne
Grootvaders, dat zy hunne Vaders in boosheid overtroffen; en dat hunne Kinderen
nog boozer zouden weezen dan zy.
AEtas parentum pejor avis tulit
Nos nequiores, mox daturos
(*)
Progeniem vitiosiorem .

Dus telt hy drie opeenvolgingen van verbastering, na de dagen der Grootvaderen:
en wy hebben, wanneer dit het geval was, alleen te vraagen, wat 'er van de
Romeinen zou geworden zyn, als zy, in die evenredigheid, nog vyf of zes
opeenvolgende geslachten verslimmerden?
Wanneer het Westersch Ryk begon te vervallen, en de Barbaaren Europa en
Africa afliepen, werden de Menschen, die deeze erukkende onheilen gevoelden,
opgeleid om hunne tyden voor de slegtste te houden. - De Vyanden van het
Christendom, (want het Heidendom was toen nog niet uitgerooid,) schreeven deeze
rampen ongerymd toe aan den Christlyken Godsdienst, beweerende, dat de tyden
zo ongelukkig waren: dewyl men de Goden onteerde en den voorvaderlyken
Eerdienst agter wege liet. OROSIUS, een Christen, ontkende geenzins de tressende
volksrampen; doch poogt, om eene tegenwerping, zo hoonende voor den waaren
Godsdienst, kragtloos te maaken, te bewyzen, uit gewyde en ongewyde
Geschiedschryvers, dat onheilen van allerleien aart, door alle eeuwen heen, bestaan
hadden, en veele zo groot als die thans de wereld drukten. Indien OROSIUS het stuk
recht begreepen hebbe, (en zyn werk is wel doorwrogt) dan volgt, dat de klagten,
toen uitge-

(*)

Od. Lib. III. Od. VI. 46.
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stort, en zedert uitgeboezemd, niets meer zyn dan de natuurlyke vergrootende
spreekmanieren der Menschen, die plaats zouden vinden, in welk een tydperk zy
ook leefden, eigenaartig ontstaande uit de meerdere kragt die tegenwoordige
gebeurtenissen hebben op tegenwoordige aandoeningen.
Even zo verheft men de oude tyden, die met de hedendaagsche vergelykende:
en dusdanige lofredenen, welke doorgaans in Ontkenningen bestaan, zullen wy
best door een voorbeeld, ophelderen. Dusdanig een loftuiter, de elfde Eeuw boven
de tegenwoordige willende verheffen, zou, buiten twyfel, zeggen: ‘Ten tyde van den
Normannischen Overmeesteraar hadden wy geen speelgezelschappen, geen Bals,
geen Redouten, geen Wedloopen van Paarden, geen Omkoopers van stemmen,
geen Omgekogten, &c. &c.’ Hy zou voortvaaren, en aan deeze keten van
Ontkenningen nog verscheide schalmen hegten.
Wat moeten wy doen, zulk een lofspraak hoorende? - Moeten wy de stukken
ontkennen? - Dat kan niet aankomen. - Moeten wy het besluit lochenen? - Zulks
schynt niet voegelyk. - Geen weg blyft 'er over, dan onheilen met onheilen te
vergelyken, die van den Jaare 1066 tegen die van 1780 over te stellen: en te zien
of die vroegere Eeuw geene jammeren hadt, haar byzonder eigen, die de
tegenwoordige nooit ondervondt: dewyl zy thans niet bestaan. Wy mogen
toestemmen dat de opgenoemde kwaalen tegenwoordig heerschen - wy mogen,
daar benevens, erkennen, dat derzelver aantal nog grootlyks zou kunnen
vermeerderd worden: doch dan mogen wy, by wyze van te rugkaatzing, eene
optelling doen van onheilen, in die dagen smertende gevoeld, die nu ons geheel
niet drukken, en beweeren, ‘Dat wy nu ons Land niet vermeesterd zien door vreemde
Invallers; noch onze goederen ons afgenomen, door, en verdeeld onder, de
vermeesteraars; noch ons zelven van vrye lieden in slaaven veranderd; noch onze
regten onderworpen aan onbekende en vreemde wetten, zonder toestemming, ons
van over Zee aangebragt.’
Op dien voet kunnen wy, van Eeuw tot Eeuw, voortgaan, als wy een derzelve
hooren verheffen, met het haatlyk oogmerk om de tegenwoordige te drukken. Eene
rechtmaatige waardeering kan nooit gemaakt worden, dan ingevolge van zulk eene
vergelyking: want indien wy het loflyke agter wege laaten, en het laakenswaardige
alleen ophaalen, of, het slegte verzwygen en alleen van 't pryslyke
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spreeken, is geene Eeuw, welk ook derzelver weezenlyke gesteltenisse moge
weezen, of men kan ze, naar welgevallen, voor eene goede of kwaade doen
doorgaan.
Ik zal hier eene waarneeming byvoegen, eene waarneeming, gegrond op eene
veeljaarige ondervinding. Dikwyls heb ik heftig, zeer heftig, hooren uitvaaren tegen
het thans leevende geslacht; 't zelve zien afmaalen als valsch, zelfzoekend,
haatdraagend, verraadlyk, verdrukkend, enz. - Nogthans hoorde ik nimmer zulk een
Schelder zeggen, Ik bewys, 't geen ik zeg met een voorbeeld; waaromtrent ik niet
kan missen. Ik ben zelve een Snoodaart, van de beschreevene soort. - Dit is 'er zo
verre af, dat het misschien gevaarlyk zou weezen hem in 't oor te luisteren. Gy hebt,
met zo veel verzekering, gesprooken van zeker slag zeer slegte Menschen - zyt gy
verzekerd dat gy zelve niet één van die party uitmaakt.
Een geval, my zelve overgekomen, kan ik niet nalaaten hier plaats te geeven.
Met een Vriend, een braaf, doch zwaargeestig Man, op myn Boekvertrek zittende,
las ik hem uit een Boek het volgende voor: ‘Van onze dagen mogen wy met meer
waarheids dan oudtyds zeggen, dat de Deugd ons verlaaten heeft; de Kerk legt het
onderst boven; de Geestlykheid steekt in dwaaling; de Duivel heerscht, &c.’ Myn
Vriend zugtte diep, en viel my in de reden, zeggende: Helaas! hoe juist! hoe
regtmaatig eene afbeelding der tyden! - Ik vraag hem ‘van welke tyden?’ - Vraagt
gy, voer hy voort met veel drifts, van welke tyden, kunt gy om andere dan de
tegenwoordige denken? waren 'er ooit zo slegte, zo bedorvene, zo - ‘Vergeef het
my,’ sprak ik, ‘dat ik u niet laat voortgaan, de tyden, van welke ik lees, zyn ouder
dan gy u verbeeldt: vier honderd jaaren geleden heeft men dus geschreeven: de
Schryver van dit Boek is Sir JOHN MANDEVILLE, die in den Jaare 1371 overleedt.’
Naardemaal de Mensch van natuure een gezellig weezen is, schynt een goed
humeur een noodzaaklyk vereischte in zyn Character. Dit is het Zout, 't welk smaak
geeft aan de spyzen op het feest des leevens; en, 't geen ontbreekende, alles laf
en smaakloos doet worden. Veele oorzaaken werken zamen, om ons van die
beminnelyke gesteltenis te berooven, en geene misschien oefent 'er meerder kragts
dan ongunstige gevoelens van het Menschdom te voeden. - Ongunstige gevoelens
van onze
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Tydgenooten maaken ons natuurlyk Menschenhaaters: groeien deeze aan, passen
wy ze op 't Heelal toe, zy loopen uit op een nog deerlyker uiterste, zy brengen ons
in 't gevaar van Godverzaakerye. Het kwalykneemend en grommend Character
vormt zich allengskens, Zedelyke Deugd en Godsvrugt wyken: want welke
Natuurgenooten zullen beminnen, welk eene Oppermagt eerbieden, wanneer wy
(*)
rondsom ons geene andere voorwerpen zien dan van Haat en Afschrik .
Het is, derhalven, nuttig, indien wy prys stellen op onze betere beginzels, ja, indien
wy ons eigen geluk lief hebben; het opvatten en koesteren van zulke ongunstige
gevoelens te schuwen. 't Was de raad des wyssten Konings. Zegt niet wat is 'er dat
de voorige dagen beter geweest zyn dan deeze? Want gy zoudt na zulks niet uit
(†)
Wysheid vraagen . Tegenwoordige dingen maaken eenen veel diepgaander indruk
dan verder afgelegene: zo dat wy, ten opzigte van allerlei voorwerpen, ligtlyk
mistasten, in derzelver vergelykende grootheid. In eene Schildery, zal een Mensch,
op den voorgrond, de plaats beslaan van een afgelegen Hut; en een vooraanliggende
Molshoop in grootte een Berg in 't verschiet evenaaren. - Wat het volvoeren van
misdryven betreft, ik geloof dat 'er weinig Menschen gevonden worden, of zy zullen
zich

(*)

(†)

Menschenhaatery is eene zo gevaarlyke zaak, en gaat zo verre in het omkeeren der
grondslagen van Zedelykheid en Godsdienst, dat, myns oordeels, het laatste gedeelte van
SWIFTS Gulliver, (waar in hy zyne Hoyhnhnms en Yahoos beschryft,) een slegter Boek is om
geleezen te worden, dan die men verbiedt als ontugtig en zedenloos. - Eene ongerymdheid
van dien Schryver (een elendig Wysgeer, schoon een groot Vernuft,) is opmerkenswaardig;
- om de menschlyke natuur haatlyk af te schilderen, en die der Beesten beminnelyk te doen
voorkomen, vindt hy zich genoodzaakt menschlyke Characters aan zyne Beesten, en beestlyke
Characters aan zyne Menschen te geeven: zo dat wy ons over de Beesten moeten
bewonderen, niet om dat ze Beesten, maar om dat ze beminnenswaardige Menschen, zyn:
en de Menschen veragten, niet om dat zy Menschen, maar dewyl zy verfoeilyke Beesten,
zyn. - Laat iemand, deeze onnatuurlyke beschimping geleezen hebbende, de Schriften van
een menschlievenden ADDISON in handen neemen: welk een onderscheid! hoe veel zuiverder
vernuft!
Prediker VII. 10.
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meer getroffen voelen, door daadlyk iemand te zien vermoorden, (het denkbeeld
van persoonlyk gevaar zelfs buiten geslooten) dan op het leezen van den Moord te
Parys op St. Bartel.
De even aangehaalde Menschkundige Vorstlyke Schryver zoekt ons voor die
dwaalingen te behoeden. Hy onderrigt ons, Het geen dat 'er geweest is, 't zelve zal
'er zyn, en 't geen dat 'er gedaan is, 't zelve zal 'er gedaan worden, zo dat 'er niets
nieuws is onder de zonne, en geeft vervolgens reden van deeze schynbaare
nieuwigheid. Is 'er eenig ding, waar van men zou kunnen zeggen, ziet dat is nieuw?
Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zyn. Daar is geen
gedagtenisse van de voorgaande dingen: en van de navolgende dingen, die zyn
zullen, van dezelve zal ook geene gedagtenisse zyn by die namaals weezen zullen
- aangezien het geene dat nu is, in de toekomende dagen, altemaal vergeeten
(*)
wordt .
Deeze vergetelheid van 't geen gelyk is in uitkomsten, die wederkeeren, (want in
elke wederkeerende uitkomst, bestaat zulk eene gelykheid,) is de vergetelheid van
een onkundigen en zwakken geest; niet onderweezen in die groote omwentelingen,
welke, onder het toevoorzigt der Voorzienigheid, altoos in 't Heelal plaats grypen. Zy staat niet gelyk met die vergetelheid, welke ik eens ontdekte by een geleerd man,
die, in zynen hoogen ouderdom, bemerkende, dat zyn geheugen begon te
verzwakken, blymoedig betuigde: Nu zal ik een vermaak hebben, 't geen ik te vooren
niet kon genieten: van myne oude Boeken te leezen, en ze alle nieuw te vinden. In
deezen troost was iet wysgeerigs en aartigs. Dan 't zou veel wysgeeriger zyn,
(konden wy het zo verre brengen,) het voorgaande niet te vergeeten; maar by de
beschouwing van het voorgaande op het toekomende te zien: zo dat wy, als zich
de naarste en beangstigdste vooruitzigten opdeeden, met eene behoorelyke
onderwerping, de taal van ENEAS, by de Cumesche Waarzeggeres, de onze maakten.
- Non ulla laborum
O Virgo, nova mî facies inopinave surgit
Omnia praecepi, atque animo mecum ante peregi.

(*)

Prediker I. 9, 10. II. 16.
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O wyze Maagd, geen leed werd ooit zo groot vernomen
Het welk my onverwagt en vreemd kan overkomen;
(*)
Het is my lang voorspeld, ik heb het lang erkaut:

In zulk een gedrag, indien het op goede gronden gevestigd wordt, ligt niet alleen
Kloekmoedigheid, maar ook Godsdienst. - Kloekmoedigheid, die, haarer braafheid
bewust, nooit bezwykt. - Godsvrugt, die, zich in alles aan den Godlyken Wil
onderwerpende, nooit mort of wederstreeft.

Aanmerkingen over de winterhanden en wintervoeten, (Perinones.)
Door Jacob van der Haar.
De Winterhanden en Wintervoeten worden, by de Geneeskundigen, uit hoofde van
de ontsteking en zwelling, aangemerkt als een uitwendig gebrek, door koude
veroorzaakt en slegts uitwendige middelen vereischende, zonder dat 'er, zo veel ik
weet, byna ooit, van inwendige oorzaken, of van inwendige geneesmiddelen,
gesproken word.
Hier van daan dan ook alle die verschillende uitwendige hulpmiddelen, welke,
gelyk bekend is, meest al vrugtloos, zo niet met nadeel, daar tegen worden
aangewend.
Maar zo het zwellen van handen of voeten, by anders gezond schynende
menschen, slegts eene uitwendige ziekte te kennen geeft, en men de vermeende
koude als de oorzaak daar van, eens, voor een oogenblik, uitsluit, dan zou men,
naar myne gedagten, met het zelfde regt, de ontsteking en zwelling van de handen
en voeten der gezondschynende Podagristen, mede een uitwendig gebrek, eeniglyk
uitwendige middelen vereisschende, konnen en mogen noemen.
Dan het is by alle Kundigen bekend, dat deze laatste uitwendige Ziekte altoos
eene voorafgaande inwendige stoffelyke oorzaak heeft, welke, door eene gunstige
werking der Natuur, van binnen naar buiten gevoerd, en, door eene

(*)

AEn. VI. 103. 105.
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stille onzigtbare uitwaasseming, door de huid van het gezwollen deel, zig kan, wil,
en moet ontlasten.
Aldus is het, by de ervarenste Mannen, eene vaste wet geworden, om, by de
ontstoken zwelling der Podagristen, alle uitwendige, koele, en te rug dryvende,
hulpmiddelen, zorgvuldig te verbieden.
Maar, dat by Winterhanden en by Wintervoeten, welke men onderstelt, dat slegts
door uitwendige koude veroorzaakt zyn, zo wel, als by het Podagra, byna altoos
eene inwendige oorzaak plaats heeft, zal, misschien, velen vreemd voorkomen, en
nogthans meen ik, dat eene veeljarige opmerking en ondervinding my dit, op eene
ontwyffelbare wyze, heeft geleerd. - Uit vele andere breedvoerige bewyzen, zullen
de volgende korte en weinige genoeg zyn; en ik hoop dat ze myne Medeburgeren
zullen voelen en begrypen.
Vele kinderen of ook bejaarde menschen, die naauwlyks in de lugt komen, schynen
veelmalen gezond, en hebben nogthans eene inwendige ongesteldheid: deze krygen
dikwils, en lang voor dat de Winter regt begint, eenige ontstoken en jeukende
knobbelen op de handen, vingeren, enz., zonder dat de geringe koude daar van,
als eene eerste of eenige oorzaak, kan worden aangemerkt.
Want dit soort van Winterhanden en Wintervoeten ziet men, niet zelden, by eene
matige, dog vogtige, koude, in de maanden December en January; en zo ras de
koude in deze of in de volgende maanden droger word, en toeneemt, geneezen
vele van deze menschen van zelfs; maar krygen, na de vermindering der groote
droge koude, en, in het laatste van February of Maart, niet zelden hunne
Winterhanden, enz. wederom; en dit duurt, somwylen, tot in April of langer; zynde,
zo als ons Hollandsch Spreekwoord zegt: de beste plaaster voor de Winterhanden,
de maand May. - Wie ziet niet, dat hier eene geheele andere oorzaak, dan de blote
koude, plaats heeft?
Andere, wier inwendige gesteldheid met eene middelmatige en vogtige koude
meer schynt overéén te komen, krygen geene Winterhanden, voor dat de Winter
regt begint, of alreeds geëindigd is. - Van alle deze verscheidenheden zyn
genoegzame redenen te geven, maar het is hier nog de plaats, nog myn oogmerk,
veele woorden te gebruiken, maar met waarnemingen, die meer dan woorden
afdoen, te spreken.
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De ondervinding toont aan alle opmerkenden, dat vele kinderen, ja ook bejaarden,
die de meeste koude ondergaan, het minste aan Winterhanden onderworpen zyn;
en dat, in het tegendeel, by anderen, daar alle mogelyke zorg voor gedragen word,
ondanks al hunne vlyt, daar mede gekweld worden. - Leert dit niet, dat 'er, by deze
laatste, eene verborgen of inwendige oorzaak, om dit kwaad voort te brengen,
huisvest?
Zo veel ik door opmerking gezien heb, zyn kinderen van zwakke, teringachtige
of zenuwzieke Ouderen, die blond hair, blaauwe oogen, een rood aangezigt, en
eene zwakke long hebben, aan Winterhanden, enz. zeer onderworpen. - En wie
ziet niet, dat dit eigenaartig gestel zulks eenigzins mede brengt; en dat Winterhanden
voor hun een voorregt en een hulpmiddel der Natuur is?
Want die eigen ondervinding heeft my geleerd, dat de ongesteldheid by zommige
Kinderen verdween, zo ras zy roode bolle Winterhanden kregen, onaangezien zy,
des Winters, ongedaan, zwak of ziek zynde, geweldig, ja ook geduurig, hadden
moeten hoesten, terwyl zy over niets, dan over jeukte en eene ligte pyn der
Winterhanden, klaagden. Ja, ik heb, in één huis, vyf kinderen, van twee tot agt jaren
oud, gezien, waar van de twee oudste en twee jongste van een geweldigen hoest
waren aangedaan; terwyl het middenste van vyf jaren dikke bolle Winterhanden
had, en van den hoest bevryd bleef.
Te regt zegt daarom een uitmuntend Neêrlandsch Heelmeester, wiens leven lang
en gezegend zy! sprekende van de Winterhanden: Aan zommige Menschen schynen
(*)
ze zelfs heilzaam te zyn voor de gezondheid . Dit is zo waaragtig, dat ik my ten
hoogsten verwonder, dat daar van by anderen naauwlyks gesproken word. Want
ik kan my niet herinneren, ooit iemand met gezwollen Winterhanden, die tevens
regt ziek was, gezien te hebben. En ik merk dit gebrek, (want ziekte mag nog wil
men het niet noemen,) aan, als eene heilzame poging van de Natuur, om zig, even
als in het Podagra, van eenige schadelyke stof, die zig voorheen door de huid, of
liever door de long, ontlastte, te ontdoen. - De volgende voorbeelden, kunnen dit,
zo ik meen, nog meer bewyzen.
Een jongsken van vier jaren, met zeer ontstoken en ge-

(*)

VAN GRSSCHER, Hedendaagsche Oeffenende Heelkunde, 1ste Deel, bladz. 106.
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zwollen Winterhanden, valt, onverwagt, en, zonder dat 'er eenige kennelyke oorzaak
van te begrypen was, in herhaalde aanvallen van stuipen, die, den volgenden dag,
wanneer het kind hevig ziek was, bedaarden. Om de Winterhanden had men niet
gedagt, maar toen de zwagtels, door het gewoel, daar van waren afgevallen, zag
men, met geen kleine verwondering, dat dezelve ongemeen dun, en de huid zeer
gerimpeld was. Door een menigte wit, dik water, en een heilzaam zweet, eindigde
deze ziekte. - Verscheiden aanmerkelyke, doch minder in het oog loopende,
voorbeelden, ga ik, kortheidsven, voorby.
Ik ken verscheide menschen, van dertig en veertig jaren oud, met erslyke
longkwalen, met kortborstige toevallen, met eenen drogen, of ook, na eene
doorbraak, met eenen waren etterigen of gemengden snotagtigen hoest, welke by
zwakke en zagte Winters veelal elendig geplaagd worden, en verpligt zyn, eenige
weken of maanden, het bed te moeten houden. Verscheiden reizen, en met een
ongemeen genoegen, heb ik gezien, dat dezelve, by gestrenge Winters,
Winterhanden kregen, en daar na, zo ruim van long en borst waren, dat ze de
strengste koude, als het ware, trotzeerden.
Eene Juffrouw van dit soort, had, voor eenige jaren, zeer gezwollen Winterhanden,
en was daar by, na hare gewoone omstandigheden, vry gezond. Hare Vriendinnen
rieden haar, om hare handen, by herhaling, in sterken en heeten Azyn te baden,
en de jeukte en zwelling te verdryven; dit gebeurde ook: hier op kreeg zy ysselyke
krampen en benaauwdheden in de long, en verscheiden andere toevallen, die, na
den kundigsten raad, zelfs in Hollandsch Atheenen gehaald, niet, dan met de
volgende Zomer-warmte, verdwenen.
Wie ziet niet, uit deze waarnemingen, welke ik zeer konde vermeerderen, dat
men de Winterhanden, enz. niet zo algemeen moet aanmerken als een enkel
uitwendig gebrek, het welk slegts en alleen door uitwendige koude is veroorzaakt?
In het tegendeel schynt het my toe, wel eene uitwendige ziekte te zyn, doch by
welke altoos, min of meer, eene inwendige stoffelyke oorzaak plaats heeft. En hier
van daan is het ook, dat men deze gebreken niet dan met kunde en een goed
oordeel, door uitwendige middelen, moet zoeken te verdryven, en wederom naar
binnen te
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jagen. - Het Podagra, schoon eene ziekte van een ander en verschillenden aart,
leert dit duidelyk.
Zo ik my niet bedrieg, ken ik de uitwendige middelen zeer wel, door welke men
de jeukte, ontsteking, en bolle zwelling der Winterhanden en Voeten, ras en
gemakkelyk kan doen verdwynen, en in het lichaam te rug brengen. - Ik weet wat
minerale zuuren, met vet gemengd, doen kunnen. Maar ik zal de Formulen daarvan,
om een gedugt misbruik voor te komen, alhier niet opgeven. - In het tegendeel
wenschte ik die middelen te kennen, door welke men, by zommigen, Winterhanden
konde maken, en hunne gezondheid bewaren.
Ik beken, dat reeds al in het midden van de veertiende Eeuw, door GUIDO DE
GAULIAC, door verscheiden, daarop volgende, Schryvers, ja zelfs door den bekenden
TISSOT, het baden in koud water, of water met Azyn, tegen de Winterhanden zeer
geprezen word. Ja, ik weet, by eigen bevinding, dat het deze gezwellen, (zo wel als
het Podagra,) voorkomt, verzagt, en zelfs zomwylen, ja veelmalen, spoedig geneest.
- De goedheid van de menschelyke Natuur laat dit dikwyls, doch niet altyd, toe; zy
weet de te rug gedrevene stoffen, zomwylen, ja dikwyls, op eene andere wyze, door
de long, door de huid, of door de nieren, wederom uit het lichaam te dryven. - Maar
wie weet, vooraf, dat ze dit altoos zal, kan, of wil doen? - en wie heeft 'er den kwaden
uitslag niet meermalen van gezien?
Vraagt men my, of men dan tegen de jeukte, ontsteking en zwelling der aangedane
deelen, (even als by de zwelling van het Podagra,) niets behoort te doen? Ik
antwoord, hoe minder hoe beter, en raad dezelve, by tyds, om ze niet te erg te doen
worden, met zeemleder of met een bescherm-plaaster van Diapalm, met Altheoe-zalv'
gemengd, te bedekken; en, zo zy open raken, daarmede, of met een andere
onschuldige zalv', te verbinden; ze zyn toch meerendeels, zo niet altyd, gelyk uit
het voorgaande te zien is, heilzaam. - Tyd en Natuur geneest ze zeker en van zelf.
Intusschen dient men, op de voorgaande en tegenswoordige in- en uitwendige
gesteldheid, naauwkeurig onderzoek te doen, om, daar na, de inwendige
geneeswyze, ten aanzien van het uitwendig gebrek, te regelen.
Kinders, die, in plaats van des Zomers aangedaan te worden met hair- en
daauwworm, met oog-ontsteking,
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kliergezwellen, en 's Winters, met een natten of drogen hoest, thans Winterhanden
hebben, raad ik, een inwendig gebruik van deeze Chocolade: - R. Extract. vel Cort.
Peruvian. opt. unc. sem. Cort. Cinnamom. dr. sem. Syrup. Cort. Aurant. q.S. Bals.
Peruv. gutt. V.M.F. Electuarium, met water en zoete melk gemengd, in drie of vier
dagen te gebruiken. - Om de maag, de keuken van het lichaam, in staat te houden,
de onzigtbare uitwaasseming aan te zetten, en de stof der Winterhanden door de
long, de huid, of door het water, uit te dryven, raad ik mede, nu en dan een weinig
Mallaga, of eenen anderen olyagtigen, en niet ligt zuur wordenden, Wyn.
Dan, het zy my gegund, hier nog eenige geringe dingen, van eenig nut, en
misschien niet ongepast, te mogen byvoegen.
In de Waterzucht van de borst is het zeer gemeen, dat een of beide de handen
zwellen. - By eene hevige en eenigzins aanhoudende kramptrekking in de long,
(Asthma Convulsiva) worden niet zelden de handen blond en blauw van bloed. Zyn dit geen pogingen van de Natuur, om het geweld, het welk de long ondergaat,
te verligten? - Menschen, die aan eene ware longontsteking ziek zyn, en op de
handen worden adergelaten, vinden somwylen verligting op de borst, wanneer
hunne handen in het warme water zwellen, en rood worden, en wel voor dat het
bloed uit de Ader loopt. - Brengen groote Spaansche-vlieg-plaasters, binnens arms,
en na by den Oxel, in deze benaauwde borstziekten, niet dikwyls zeer spoedige
verligting en ontlasting te weeg? - Leeren deze en vele andere bewyzen niet, dat
'er, tusschen de borst en de armen, eene byzondere sympatie schynt plaats te
hebben? - dan het is hier geen plaats, nog myn oogmerk, uit te weiden.
Mogten hier uit die onkundige doch ongelukkige, welke in de Nieuwspapieren
hunne uitwendige geneesmiddelen, tegen Winterhanden en Wintervoeten, zo
onbedagt opveilen, en anderen die ze zo gretig kopen, leeren, hoe verkeerd zy
handelen; dan, waarlyk! zou ik my eenigzins vleijen, dat ik, door deze weinige
trekken, aan myn Vaderland een kleinen dienst gedaan had.

's Hertogenbosch, den 2 December, 1781.
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Natuurlyke historie der meezen in 't algemeen.
(Volgens den Heer DE MONTREILLARD, Medeschryver van den Heer DE BUFFON.)
Alle de Vogels van 't Geslacht der Meezen hebben een zwak voorkomen: dewyl ze
zeer klein zyn; dan desniettegenstaande zyn ze zeer leevendig, woelig en moedig;
zonder ophouden ziet men ze in beweeging; zonder ophouden vliegen zy van boom
op boom, en springen van tak op tak, kruipen langs den schors en by de muuren
op; zy hangen op allerlei wyzen, dikwyls zelfs met den kop nederwaards, om dus
in alle kleine openingen te kunnen komen, en daar Wormen, Insecten, of derzelver
eitjes te zoeken. Zy leeven ook van Graanen; doch, in stede van ze in den bek te
pellen, gelyk de Vinken, houden bykans alle Meezen ze onder de kleine klauwen,
en pikken ze dan met den bek stukken; zo weeten zy zelfs Nooten en Amandelen
te verbreeken. Wanneer men een Noot aan een touwtje hangt, zullen zy 'er bykomen,
alle de slingeringen daar van volgen, en niet aslaaten, van 'er onophoudelyk na te
pikken. Men heeft waargenomen, dat de halsspieren deezer Vogeltjes zeer sterk
zyn, als mede dat zy een zeer dikken harssenpan hebben; dit verklaart, voor een
gedeelte, hunne werkzaamheden; doch, om ze alle uit te leggen, moet men
veronderstellen, dat zy ook veel kragts in de spieren der Pooten en Vingeren bezitten.
Het meerendeel der Europische Meezen bevindt zich in Frankryk, door alle
jaargetyden heen; doch nooit in zo grooten getale als op 't einde van den Hersst:
een saisoen, waar zy, die zich in de bosschen en op 't gebergte, geduurende den
Zomer, onthielden, van daar gedreeven worden door de koude, de sneeuw, en
genoodzaakt hun onderhoud te zoeken in bebouwde vlakten, en digt by bewoonde
plaatzen. In den Winter, en zelfs in den aanvang der Lente, leeven zy van verdroogde
Graanen en overblyfzelfs van Insecten, welke zy, de boomen beklauterende, vinden:
zy pikken op de uitspruitende botten der boomen; en aazen greetig op de Eitjes der
Kapellen, inzonderheid op die het Kapelletje van den Ruigrups rondom de takjes
legt: ook zoeken zy op 't veld kleine doode Vogeltjes, en indien zy ze nog leevende
aantreffen, verzwakt door ziekte
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of geklemd in eene strik, met een woord, wanneer zy ze overmogen, al waren ze
van hunne eigene soort, pikken zy den harssenpan stukken, en eeten de harssens:
deeze wreedheid wordt niet altoos door dringende behoefte verschoond, dewyl zy
dezelve pleegen in vlugten: waar 't hun aan geen voorraad van geschikt voedzel
ontbreekt. In den Zomer eeten zy, behalven Amandelen en Nooten, Insecten, &c.
Kastanjes, Vygen, Kennipzaad en andere kleine Zaaden. Men heeft opgemerkt, dat
de Meezen in koutjes opgeslooten, zeer op bloed, verrot vleesch, rauw vet en
gesmolten kaarssmeer, gesteld zyn: 't schynt dat, in den opgeslooten staat, hun
smaak bedorven wordt.
Over 't algemeen beminnen alle Meezen, schoon eenigzins woest van aart, het
gezelschap huns gelyken, en vliegen by meer of min sterke benden: wanneer zy,
door eenig toeval, gescheiden worden, roepen zy elkander, en zyn welhaast weder
verëenigd. Ondertusschen schynen zy eene al te nauwe gemeenschap te myden,
buiten twyfel, dewyl zy, uit hunne eigene geaartheid over die van huns gelyken
oordeelende, ontdekken, niet te veel te moeten vertrouwen: zodanig is eene
maatschappy van snooden. - Met minder wantrouwen geeven zy zich over aan de
nauwere veréénigingen, welke zy in den Voortyd aangaan, en waar van eene talryke
afkomst het gevolg is: want de Meezen hebben de eigenschap van vrugtbaarder te
zyn, dan eenige andere soort van Vogelen: dit is in Engeland zo bekend, dat men
'er gewoon is eene zeer vrugtbaare Vrouwe, die teffens klein is, den naam van Mees
te geeven.
Geen Vogel tast den Steenuil met meer stoutmoedigheids aan dan de Meezen;
zy zyn altoos de eersten in den aanval, en zoeken hem de oogen uit te pikken: dit
bedryf gaat vergezeld van het opzetten der Pluimadie, en gepaard met geweldige
houdingen en vaardige beweegingen; die de kragt hunner verstoordheid en woede
uitdrukken. Wanneer zy gevangen zyn, byten zy na de vingers des Vogelaars, en
schreeuwen met geweld om hulp hunner soortgenooten, die in menigte komen
aanvliegen, en, op hunne beurt, weder anderen roepen, die dan 't zelfde lot
wedervaart. - Men bedient zich van veelerlei middelen om de Meezen te vangen
en van allen bykans met eenen gelukkigen uitslag. Eene hoofdreden, dat zy veel
belaagd en gevangen worden, is, dat de Byenhouders groot belang hebben in de
verdelging der eezen: dewyl deeze Vogeltjes eene groote vernieling onder deeze
nutte Insecten aanregten, en wanneer
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dezelve klein zyn, en des Winters; wanneer de logheid ze ten gereeden prooi maakt.
Ten tyde als zy zich eerst in grooten getale vertoonen, laaten zy zich gereed op
allerlei wyzen vangen: zy zyn dan niet zeer wild, onthouden zich in boschjes, vliegen
rondsom by de groote wegen, en laaten toe dat men ze nadere: doch welhaast
verkrygen zy, door de ondervinding, meer en meer wantrouwen.
De Meezen leggen achttien of twintig Eitjes; deezen verkiezen tot dat einde gaten
in de boomen, zich van hun bek bedienende om dezelve rond te maaken, en van
binnen de gedaante te geeven, tot het oogmerk geschikt; anderen vervaardigen
daar toe Nesten van eene klootswyze gedaante, en eene grootte, geheel niet
geëvenredigd aan de kleine gestalte deezer Vogeltjes. 't Schynt als of zy de Eitjes
geteld hebben, eer zy dezelve leggen; 't schynt ook dat zy eene voorafgaande
tederheid bezitten voor de Jongen, die 'er uit staan te komen; zulks blykt uit de
voorzorgen, welke zy gebruiken in het toestellen van het Nest, terwyl eenige soorten
het aan 't einde eens taks ophangen; uit de keuze der stofsen, welke zy bezigen,
als kleine kruiden, hairworteltjes, mosch, hair, wol, vederen, enz. Het verschaffen
van den noodigen voorraad aan zulk een talryk Gezin veronderstelt niet alleen yver
en onvermoeide werkzaamheid, maar tevens eene groote maate ervaarenheids in
de jagt. Dikwyl ziet men ze met Rupsen in den bek na 't nest vliegen. Vallen andere
Vogels hun kroost aan, zy verdeedigen 't zelve onverschrokken, vallen op den vyand
aan, en de moed vergoedt het gebrek aan kragt.
Alle de Europische Meezen hebben witte plekken rondsom de Oogen, de Tong
als geknot, en aan 't einde met borstelige vezeltjes uitloopende; bykans allen zyn
ze aan den stuit zeer dik gevederd; allen, behalven de Blaauwe- of Pimpel-Mees,
hebben een zwarten of met zwart gemerkten Kop, en allen, uitgezonderd de
langstaart, loodkleurige Pooten; doch, 't geen de Vogels van dit Geslacht het
allerbyzonderst onderscheidt, is hun Bek, die niet, gelyk eenige Rangschikkers
gezegd hebben, elsvormig is; maar een korte kegel, aan de zyden eenigzins vlak,
en, met één woord, veel korter en sterker dan die der Bastaard-Nagtegaalen, en
dikwyls omzet met op- en vooruitsteekende vederen; desgelyks zyn hunne neusgaten
overdekt door andere veel kleinder en onbeweeglykstaande pluimpjes. Hunne
leevenswyze en natuurlyke hebbelykheden onderscheiden ze ook grootlyks van
andere Vogelen.
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't Zal niet overtollig weezen hier op te merken, dat de Meezen eenige trekken van
gelykvormigheid hebben, met de Raaven, Aoksters en zelfs met de Klaauwieren,
in de kragt van hun Bek, in de Vlekken daar rondsom, in hunne kleine Klauwen, in
hun trek tot vleesch, in hunne wyze van het voedzel in stukken te scheuren, eer zy
het eeten, en zelfs, zegt men, in hun geschreeuw en wyze van vliegen: doch zy
behooren daarom niet tot het zelfde Geslacht gebragt te worden, gelyk de Heer
KRAMER gedaan heeft. 'Er is alleen een opslag van 't oog in de vergelyking deezer
Vogelen noodig, men heeft de Meezen enkel op de boomen te zien klimmen, hunne
uiterlyke gedaante en evenredigheden, en verbaazende vrugtbaarheid, in opmerking
te neemen, om overtuigd te worden, dat de Mees niets minder is dan de Raave.
Daarenboven, schoon de Meezen onder elkander vegten, en dikwyls elkander
verscheuren, inzonderheid eenige soorten, die een ingewortelden afkeer voeden,
leeven zy zomtyds onderling in eene zeer goede verstandhouding, en zelfs met
Vogeltjes van eene andere soort. Men kan niet zeggen, dat ze uit eigen aart wreed
zyn, gelyk de Klaauwieren; maar alleen by toeval, en in eenige omstandigheden,
die wy alle niet recht weeten. Ik heb, met eigen oogen, gezien, dat zy, wel verre van
hunne magt te misbruiken, in een geval, wanneer zy het zonder eenig gevaar konden
doen, zich vatbaar toonden voor medelyden, en die belangneeming, welke de
zwakheid altoos de sterken behoorde in te boezemen. In een kouwtje, waar in een
Blaauwe of Pimpel Mees was, twee kleine zwarte Meezen, uit het nest genomen,
gedaan hebbende, nam deeze de kleinen voor eigen Jongen, bekleedde de plaats
van Moeder, en deelde met hun het gewoone voedzel, met veel zorgvuldigheids;
de al te harde graankorrels daar onder vermengd, voor de jongen breekende. Ik
twyfel hartlyk, of eenige Klaauwier zulk een goed werk zou verrigt hebben.
De Meezen zyn de geheele Oude Wereld door verspreid, van Deenemarken en
Zweeden af, tot de Kaap der Goede Hoope, toe. Hier heeft KOLBE zes soorten
gevonden, en hy vermeldt ons, met hoe veel gronds laaten wy voor zyne rekening,
dat zy zeer aangenaam zingen, in hun' zang naar de Kanarievogels gelyken, en
met deezen heerlyke concerten van wildzang houden. Onze Vogelkenners beweeren
desgelyks dat ze in Europa fraai zingen, dit moet verstaan worden van hunnen Zang
in den voortyd, ik wil zeggen van den toon die de Liefde hun doet slaan: en niet
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van het onaangenaam en knarssend geluid, 't welk zy de rest des jaars slaan. Die
zelsde Kenners voegen 'er by, dat men ze airtjes kan leeren sluiten; en dat de
Jongen, wat groot uit het nest genomen, hier in beter slaagen, dan die men geheel
en al, van zeer klein af, opkweekt; dat zy schielyk gemeenzaam worden, en met de
tien of twaalf dagen beginnen te zingen. Eindelyk voegen zy 'er nevens, dat de
Meezen zeer onderhevig zyn aan de Jicht, en, daarom, geduurende den Winter,
warm gehouden moeten worden.
Bykans alle Meezen verzamelen voorraad, zo in den staat der vryheid, als wanneer
zy opgeslooten zyn. De Heer Burggraaf de QUERHOËNT heeft dikwyls waargenomen,
dat verscheide Meezen, wier vlerken hy gekort hadt, eenige graankorrels in den
bek genomen hebbende, met eene verbaazende schielykheid na om hoog klommen,
waar zy hunne voorraadverzamelplaats hadden aangelegd: doch het is duidelyk,
dat deeze trek, om spyze op te leggen, uit gierigheid, niet uit voorzorge, ontstaat,
ten minsten by de zodanigen, die den Zomer op 't gebergte, en den Winter in de
vlakte, doorbrengen. - Desgelyks heeft men ontdekt, dat ze altoos donkere plaatzen
zoeken om te rusten, zy schynen de planken en de muuren te willen doorbyten, om
zich zulke wykplaatzen te verzorgen: en dit altoos op eene zekere hoogte: want zy
zyn niet gaarne op den grond, en onthouden zich niet lang beneden in een vlugt.
De Heer HEBERT nam eenige soorten waar, die den nagt in holle boomen
doorbragten; dikwyls zag hy ze daar in vliegen, naa aan alle kanten rond gekeeken,
en, als 't ware, kennis genomen te hebben van de gesteltenis der plaatze: menigmaal
hadt hy vergeefsch gepoogd, door een stok, in die zelfde gaten, waar zy ingegaan
waren, te steeken, hun 'er uit te doen komen: hy denkt dat zy alle avonden het zelfde
gat zoeken, en dit is te waarschynlyker, dewyl hetzelve de plaats is, waar zy hun
kleinen voorraad opleggen. - Voor 't overige slaapen deeze Vogels zeer vast, den
kop onder den vleugel gestooken hebbende, gelyk andere Vogels. Het vleesch der
Meezen is, over 't algemeen, mager, bitter en droog, en bygevolge niet goed tot
spyze. GESNER zegt, dat men ze in Zwitzerland eet, schoon hy erkent dat ze niet
lekker smaaken. SCHWENCKFELD, alleen, is van oordeel, dat ze in den Herfst, en in
den Winter, goed zyn om te eeten.
Van de Meezen, dus verre in 't algemeen beschouwd, zullen wy vervolgens,
afzonderlyk, spreeken.
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Brief aan de heeren schryveren der Algemeene Vaderlandsche
Letter-oeffeningen, wegens een nevensgaand berigt over het
gebruik der eikels.
MYNE HEEREN!

Daar het gebruik der Eikels, in plaats van Coffy, hier en hier omstreeks, met eene
genoegzaam algemene goedkeuring gebruikt word, by de meesten met half Coffy,
by velen met eene meerder quantiteit Eikels, en by geringe lieden zelfs puur, schynt
het my toe, dat 'er aan den goeden uitslag niet meer te twysselen is, en vertrouwe
dus, myne Landgenoten geen ondienst te zullen doen, met voor het volgende Berigt,
aangaande 't gebruik der Eikels, een plaats in uw mengelwerk te verzoeken.
Dezulken myner Landgenoten die met Rogge, Garste, Weite, Erten, Boonen of
diergelyke reeds de proef genomen hebben, en 'er nu die der Eikels tegen over
gelieven te nemen, zullen bevinden, dat niets van dat alles de Coffy zo nabykomt.
Maar 't vooroordeel! het heeft, ik beken het, veel kragt; doch heeft ook niet de
smaak zyne mode? en kan de smaak, ondergeschikt aan eene mode, geen
wansmaak sinakelyk maken? Wat is 'er gebeurd met de Aardappelen? zyn dezelven
niet, nog voor weinige jaren, buiten gewoonte, buiten de mode geweest? wierden
ze by velen niet voor een ongezonde vrucht gehouden? en zyn zy thans niet
algemeen in achting, gezond en smakelyk, en strekken ze niet tot eene grote
vervulling? moet deze verandering aan ons gestel, aan 't climaat, aan de vrucht,
den smaak, de mode, of een afgelegd en overwonnen vooroordeel, worden
toegeschreven? - Mogelyk hebben mode en vooroordeel hier den meesten invloed.
Zyn 'er echter zommige Magen die met de Eikels niet kunnen instemmen, dezulken
kunnen dezelven daar laten. - Of zou men den meeste Menschen, even als men
zomtyds met kinderen handelt, ook behoren te verbieden wat hen nuttig, en te
gebieden wat hen schadelyk kan zyn? Zou het dan ook dienstig wezen het gebruik
van 't nuttige met een Impost te belasten, en 't schadelyke vry te geven? in dat geval
kon schoon Water en Melk 't eerst op de Lyst geplaatst worden.
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In hoe verre de sinaak bedriegt of aan mode of vooroordeel onderworpen is, leert
de dagelykse ondervinding. Zullen dezulken, wier smaak verfynd is, niet watertanden
van een Snip met zyn drek? iets waarvan anders de Mensch een natuurlyken afkeer
heeft. Mogelyk zou iemand de Cossy en Thee, hem noch onbekend zynde, die,
nevens het aftreksel van Eikels, proevende, het een en andere by een Apothecars
drank gelyken, en zich verbeelden, dat hy, om die te kunnen innemen, eene goede
dosis Melk en Suiker behoefde. Gaat men de waarheid ook wel te buiten, als men
beweert, dat de hoogmoed meer wyn doet schenken dan 'er tot verkwikking
gedronken word? terwyl, behalven schoon Water en Melk, goed Bier voor den dorst
voldoende kon zyn. Maar 't geen van verre komt en veel geld kost, kan niet gemeen,
en derhalven niet ongezond, zyn.
Doch, om wat bepaalder weder tot de Eikels te komen, zonder van 't nut der
Eikeboomen, die, als een onontbeerbaare Bouwstoffe by elk ten overvloede bekend
zyn, te spreken, zal ik, met betrekking tot het Medicinale hier noch byvoegen, dat
een voornaam in Amsterdam practiserend Doctor, een Gelders Meisje, na aldaar
een geruimen tyd, in weerwil veler gebruikte Medicynen, aan eene Koorts gesukkeld
te hebben, aangeraden heeft, van lugt te veranderen, en t'huis komende eenvoudig
het aftreksel van de eerste uitspruitsels der Eikeboomen, tot hare herstelling, te
gebruiken. - Hieruit, dunkt my, mag ik besluiten, dat ook de Eikeboom de aandagt
der Medicinale Kunstkundigen niet ten enemale ontglipt is; terwyl verdere
Proesnemingen mogelyk nog meerdere ontdekkingen zullen doen.
Van myne eigen Proefneming kan ik dit in 't attest voegen, dat ik de eerstemaal
moeite had een groenen Eikel te kauwen; doch, dat ik, by iedere herhaling, 'er zo
verre in gevorderd ben, dat ik tegenwoordig den nasmaak reeds aangenaam vinde.
Zelfs heb ik den groenen Eikel in eene zenuwkwaal met een zeer goed effect zien
gebruiken, en bespeurd, dat dezelve van windbrekende kragt is. Ook is my, schoon
velen de Eikels als varkenskost veroordelen, en het tot schande rekenen, dat ze
door Menschen gebruikt zouden worden, door oude lieden wel betuigd, datze die,
in schaarse tyden, drooggemaakt en gemalen, onder Roggenbrood gebakken zynde,
gebruikt hebben. Daarenboven, wat zegt dit? het zy en blyve Varkenskost: hoe veel
overeenkomst heeft een Mensch niet met een Varken? en wat eet hy niet al, dat
een Varken ook lust?
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Maar, dit daar gelaten, hoe vele Lasten Boekweite zou de Eikeloogst niet, dit Jaar
alleen, in Gelderland besparen? Welk eene grote vervulling in de Graangewassen
zou derzelver inzameling niet uitleveren, daar de Eikels, in plaats van
Boekweiten-meel of Raapkoeken, 's winters zelfs voor Melkbeesten, en vooral tot
vetmaking van Varkens, met goed gevolg gebruikt worden? En 't is bekend, dat de
Varkens niet alleen met Eikel-meel gevoerd worden, maar dat men ook gewoon is,
hun Eikels, na dezelven alvorens in water uitgeëekt te hebben onder Aardappelen,
Wortelen, enz. zo wel rauw als gekookt te geven; als mede, dat de Varkens, met
Eikelen vetgemaakt, voor de smakelykste gehouden worden.
Zou dit een en andere niet veler myner Landgenoten kunnen opwakkeren, tot
ene meerdere aankweking van dat allesints nuttige Houtgewas; waaraan dit Land,
zonder dat het van elders word toegevoerd, ontegenzeggelyk gebrek heeft? En hoe
vele daartoe geschikte gronden in ons Land, die dus verre zonder voortbrenging
van een aanmerkelyk nuttig product ledig zyn, wagten niet alrede op enen vlytigen
Planter, om den Inwoonderen nut en voordeel te geven; terwyl zy jaarlyks eene
ruime intrest en in 't vervolg 't capitaal zelve met verdubbelingen kunnen betalen?
Zo ik eindelyk, met opzigt tot het gebruik van Eikels, in plaats van Coffy, het oog
sla op myn voordeel, 't geen my de Eikels, onder de Cossy gebruikt, aanbrengen,
dan berekene ik, gebruikt te hebben 5 lood Coffy 's daags; en gesteld, dat men voor
ieder lood in de winkels 5 duiten betaalt, zo beloopt dit in 't Jaar ruim 57 Guld:
waarvan ik de halfscheid, door de Eikels vervuld, winne; en dus ruim de rente van
een Lands Obligatie van duizend Guldens.
Als men nu dit, maar eens alleen over myne Plaats- en Kerspel- genoten, op 600
Huisgezinnen aangeslagen, uitstrekt, en de ene door de andere berekent een lood
's daags uittewinnen, beloopt dit in 't Jaar ƒ 6843:15:0. En zou 'er niet reeds jaarlyks
ruim zo veel, alleen onder den gemenen man, aan de inlandsche Tabak geprofiteerd
werden? Indien dit nu maar alleen over deze Provincie eens berekend wierd, zou
het al een sommetje in 't Jaar belopen. - Ik blyve
U Wel. Edelens D.W. Dienaar
S.
A.... 31 Oct. 1781.
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Berigt aangaande 't gebruik der Eikels.
Voor vier Jaren wierd my berigt gegeven van de Medicinale kragt der Eikels, of van
de vrucht der Eikeboomen; 't welk myne aandagt daarop vestigde, lemand die aan
eene zwakke maag laboreerde, zo dat hy, aan eene publicque tafel etende, en byna
niets kunnende verdragen, het medelyden van zyne commensalen opwekte,
herstelde, door het gebruik van enige weinige Eikels, in zo verre, dat hy, tot
verwondering van het gezelschap, sterk begon te eten, zonder enigerhande spys
die hem smaakte te schromen. Ik wierd begerig daarvan proeven te nemen; ried
elk, die ik in zulk een geval vond, sterk daartoe aan, en vond by velen eene
gewenschte uitwerking. Onder anderen was 'er eene vrouw, welker maag al sedert
vele Jaren aan die zwakheid was onderhevig geweest, en op mynen raad ook 2 a
4 Eikels 's daags gebruikte; deze klaagde, dat zy 'er geen baat by vond; doch op
een tyd, met hevige maagpyn gekweld, deed de pyn haar den gehelen dag door
rauwe eikels kauwen; waarop zy berigtte, nu evenwel te moeten erkennen, dat de
Eikels haar goedgedaan, en van hare pyn verlost hadden. Dit deed ons hier de
Proeven verder uitstrekken: ik onderstelde, en wierd daarin door een voornaam
Medicus bevestigd, dat de Eikels veel overeenkomst met de Kina hadden, schoon
ze niet evenaarden aan deszelfs kragt. Ik prees ze dan aan in anderen daagse
koortsen met een goed succes, dewyl de Lyders herstelden.
Men vond dat het een beproesd middel was tegen het zuur in de Maag; iemand,
die my bezogt, leide zyn pyp neder; ik vroeg hem naar de reden, welke hy zeide
het Zuur te zyn; ik gaf hem twee gestampte Eikels met een weinig siroop, waarop
hy den gehelen avond bleef roken, en verklaarde van zyn ongemak niet meer te
gevoelen. Menschen, die eene benauwde Borst hadden, en de Eikels voor de Maag
gebruikten, vonden 'er, by toeval, een ongemeen soulaas tegen de aamborstigheid
in.
Dit alles heeft my aangezet, om een extract van die vrucht te laten maken, en
deszelfs kragt te beproeven, in gelyke gevallen, waarin men 't extract van Kina
gebruikt. Deze goede en nuttige eigenschappen wekten my op, om te bezien, of de
Eikels in de oeconomie ook van dienst konden zyn. De bittere smaak der Eikels,
echter, in lang niet evenarende met de bitterheid van de Cichory, deed my denken,
aan de
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overeenstemming van de Eikels met de Coffy. Ik zou al een Jaar vroeger de proef
genomen hebben; doch de lage prys der Coffy veroorzaakte, dat dit verzuimd wierd;
in het voorleden Jaar drong ik 'er wat sterker op aan; de proef wierd genomen, en
was van dien gewenschten uitslag, dat wy geen onderscheid konden gewaar worden,
als wy ⅜ Eikels, de helft Coffy en ⅛ Cichory namen; zo dat we, in plaats van twee
lood Coffy, een lood Coffy ¾ lood Eikels en ¼ lood Cichory gebruikten. Niemand,
van dit mengsel onkundig, had op de Coffy iets te zeggen; en 'er van verwittigd
zynde betuigden ze allen niets dan Coffy geproefd te hebben. Verscheidene
verklaarden de Coffy met Eikels aangenamer. Ondertusschen verloor zy ook hare
Maagsterkende kragt niet geheel. Zo lang men dit mengsel had, wisten zy, die, door
het overtollig gebruik van Coffy, dikwyls pyn in de Maag gevoelden, niets van die
pyn; welke nochtans wederkeerde, toen de Eikels op waren; waarom ik my dit Jaar
een meerderen voorraad verzorgd hebbe.
De nadelen van den Oorlog, waarin wy gewikkeld zyn, hebben zig ook uitgestrekt
tot de Coffy, die door den lagen prys zo algemeen was ingevoerd, en waarvan men
zig niet gereed ontwennen konde. Dit was de reden, dat ik, zo veel ik konde, myne
ondervinding bekend maakte, met dat gevolg, dat de meeste menschen by ons het
gebruik der Eikels by de Coffy hebben aangenomen.
Mogelyk was het niet kwaad, dat dit gebruik voorts aanleiding gave om de Eikels
alleen te gebruiken; alzo ik gehoord heb, dat een vrouw, die zo aamborstig was,
dat zy niet dan met moeite door het Huis konde gaan, geheel daardoor genezen is.
Doch voor tegenwoordig heb ik, nopens de bereiding, nog maar aantemerken, dat
men best doet, om de Eikels met de Coffy te doen evenaren; en vooral de Eikels
niet te hoog te branden; als wanneer de Coffy niet bezinken wil.
Ik heb in dit berigt alleen beoogd myne Vaderlanders dienst te doen, en daarin
gevolgd myne genegentheid tot de eigen producten van ons Land, zo in het
geneeskundige als in het huishoudelyke: en ik zal my verheugen; zo ik, door dit
eenvoudig berigt, iets aan het welzyn en voordeel van myne Landgenoten toegebragt
moge hebben. Wyders verzoeke ik, uit die zelfde beweegredenen, de
Geneeskundigen, om nader de kragt der Eikels te onderzoeken; en
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na te gaan, in hoe verre derzelver Extracten en Harsten onder de Medicamenten
ene plaats mogen erlangen.
U Wel Ed. D.W. Dienaar,
BELGIOPHILUS.

Vertoog, strekkende om aan te toonen, dat de dichtkunst een
stelzel der natuure opgeeft, eenigzins van het weezen der dingen
verschillende.
(Vervolg van bladz. 576.)
(Ontleend uit de Essays on Poetry and Music as they affect the mind, by JAMES
BEATTIE, L.L.D. Professor of Moral Philosophy and Logic, &c.)
‘De Geschiedschryver en Dichter, zegt ARISTOTELES, verschillen hier in, dat de eerste
(*)
de dingen voorstelt gelyk ze zyn, en de laatste zo als zy kunnen zyn .’ Hy meent
daar mede, denk ik, in dien staat van volmaaktheid, welke bestaanbaar is met
waarschynlykheid, en waar in wy ze, om onze eigene voldoening, wenschen te
vinden. Indien de Dichter, naa zich van alle de vryheden, welke hy met de waarheid
mag neemen, bediend te hebben, niets keuriger kan voortbrengen, dan 't geen men
doorgaande in de Geschiedenis aantreft, zal zyn Leezer te eurgesteld en misnoegd
weezen. Dichterlyke vertooningen moeten, derhalven, gemaakt zyn naar het patroon
der hoogst mogelyke volmaaktheid, 't geen de aart des werks toelaate: - de zigtbaare
natuur neemt een schilderagtiger gelaat aan dan ze daadlyk heeft; de bedryven zyn
vuuriger; de gezegden drukken de aandoeningen en 't character der Spreekers
sterker uit, en komen meer overeen met zyne omstandigheden; de persoonen
hebben de hoedanigheden, die verwondering, medelyden, schrik en andere
geweldige gemoedsbeweegingen verwekken, in eene grooter maate; de
gebeurtenissen zyn meer in een gedrongen en duidelyker verbonden met de
oorzaake, en gevolgen; zy worden voorgedraagen op eene wyze die de verbeelding
meer streelt, en de hartstochten sterker roert. - Doch waar, vraagt men mogelyk, is
dit patroon van volmaaktheid te vinden? -

(*)

Poet. Sect. 9.
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Niet in de Natuur zelve: anderzins zou de Geschiedenis, welk deeze afbeeldt, 't
zelve aan ons verschaffen. Het moet enkel gezogt worden in de ziel des Dichters,
't is zyne verbeelding, door kennis geregeld, welke hem in staat stelt om het te
vormen.
Met 's leevens aanvang, en als onze ondervinding nog binnen eenen zeer nauwen
kring omschreeven is, verwonderen wy ons over alles, en vinden genoegen in iets,
't geen stegts eenigzins uitmunt. Een Boer houdt de Zaal van zyn Landheer voor
de sraaiste kamer in de gehele wereld; hy luistert met verrukking na den
schreeuwenden liedjes-zanger, en staat verrukt op de ruwe houdsneeplaaten, boven
de liedjes gedrukt. Een Kind ziet zyn geboortevlek aan voor eene Stad, het Watertje,
dat 'er by langs vloeit, voor eene Rivier, de Velden en Heuvels, rondsom, voor de
ruimste en schoonste, die 'er kunnen weezen. - Maar, wanneer het, naa eene lange
afweezigheid, in hooggeklomme jaaren, derwaards wederkeert, om, eer hy sterft,
nog eens zyn dierbaaren geboortegrond en die tooneelen te zien, welker
oorspronglyke bekoorelykheden hy zich meer herinnert dan de juiste afmeetingen,
hoe zeer is hy dan te leur gesteld, als hy alles dermaate verlaagd en verkleind vindt?
De Heuvels schynen geslegt, het Watertje opgedroogd, en het Vlek van Volk ontbloot;
de Dorpkerk heeft al haaren luister verlooren, is laag, nauw en naar geworden; de
velden vertoonen alleen een verkleinend afbeeldzel van 't geen ze voorheen waren.
- Hadt dit Kind nooit zyn geboortegrond verlaaten, zyne denkbeelden zouden dezelfde
gebleeven zyn als in den beginne; was het nimmer verre van daar verreisd, zy
zouden misschien geene uitbreiding van weezenlyk aanbelang gekreegen hebben.
Het blykt, over zulks, dat wy, uit de waarneeming van veele dingen, van dezelfde
of soortgelyke natuur, de bekwaamheid verkrygen om volkomener denkbeelden te
vormen, dan de weezenlyke voorwerpen, die ons omringen, opleveren; en deeze
denkbeelden kunnen wy allengskens meer en meer uitbreiden, naar gelange van
de leevendigheid onzer zielsgesteltenisse, en de uitgestrektheid onzer ondervindinge,
tot wy ze, ten laatsten, verheffen tot eene maate van volmaaktheid, grooter dan
eenig ding, dat wy in de natuur aantreffen. - Voorwaar 'er kan niets verborgens in
deeze leer weezen: want wy denken en spreeken, dagelyks, op dien trant. Dus is
'er niets gemeeners dan te zeggen, dat zulk een kunstenaar alles overtreft wat wy
ooit
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van dien aart gezien hebben, en, nogthans, kunnen wy ons steeds een begrip
vormen van een treffelyker meesterstuk. - Een Zedeschryver kan, door de
onderscheiden deugden van verscheide persoonen by een te voegen, een stelzel
van Pligt vormen, volmaakter dan eenig dat hy ooit voorbeeldelyk onder de Menschen
aantrof. Welke gemoedsbeweeging een Dichter ook zoekt op te wekken in zyn
Leezer, 't zy verwondering, of schrik, blydschap of droefenisse: welk voorwerp hy
ook wil schilderen, of VENUS, of TISIPHONE, ACHILLES of THERSITES, een Paleis of een
Ruïne, een Dans of een Veldslag, hy volgt doorgaans een denkbeeld zyner eigene
verbeelding; neemende elke hoedanigheid, zo als hy die vondt te bestaan in
verscheide voorwerpen van elke soort; hier uit maakt hy eene verzameling, min of
meer volmaakt, naar maate van het oogmerk, waar toe hy dezelve meent te bezigen.
Hier uit schynt men te moeten afneemen, dat de denkbeelden der Dichtkunste
eer algemeen dan byzonder zyn; eer verzameld uit het onderzoek van zeker soort
van dingen, dan gemaakt naar een enkel voorbeeld. En dit is, volgens ARISTOTELES,
met de daad, het geval, ten minsten doorgaans; waarom die Schryver beweert dat
(*)
de Dichtkunst iets keurigers en wysgeerigers heeft dan de Geschiedkunde. De
Geschiedboeker moge Bucephalus beschryven: doch de Dichter verbeeldt een
Oorlogs-paard, de eerste moet het Dier, van 't welke hy gewaagt, gezien of des egte
berigten ontvangen hebben, wanneer hy het geschiedkundig zal beschryven, voor
de aatsten is het genoeg, dat hy verscheide Beesten van die soort gezien heeft. De
eerstgemelde verhaalt ons wat ACHILLES met de daad sprak en uitvoerde; de
laatstgenoemde stelt ons voor, wat iemand van zulk een Character als ACHILLES
zou zeggen en doen, in zekere gegeevene omstandigheden.
't Is waar, de Dichter kan byzonder bepaalde voorwerpen afbeelden, en doet het
met de daad. HOMERUS ontleende zyn character uit het leeven; of droeg, ten minsten,
zorge, om, in 't vormen derzelven, de overlevering zo verre te volgen, als de natuur
van zyn plan gehengde. Doch, waarschynlyk, gebruikte hy de vryheid, om by eenige
hoedanigheden wat toe te voegen, van anderen wat af te neemen: om, by voorbeeld,
ACHILLES sterker, vuuriger en uitsteekender in Kinderliefde te doen worden, en
HECTOR, Va-

(*)

Poet. Sect. 9.
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derlandlievender en beminnelyker te maaken, dan een van beide weezenlyk was.
Indien hy dit, of iets dergelyks, niet gedaan hadt, zou zyn Werk eer eene
Geschiedenis, dan een Dichtstuk, geweest zyn: hy hadt dan de dingen vertoond,
zo als zy waren, niet zo als zy konden weezen; ACHILLES en HECTOR zouden de
naamen geweest zyn van byzondere, en, met de daad, bestaande Helden: terwyl
ze, naar de aanmerking van ARISTOTELES, aangemerkt moeten worden als twee
onderscheide wyzingen of soorten van het Heldencharacter. - SHAKESPEARES berigt
van het gebergte van Dover komt zo naby de waarheid, dat wy niet kunnen twyfelen,
of het is geschreeven door iemand, die het gezien heeft. Doch hy, die het voor eene
nauwkeurige geschiedkundige beschryving neemt, zal verbaasd staan, wanneer hy
te dier plaatze komt, en dat gebergte niet half zo hoog vindt als de Dichter hem hadt
doen gelooven. Zulk eene vergrooting zou een Geschiedschryver niet voegen: dewyl
hy, eene byzondere hoogte beschryvende, ons juist verhaalen moet hoedanig
dezelve is: en dan zal zyne beschryving op die plaats, en misschien op geene andere
in de geheele wereld, passen. Doch de Dichter heeft alleen ten oogmerke een
denkbeeld te geeven, hoe zodanig een gebergte kan zyn; en, gevolglyk, zal zyne
beschryving kunnen toegepast worden op veele zulke Krytgebergten aan den
zeekant.
Deeze wyze, om naar algemeene denkbeelden, door den Kunstenaar gevormd,
uit het waarneemen van verscheide byzondere voorwerpen, te schilderen,
onderscheidt de Italiaansche, en alle verheevene Schilders, van de Hollandsche
en hunne Naavolgers. Deezen geeven ons de bloote natuur, met de onvolmaakten byzonderheden der byzondere voorwerpen en persoonen; geenen geeven ons
de natuur, verbeterd, zo verre de waarschynlykheid en het oogmerk des Schilderstuks
wil toelaaten. TENIERS en HOGARTH maalen aangezigten, gestalten en kleedingen,
naar het leeven, en overeenkomstig met de tegenwoordige gewoonten; en, uit
deezen hoofde, moeten hunne stukken eenigermaate in kragt verliezen, en
wanbehaagelyk worden als de thans heerschende Modes veranderd zyn. - RAPHAËL
en REYNOLDS ontleenen hunne modellen van de natuur in 't algemeen: vermydende,
zo verre zulks mogelyk is, (ten minsten in alle hunne meesterstukken,) de
byzonderheden, die haare schoonheid alleen aan de Mode hebben dank te weeten,
en, daarom, moeten hunne stukken, behaagen en fraai
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voorkomen, zo lang de Menschen in staat zyn om algemeene denkbeelden te
vormen, en daar volgens te oordeelen. De laatstgenoemde gadelooze Kunstenaar
maakt byzonder zyn werk om Kinderen waar te neemen, wier uitzigt en houding
minder onder het bedwang van kunst en plaatslyke gewoonten staande, het bepaald
kenmerktekenende van eenige soort beter uitdrukken, dan Mannen en Vrouwen.
Deeze wyze van waarneeming heeft hem veele schoone beelden verschaft,
inzonderheid dat allerschoonste van 't Blyspel, yverende om de genegenheid van
GARRICK te winnen; - een beeld, 't welk nooit in de verbeelding eens Schilders zou
opgekomen zyn, die zyne beschouwingen bepaald hadt tot volwasse persoonen;
ziende en zich beweegende naar de gezetheden des beschaafden leevens. - Een
beeld, 't welk in alle Landen, en door alle eeuwen heen, voor natuurlyk en inneemend
zal doorgaan - terwyl die menschlyke gedaanten, welke wy dagelyks zien buigende,
strykende, en op de maat alles verrigtende, gepruikt, gekapt, en gekleed, niet verder
sraai voorkomen, dan die Modes voortgezet zyn, en niet langer dan zy onveranderd
stand houden.
Ik heb meermaalen hooren twistredenen, of een Portrait moest gekleed worden,
naar de heerschende Mode, of in een dier kleedingen, welke, uit hoofde van derzelver
fraaiheid of langtydig gebruik, aangenomen worden door groote Schilders, en daarom
Schilderkleeding heeten. Dit geding kan uitgemaakt worden, volgens de hier ter
nedergestelde beginzelen. Wenscht gy het Portrait van uwen Vriend te hebben, dat
altoos fraai, en nimmer afzigtig is, verkies de Schilderkleeding: maar wilt gy de
gedagtenis bewaaren van eenige byzondere kleeding, zonder te bedenken welk
een belachlyke figuur uw Vriend, waarschynlyk, binnen een honderd jaar, naa
deezen, zal maaken, laat hem dan naar de Mode opschikken. De Geschiedenis der
Kleeding moge bewaarenswaardig zyn: maar wie zal begeeren, dat zyne Afbeelding
tot een model diene voor oudheidkundige Kleer- of Pruikemaakers?
'Er is, in de vordering der Menschlyke Maatschappye, zo wel als in het menschlyk
leeven, een tydperk, waar op de verhevener rang van Dichters zeer moet letten, en
waar uit zy wel zullen doen met hunne characters en zeden, en het tydstip hunner
gebeurtenissen, te ontleenen. Ik meen dat, wanneer de Menschen het woeste leeven
verlaaten, en aanmerkelyke vorderingen, door kunsten, staatsbestuur, en
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ommegang verkreegen hebben; doch niet zo hoog in beschaafdheid zyn
opgeklommen, dat het hun hebbelyk eigen geworden is, hun gevoelens en driften
te vermommen, en hun gedrag op de eenpaarige leest der Mode te schoeijen. Van
dien aart was het Tydperk, waar in HOMERUS het geluk (als Dichter) hadt te mogen
leeven, en in zyn verzen te vereenwigen. Dit is het Tydperk, waar in de Zeden der
Menschen het schilderagtigst, en hunne lotgevallen het meest romanesk, zyn. Dit
is het Tydperk, waar in de begeerten, niet bedorven door weelde, de kragten niet
verzwakt door verwyfdheid, en de denkbeelden niet gepraamd door kunstigen
dwang, in persoonen van gelyke geaartheid en omstandigheden, bykans op dezelfde
wyze, zullen werken; - waar in, gevolglyk, de Characters van byzondere Persoonen
naast zullen komen aan de natuur van dichterlyke of algemeene denkbeelden: en,
wel nagevolgd, genoegen zullen schenken aan geheel het Menschdom of, ten
minste, aan verre de grootste meerderheid. - Maar een Character, geschilderd naar
de Mode des beschaafden leevens, zou zo algemeen niet voldoen. Een Mensch,
die alle zyne schreden afmeet, alle zyne beweegingen verrigt volgens de lessen
van een hedendaagschen Dansmeester, en gekleed is door een Kleermaaker, naar
den eersten trant, zal wel speelen in een Blyspel, en een Klugt; doch voer hem ten
Treurtooneele, hy zal alleen bewonderd worden door de zodanigen, die geleerd
hebben niets behaagelyks te vinden dan de tegenwoordige kleeding en Mode; en
maar zo lang, als de thans heerschende stand houdt. Doch ACHILLES en SARPEDON,
DIOMEDES en HECTOR, NESTOR en ULISSES, gelyk ze door HOMERUS geschilderd
worden, zullen, door alle eeuwen heen, onafhangelyk van eenige Mode, de aandagt
des Menschdoms wekken en hunne bewondering wegdraagen. Zy bezitten
hoedanigheden, welke men, in 't algemeen, weet, dat tot de Menschlyke Natuur
behooren; terwyl een Heer, van den tegenwoordigen tyd, zich onderscheidt door
hoedanigheden, alleen eigen aan eene byzondere eeuw, aan eene byzondere
Maatschappy, aan een zeker hoekje van de wereld.
Ik spreek hier niet van zedelyke of verstandige bekwaamheden, deeze zyn
voorwerpen van bewondering voor alle eeuwen; maar van die uitwendige
voltooijingen, en die byzondere gesteltenis der driften, welke het meest in 't
oogloopend gedeelte van der Menschen character vormen. Gelyk, derhalven, de
Staatkundige, in het ontvouwen van
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de regten des Menschdoms, dikwyls moet zinspeelen op een ingebeelden
Natuurstaat: zo moet ook de Dichter, die ten oogmerke heeft, verwondering,
medelyden, schrik of andere geweldig werkende Hartstochten op te wekken, by het
Menschdom, in 't algemeen, en byzonder by Leezers, die de opgeklaardste
verstanden bezitten, zyne Schilderyen van leeven en zeden liever ontleenen uit het
Helden-tydperk, waar van wy thans spreeken, dan uit Tydperken van verder
gevorderde beschaafdheid; en derhalven, om den Grondregel van ARISTOTELES te
herhaalen, ‘de Dingen vertoonen zich niet zo als ze zyn; maar zo als zy kunnen
weezen.’
Byaldien 'er, dan, eenige Volken zyn, zo gezet op, en zo vooringenomen met,
eenig stelzel van, naar kunstgevormde, zeden, dat zy geen ander, 't zy natuurlyk,
't zy kunstig, kunnen dulden, mogen wy dan niet veilig besluiten, dat het Heldendicht
by zulke Volken niet zal slaagen? Hoe verre dit ter ophelderinge kan strekken van
eenige byzonderheden in den smaak en letterkunde eens nabuurigen Volks, laat ik
(*)
aan mynen Leezer verblyven . Wanneer iemand zo verkeerd van natuure of door
hebbelykheid dermaate ontaart was, dat hy geene menschlyke gedaante bevallig
rekende, dan in zo verre die bevalligheid afhangt van kant, gaas, linten, franje,
poeder, pomade, walvischbeen, enz. enz. enz. zou het my geenzins verwonderen,
indien hy onvoldaan en met een versmaadenden glimplach te rug keerde van de
beschouwing der naakte majesteit van Apollo van Belvidere, of de ongemaakte
eenvoudigheid des mantels, die een CICERO of FLORA verciert. Maar, indien een
zyner geliefde gedaanten de wereld rondgevoerd wierd nevens deeze Standbeelden,
dan zou, geloof ik, de algemeene stem des Menschdoms zyn oordeel niet
bekragtigen. De eenvoudige Zeden by HOMERUS mogen een' TESSARON, en
CHESTERFIELD mishaagen: maar zy zullen altoos den algemeenen smaak voldoen:
naardemaal zy in zichzelven schilderagtiger zyn, dan eenige gedaante van naar de
kunstgevormde zeden kan weezen, en meer overeenkomen met die denkbeelden
van 't

(*)

VOLTAIRE schryft: ‘Je me souviens, que lorsque Je consultai, sur ma Henriade, feu M. DE
MALEZIEUX, homme qui joignait une grande imagination à une littérature immense, il me dit:
Vous entreprenez un ouvrage, qui n'est fait pour notre nation; LES FRANCOIS N'ONT PAS LA
TETE EPIQUE. Essai sur la Poesie Epique. Chap. 9.
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menschlyk leeven, die allergemeenst in 's menschen ziel huisvesten.
Niemand denke, dat ik eenige partydige voorkeus geef aan de stellingen dier
Wysgeeren, die de Zeden van deeze Heldeneeuw, of zelfs van 's Menschdoms
woesten staat, aanpryzen, en, uit een zedekundig gezigtpunt beschouwd, beter
keuren dan die van hun eigen leeftyd; of dat ik eenige beledigende aanmerking
maak op de braafheid of het gezond verstand, als ik met kleinagting spreek van
eenige stukken des uitwendigen heerschenden opschiks. Onze kleederen, onze
houdingen zyn, misschien, zo bevallig niet als zy behoorden te weezen: maar dat
is onze schuld niet: dewyl zulks afhangt van oorzaaken buiten onze magt. - Dit
betreft de deugd niet van een braaf man, en geene maat van uitwendige verfraaijing
zal ooit het hart van een slegt man hervormen: en het strekt niet meer tot een bewys
van onzen slegten smaak, dan de ruwheid onzer taale, of de koudheid onzer
lugtstreeke.
Als een Zedekundige, moet iemand de dingen van dit leeven waardeeren, volgens
derzelver invloed op het toekomende; doch in dit Vertoog spreek ik als een
Oordeelkundige, en oordeel over de dingen, naar gelange van derzelver uitwerkzels
op de schoone Kunsten. De Dichtkunst geeft, aangemerkt als een middel om
Vermaak te verschaffen, de voorkeus aan dingen, die de meeste verscheidenheid
hebben, en het sterkst op de hartstochten werken; en als eene kunst, die eer door
voorbeelden dan door lessen onderwyst, moet zy zo wel kwaade als goede, snoode
zo wel als deugdzaame, Characters vertoonen. Dat Wilden, en Helden, gelyk die
HOMERUS beschryft, geruster slaapen, greetiger eeten en drinken, en mogelyk ook
vuuriger vegten dan hedendaagsche Europeaanen; dat zy ons in sterkte,
gezwindheid, en veele soorten van behendigheden, overtreffen; dat zy, met één
woord, beter Dieren zyn dan wy; dat zy voorts, aan minder bepaalingen van Deugd
en kiesheid onderhevig zynde, eene meer bezielde schildery opleveren van de
onvermomde vermogens der menschlyke ziel, wil ik gereed toestemmen; maar ik
hou tevens staande, dat de zeden van eene beschaafde leevenswyze onvergelyklyk
gunstiger zyn voor die goedaartigheid, dat medelyden en zelfsbestuur, 't welk den
roem uitmaakt van het Character eens Christens, en de hoogste volkomenheid
onzer Natuure als redelyke en onsterslyke Weezens. - Aan den eerstgemelden staat
des Menschdoms, zou ik, derhalven, de voor-
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keus geeven, als het beste onderwerp voor Heldendicht en Treurspel: doch, om de
middelen, tot het verkrygen van weezenlyk Geluk hier, en van eeuwige
Gelukzaligheid hier naamaals, te verschaffen, zal elk bedagtzaam Mensch, die door
aangenomene veronderstellingen of vooroordeelen niet verblind is, de voorkeus
schenken aan den laatstgenoemden.

Proeve over het menigvuldig vloeken, en byzonder het ydel
gebruiken van Gods naam, onder de roomschgezinde christenen,
hier te lande.
Het mooge veeltyds weinig moeite kosten, om de uitsteekendste charactertrekken
van byzondere persoonen duidelyk te onderscheiden. Men mooge doorgaans, in
korten tyd, onder een gemengden hoop van menschen, den gierigaart, den
verkwister, den dweepzieken, den wellustigen, enz. ontdekken. 't Gaat egter, gelyk
de ondervinding reeds meermaalen geleerd heeft, zo gemaklyk niet, om, ik zal niet
zeggen, alle, maar slegts de voornaamste en meest in 't oog loopende, trekken,
waardoor het eene Volk, het eene Genootschap, de eene Godsdienstige Gezintheid,
van alle de overigen verschillen, met behoorlyke juistheid te bepaalen. - Het zou
veelligt niet moeilyk vallen, eene voldoende reden van dit verschynzel in de zedelyke
Waereld op te geeven; dog 't is myn tegenwoordig oogmerk niet, my daar mede op
te houden. - Nader aan myn bedoelde deswegens komt de aanmerking, hoe het,
ook in dit opzigt, een noodzaaklyk gevolg van de enge paalen onzer
menschenkennisse zy, dat wy veele byzonderheden, welken, inderdaad, tot de
characters van het laatste soort behooren, of door onoplettendheid geheel over 't
hoofd zien, of, opgemerkt wordende, niet gepast weeten te verklaaren. De volgende
waarneeming, welke ik hier mede aan het oordeel van des kundigen onderwerpe,
dient, myns bedunkens, zeer, om dit myn zeggen te bevestigen.
Het vloeken, en byzonder het ydel gebruiken van Gods Naam, gaat, gelyk elk
weet, hoe uitdrukkelyk door den Oppersten Wetgeever verbooden, ruim zo algemeen
onder het Menschdom in zwang, als eenig kwaad, hoe ook genaamd. De opvoeding,
de gewoonte en de verkeerde smaak begunstigen dit onverantwoordlyk wangedrag;
by lieden van
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allerleien rang, sexe, ouderdom en beroep; zelfs schynen zommigen 'er eene
heillooze studie van te maaken, om anderen in 't vloeken te overtreffen. Dit alles is
onbetwistbaar zeker. - Maar, buiten dit algemeene, verbeeld ik my, (want ik wil liefst
denken, dat het eene verbeelding zy, en niet waarlyk plaats heeft,) opgemerkt te
hebben, dat 'er omtrent dit kwaad iets byzonders plaats heeft, 't welk men, myns
weetens, tog nog niet openlyk getekend heeft; te weeten, dat het zelve onder de
Roomschgezinde Christenen, of, zo als ze zig gaarne hooren noemen, Catholyken,
hier te Lande, algemeener heerscht, dan by hen, die hunnen God en Zaligmaaker,
naar de leerbegrippen van andere Christelyke Kerkgemeentes, dienen. Om alle
misverstand voor te komen, zal ik my omtrent dit Stuk nog wat onderscheidenlyker
verklaaren.
Ik bedoel hier geenzins veele gruwelyke, voorbedagte, en met de Godonteerendste
oogmerken uitgesproken vervloekingen. - Hoe wanschapen het Christendom 'er
ook uitzie, deeze heiligschennis bepaalt zig, onder 't wys bestuur van Gods gehoonde
Majesteit, tot weinigen: zulke uitvaagzels kunnen niet gezegd worden eenigen
Godsdienst, veel min den Christelyken, toegedaan te zyn. - Ik oog hier bepaaldlyk,
op die onteering van den heiligsten aller Naamen en soortgelyken, welke den
menschen, in de dagelyksche zamenleeving, bykans ongemerkt schynt te ontvallen;
en in welk schandelyk misbruik veelen den grootsten nadruk van hunne gesprekken,
als 't ware, plaatzen; in 't kort, waardoor de eerbiedeniswaardige Naamen, God,
Jezus, enz. tot gewoone stopwoorden gemaakt worden. - Het baart my geen
verwondering, dat 'er onder de Catholyken, zo wel als onder andere Gezintheden,
losse en onbedagtzaame zielen gevonden worden, die geene wagt voor hunne
lippen stellen; die, gelyk in andere ondeugden, dus ook in het vloeken, het verleidend
voorbeeld hunner medgezellen volgen: misschien treft men de zulken, in even
grooten getale als onder de Catholyken, by die van andere Gezintheden, aan. 't Zyn
deezen niet, welken ik thans bedoel. - Maar 't heeft my, al voor eenigen tyd, vreemd
toegescheenen, dat dezulken, die, tot de Catholyke Kerkgemeenschap behoorende,
hunne belydenis, voor 't overige, in 't algemeen met een onbesproken wandel
bevestigen, ja in veele opzigten teder van gewisse, en zelfs van een voorbeeldig
gedrag zyn, dat dezulken, zeg ik, zig doorgaans, meer dan de zogenoemde
Calvinisten en Lutherschen, hier
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te Lande, aan dat onbetaamelyk misbruik schuldig maaken. Deeze zyn het, dit
wangedrag is het, waarop ik hier ter plaatze byzonder het oog heb.
Veelligt zal iemand, dit leezende, zeggen: ‘Deeze taal is te stout; gy spreekt te
stellig; iets, 't welk nog niet beweezen is waar te zyn, 't welk, valsch bevonden zynde,
uwe onschuldige Medechristenen beleedigt, ziet gy reeds voor zeker aan.’ - Ik zou
gewillig terstond schuld belyden, als men uit myn voorgezegde niet duidelyk genoeg
kon opmaaken, dat ik deeze myne waarneeming, tot. hier toe, slegts voor eene min
of meer waarschynlyke gissing aangezien wil hebben. En 't geen 'er my eenig geloof
aan doet slaan, is, deels myne eigen ondervinding, deels die van anderen.
Al etlyke jaaren agtereen heb ik gelegenheid gehad, om my daarvan, op veele
verschillende wyzen, en omtrent zeer onderscheidene persoonen, te vergewissen,
niet alleen in de Provincie, daar ik nu verkeer, maar ook in Holland, en Groningerland,
ben ik in myn vermoeden bevestigd. Ik heb niet slegts op lieden van het geringste
zoort, maar ook op de zulken, die tot den burgerstand behooren, nauwkeurig, en
met denzelfden uitslag, gelet. Tot de aanzienlyken deezer Aarde, behalven dat zy
onder de Catholyken hier te Lande zeer schaars zyn, heb ik nimmer genoegzaamen
toegang gehad, om iets, hen betreffende, met zekerheid te bepaalen. Lange heb ik
dit vermoeden niet hooger, dan voor eene opwellende gedagte, eene loutere
inbeelding, aangezien; dan telkens trokken versche ontmoetingen myne aandagt
ongezogt derwaards; - de lyst myner waarneemingen nam dagelyks toe; - zy
begonden ten laatste by my eenig geloof te verdienen. - Ik deelde zulks aan andere
oplettende waarneemers mede. Zommigen hadden 'er nog zo nauw geen agt op
gegeeven; dog, door my als wakker gemaakt zynde, zagen zy het zelfde, dat my,
reeds een geruimen tyd, vry duidelyk, in 't oog was geloopen. Anderen stonden,
over myne beschroomdheid in dit geval, verwonderd: zy spraken met veel verzekering
van dit verschynzel; en wisten my de gegrondheid van hunne opmerking, met in 't
oog loopende voorbeelden, te bevestigen: ook twyffelden zy geenszins, of dit was
een der charactermaatige trekken, waar door de Catholyken, hier te Lande,
gemeenlyk, van die der andere Christelyke Kerkgenootschappen verschillen.
Met dit alles, zal men, egter, myne voorgedraagen stel-
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ling zekerlyk nog voor verdagt en twyffelagtig aanzien; dit verwagt, dit vorder ik, dit
doe ik zelf; wenschende niets anders, dan door dit geschrift den weetgraagen op
te wekken, om myne waarneemingen door de hunnen te bevestigen, of om verre
te stooten. - Eene wysgeerlge twyffel is in den onderzoeker, zoo wel der zedelyke
als der natuurlyke waereld, onontbeerlyk. - ‘Beuzelagtige nieuwigheden,’ roept
mogelyk iemand, en ontwykt hier mede, gelyk in andere gevallen, ook in deeze
zaak, alle moeite van onderzoek. Even als of die verdervelyke stelregel, dat nieuw
en valsch, woorden van dezelfde betekenis zyn, van den Hemel afkomstig ware,
om het gezond verstand en het vindingryk vernuft voor eeuwig te boeijen.
Daarenboven bevat myne waarneeming niet iets nieuws. Zy rust op een gedrag,
dat mogelyk al een zeer langen tyd, hoewel zo bepaaldlyk niet opgemerkt, geduurd
heeft; of zy is veelligt valsch. - ‘Heethoofdige Godsdienstyver!’ dit verwagt ik, dat
my van deezen of geenen driftigen Catholyk toegevoerd zal worden; ‘redenlooze
partyzugt! het heerschend kenmerk van den afvalligen Hugenot! dit, en niets anders,
heeft dien ongerymden laster uitgevonden.’ - Dog wien heb ik ontdekt, dat ik tot de
party der Hugenoten behoore? Moet men, om regt Catholyk te weezen, blind zyn
voor de gebreken dier Gezintheid, en haare weezenlyke feilen voorspreeken of
bedekken? Dit, vertrouw ik, zal geen verstandig mensch beweeren: en voor het
overige doet het in dit geval niets tot myne waarneeming: dezelve kan waar of valsch
weezen, 't zy ik onder de Catholyken of de Hugenoten behoore.
Maar nu, eens gesteld zynde, dat myne waarneeming gegrond zy, (hy kome dan
van een Catholyk of Hugenot, dat is om 't even,) dat dezelve, niet slegts omtrent
byzondere persoonen, (hieraan is geen twyffel,) maar ook omtrent de aankleevers
der Catholyke Leerwyze, in het algemeen, doorgaa; gesteld zynde, dat dit kwaad
één der uiterlyke kenmerken zy, waar door de Catholyken, hier te Lande, van de
Protestanten verschillen; zoo valt de vraag: welke is toch de rede van dit zedelyk
verschynzel?

Hoc opus, hic labor.
Ik belyde openlyk, dat ik het antwoord op deeze vraag tot nog niet kan uitvinden. Te zeggen, dat de Kinderen, dit gebrek, in hunne eerste jeugd, reeds van hunne
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Ouderen aanleeren, is in dit geval niets gezegd; de vraag betreft dan maar, niet zo
zeer de Kinderen als wel de Ouders. - Zal men dit gebrek toeschryven aan der
Catholyken verkeerd begrip van de leer hunner Kerke? Zal men het wyten aan de
afzonderlyke belydenis hunner Zonde in de Biegt? Zekerlyk neen: deeze
vooronderstelling zou te veel bewyzen, en deugt gevolglyk niet. Want, waarom gaan
zig dan de Catholyken ook niet, in ontelbaar veel andere gevallen, grover te buiten,
dan de Protestanten? En zou hun begrip van de Biegt hen wel zedeloozer maaken,
dan veele verkeerde begrippen, van zommigen der voornaamste grondwaarheden
des geloofs, het gros hunner overige Medechristenen kunnen doen? - Zeldzaame
wonderspreuk! Uit die algemeene bron van verkeerde Godsdienstige begrippen,
die by alle Gezintheden ontdekt wordt, waaruit natuurlyk veelerleie zondige gedagten,
buitenspoorige gesprekken, en onchristelyke bedryven moeten voortvloeien, welt,
tot groot geluk des menschdoms, niets, waarin de Catholyken zedenloozer
voorkomen dan anderen, dan eenige honderden, zonder overleg, geuite
Vloekwoorden! - Ik kan niet zien, dat de zwaarigheid door zulk eene oplossing
merkelyk vermindert, ze schynt ons veel eer eene andere te baaren. 't Is hier

Incidit in Scyllam, cupiens vitare Charybdim.
Andere my even weinig voldoenende reden, verzwyge ik kortheidshalve. Voorts kan
ik in alle opregtheid betuigen, dat geen partyzucht tegen de Catholyken, my, tot het
opstellen deezer proeve, bewoogen heeft. Zulks is alleen toe te schryven aan de
waarneemingen, die de ondervinding my heeft doen maaken; en aan myne
leergierige onkunde, die my noopt om daaromtrent nadere onderrigting te begeeren.
Ik verlang niets meer, dan dat myne poogingen, naar de zuiverheid myner
oogmerken, beoordeeld worden: en niets zal my aangenaamer weezen, dan dat ik
door anderen van myne meening, indien dezelve ongegrond zy, afgebragt worde;
of dat ik, daarin bevestigd wordende, de waarschynlyke rede van dit verschynzel
moge verneemen. Gemerkt ik my, in mynen tegenwoordigen ouderdom, in geenen
deele behoeve te schaamen over de vriendlyke en verstandige aanmerkingen en
onderrigtingen myner medemenschen, zal ik dezelven des te meer dankbaar
erkennen.
J.
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Raadgeevingen tot het vermeerderen en bewaaren der vrouwlyke
schoonheid.
De Wysgeer en de Man van Smaak verschillen van elkander voornaamlyk hier in,
dat de laatstgemelde voldaan is, met het genoegen, 't welk hy uit de Voorwerpen
ontvangt, zonder te onderzoeken na de oorz aken of beginzelen, uit welken dat
genoegen hervoortkomt. Maar de Wysgeer, niet te vrede met het uitwerkzel, 't geen
de geziene Voorwerpen by hem baaren, tragt de redenen te ontdekken, waarom
deeze hem vermaak schenken, en geene ongenoegen te wege brengen: waarom
dit hem aangenaam, dat onaangenaam is.
Hier uit zyn verschillende Stelzels gebooren, ten opzigte van de beginzelen der
Schoonheid; zulks heeft gelegenheid gegeeven tot het vaststellen van Regelen, uit
deeze Beginzelen afgeleid, naar welke de Oordeelkunde, zich rigt.
In den loop deezer naspeuringen heeft men verscheide bespiegelende Stelzels
uitgedagt om de hoedanigheden te bepaalen, die, zamen genomen, Schoonheid
opleveren; en die aandoening verwekken, welke in de Ziel ontstaat op het gezigt
eens schoonen voorwerps. Eenige Wysgeeren hebben beweerd, dat deeze
aandoening in ons opkomt, uit het zien of onderzoeken van een Voorwerp, waar in
een voeglyk mengzel gevonden wordt van Eenpaarigheid en Verscheidenheid:
anderen oordeelen, dat, behalven Eenpaarigheid en Verscheidenheid, zeer veele
andere hoedanigheden vereischt worden om een Voorwerp op te leveren, 't welk
den naam van Schoon mag wegdraagen.
Ons in te laaten tot een onderzoek deezer verschillende Stelzelen, zou ons tot
eene te diepzinnige en afgetrokkene uitpluizing vervoeren. Ik verzoek, egter, de
vryheid om eene aanhaaling, niet vry van dat afgetrokkere, by te brengen waar de
Schryver spreekt van de uitwerking, welke de Schoonheid der Menschen op onze
Ziel hebbe; zyne taal luidt.
‘Wy kunnen niet voorby hier eene aanmerking te maaken, betreffende de uiterlyke
Schoonheid der Menschen, die allen hekennen, dat eene groote kragt hebbe op de
gemoederen. 't Is iets Zedelyks, 't geen men daar in ontdekt, zekere natuurlyke of
ingebeelde aanduiding van 'er mede gepaard gaande Deugd, die deeze veel
vermogende toverkragt daar aan byzet, meer dan alle andere soort van Schoonheid
Men overweege de characters van Schoonheid, die doorgaans in 't gelaad bewonderd
worden, wy zullen bevinden dat het zagtaartigheid, goedheid, deftigheid,
leevendigheid, nederigheid, tederheid is: zekere trekken; zekere evenredigheden,
zekere je ne sçai quois, zyn de natuurlyke Aanduidingen van zodanige Deugden,
of natuurlyke geneigdheden, tot derzelver beoefening. Gelyk
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elende en druk zich op 't gelaad met kennelyke tekenen drukken, zo worden de
hebbelyke gesteldheden der Ziele op 't weezen geschilderd, op zulk eene wyze, dat
de aanschouwer 'er aanduidzels uit ontleene en opmaake. Onze geweldig ontstooke
Gemoedsdriften vertoonen zich, in den eersten opslag, op 't gelaad, en met zo wisse
kenmerken, dat geen kunst ze kan verbergen: in minder maate werkende, zal een
oplettend oog ze nogthans gadeslaan, en de heerschende Hartstochten
(*)
waarneemen .
Welk eene gewigtige Les zouden myne schoone Landgenooten uit deeze
aangetoogene plaats kunnen ontleenen? De Natuur heeft haare Sexe de Schoonheid
der uiterlyke gedaante in eene veel grooter maate dan de onze geschonken: welk
een vermogen zy daar door op onze harten hebben, weeten zy te over, en behoeven
des geen onderrigting: maar hy, die haar een Voorschrift weet te geeven, welks
opvolgen deeze Schoonheid vermeerdert, of 't verval dezelve vertraagt, is een nutte
Raadsman, en weldaadig Vriend.
Nu denk ik, dat er zulk een Voorschrift kan gehaald worden uit de Les van den
opgemelden Wysgeer, 't welk kragtdaadiger strekt om de Schoonheid der Jufferschap
te vermeerderen en te bewaaren, dan alle hulpmiddelen van zalven, watertjes, enz.
in eenigen Winkel te bekomen.
Maar ik verzoek, myne schoone Leezeressen, niet te denken dat ik zo slegt
opgevoed hen, en zo weinig van de groote Wereld weet, dat ik de hoedanigheden,
in de bovenaangehaalde plaats opgegeeven, aanprys, uit hoofde dat zy eenige
innerlyke waarde hebben. - De Menschen aan te preeken, dat zy de Deugd om
haars zelfs wille moeten omhelzen, laaten wy over aan zulke stugge Knaapen als
de oude Heidensche Wysgeeren, of de Hedendaagschen, die deeze stelling uit
hunne schriften ontleenen, en met veel ophefs voordraagen.
Verre, zeer verre, is het van my, dat ik eene Mevrouw van de groote Wereld, zelfs
van ter zyde, zou beduiden, dat ze zomtyds t'huis moet blyven, of na 't Land
vertrekken met het verveelendste van alle verveelende Schepzelen, een Egtgenoot:
dewyl het de pligt der Vrouwen is, haare Mannen onderdaanig te zyn - dat zy zich
heusch, jegens haare Dienstbooden, moet gedraagen: naar dien het met de
voegelykheid der dingen strookt, Menschen, onder ons gesteld, wel te behandelen
- dat zy van het laat speelen, op Zondag, afzie: om dat de Predikant beweert, dat
wy den Zondag tot den Godsdienst moeten schikken en afzonderen.
Neen, ik weet ten vollen, dat niets rechtstreekscher aanloopt

(*)

Dr. HUTCHESON Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue.
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tegen de heerschende Mode, dan dat Man en Vrouw dikwyls of lang by elkander
zyn; - dat het beneden eene Mevrouw van Fatsoen is, agt te slaan op de
Huishouding, of zich zelven dermaate te verlaagen, dat zy haare Dienstbooden
aanzie als schepzels, met haar van eene stoffe opgelegd - dat het Kerkgaan alleen
het werk is van slegthoofden en oude Vrouwen.
Maar, schoon ik de bovengemelde en dergelyke bedryven, haar niet aanpryze,
om derzelver innerlyke waarde, en, in zo verre, verschil van den Wysgeer, op wiens
taal ik myn Voorschrift grond, denk ik, nogthans, dat zy de opmerking der Jufferschap
verdienen: van wegen de gezegende uitwerkzels, die zy op Vrouwlyke Schoonheid
kunnen en zullen hebben.
Hoewel ik verzekerd ben, dat elke Dame, van de groote Wereld, met Mevrouw
STADGRAAG, bykans in flauwte valle, als men haar de Landvermaaklykheden voor
oogen houde; moet zy zich, egter, laaten overhaalen, om eenigen tyd des Jaars op
't Land te slyten, al ware het Buiten zelfs de doorgaande verblyfplaats haars
Egtgenoots: vermids de rust, en de frisheid van de buitenlugt, het verlies van
bloozende Schoonheid, door het winterverblyf, in de Stad geleeden, kan vergoeden.
- Hoewel ik desgelyks vast stel, dat het besteeden van den Zondag, als een vroom
Christen, het verdrietigste ding, en, met de Mode, voluit strydig is, kan, nogthans,
het eenigzins waarneemen van den Sabbath, en het betragten van eenige
geregeldheid op dien Dag, door te Kerk, en vroeg te bedde te gaan, de frontzels
van het laat opblyven der andere zes dagen, verzagten. - En hoewel
Huishoudelykheid, en het letten op inkomst en uitgave, in zichzelve beschouwd,
een laag en gemeen ding zy; vordert het, egter, misschien, zo verre de aandagt,
dat zy daar door het geheel bederf des Huisgezins voorkomt: dewyl zorg, het lastig
maanen der Schuldeischeren, en andere onaangenaamheden aan Bankbreuken
vast, de Schoonheid des Gelaads, voor den tyd, doen verdwynen. - Desgelyks,
schoon ik toestemme, dat het voor eene Dame, naar de Mode, te laag is,
zagtaartigheid, goedheid, nederigheid, tederheid en dergelyke Deugden te betragten,
om dat ze haar als Pligten worden voorgeschreven, zou ik nogthans de Jufferschap
wel nederig durven aanraaden, goedaartig en zagtzinnig te zyn jegens haare
Dienstboden, en zelfs beleefd jegens haare Echtgenooten: dewyl deeze
hoedanigheden veel afdoen tot opluistering van 't gelaad. Agt te geeven op die
hoedanigheden, geloof ik, zal meer tot haare Schoonheid toedoen, dan het fynste
en kunstigst aangelegd blanketzel, zich deeze hebbelyk eigen te maaken, haar de
voordeeligste kleur schenken, zonder eenig gevaar dat dezelve afvalle, of het
natuurlyk vel benadeele.
Dat elke Dame, derhalven, bedenk, hoe zy, iets goedaartigs zeggende of
betragtende, daar door een nieuwe trek van Schoonheid aan haar gelaad geeve;
dat zy met agt te slaan op haare Huishouding, met nu en dan geregeld te leeven,
en zich van
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nachtbraaken te onthouden, de diepe en zo gehaate vooren des Ouderdoms wat
langer dan anderszins van haar aangezigt weere. En ik hoop, dat het Voorschrift,
door my thans medegedeeld, te midden van de veel gewigtiger zorgen, voor
Plaisierpartyen, haar aandagt zal verdienen.
Eigenaartig bepaalt zich dit Voorschrift tot de Dames, dewyl Schoonheid haar
grootste voorregt uitmaakt. Deugd aan onze Heertjes, van de groote Wereld, aan
te pryzen, om dat Ondeugd hunne gestalte bederft en hun aangezigt verleelykt, zou
wat naar spotterny zweemen, en hier van wenschte ik my, een zo ernstig onderwerp
behandelende, te onthouden. Doch dit eigenste Voorschrift kan, niettemin, aanleiding
geeven tot deeze en geene bedenkingen, die een Heer van Fatzoen zullen toonen,
dat hy zyne rekening zal vinden by, nu en dan, de Deugd te betragten, zonder iets
in 't minste weg te neemen van de waardigheid van dat Character, welks verkrygen
hem op zo veel moeite te staan komt.

Treffend voorbeeld van gastvryheid en kinder opvoeding,
aangetroffen, by een landman, in Neder-Silesie.
(Uit het Hoogduitsch.)
G****, den 2 Feb.
MYN HEER!
Indien ik uw hart naar 't myne beoordeel, zal de ontmoeting, waar van ik u met
deezen verslag doe, by u een der gewigtgste van myne geheele Reis weezen. Den
acht en twintigsten van January kwam ik in het Dorp R****. De Heer was 'er niet,
en de Priester lag met den dood te worstelen. 'Er bleef voor my niets anders over
dan eene slaapplaats te zoeken in een elendige kroeg de eenige herberg dier
plaatze. Maar alle de kamers waren bezet met Boerengezelschap, en het geraas
der Muzyk-Instrumenten benam my alle hoop op eenige nagtrust. De oude Syndicus
van het Dorp, een Man van een ernsthaftig, doch inneemend, gelaad, ontdekte
myne verlegenheid, kwam na my toe, groette my op de ongemaaktste wyze, en ik
moet bekennen nooit met zo veel openhartigheids aangesprooken te zyn. Hy hoodt
my zyn huis ter verblyfplaats aan. Zyn voorstel verheugde my ten hoogsten, en, naa
myne eerste vervoeringen van dankbaarheid geuit te hebben, volgde ik hem,
Het eerste voorwerp, 't welk myne aandagt trok was de orde, de geschikt- en
netheid, in zyn verblyf heerschende: het tweede de ontmoeting eener
allerbeminnelykste Vrouwe, die, zo ras zy
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het oogmerk van haaren Man begreep, met allen lust, daar aan beantwoordde. ‘Wilt gy,’ vroeg de gulbartige Man, ‘myn kleine tuin zien? wy zyn in den winter, doch
dezelve zal u, misschien, daarom niet min behaagen. Ondertusschen zal myne
Vrouw het noodige tot het avondeeten bezorgen.’ Welhaast vonden wy ons onder
een berceau van Pynboomen, zo groen als de schoonste die men ergens, in den
Voortyd, zou aantreffen; ik verbeeldde my in een ander Gewest overgevoerd te
weezen. Nauwlyks hadden wy, onder deeze berceau, eenigen tyd gewandeld, of
myn oog werdt getroffen door een alleraartigst groepje: drie Meisjes en twee kleine
Jongens, die 'er allerliefst uitzagen, lagen geknield, ziende na de ondergaande Zon,
(het was zeer zagt weêr) en laazen het heerlyk tafereel, door den Dichter ZACHARIAS,
hier van gemaald. Myn Gastheer had my gewaarschouwd zagtjes te treeden, om
dit vertederend tooneel, waar van hy my 't gezigt wilde gunnen, niet te stooren. De Gouverneur bemerkte ons, myn Gastheer gaf hem een teken dat hy zou blyven.
- Een Gouverneur, zult gy zeggen, by den Syndicus van een Dorp in Silesie? Ja,
ongetwyfeld een Gouverneur. - Hoe vreemd u dit voorkome; de Gouverneur hier
wordt met meer henschheids bejegend en ryklyker betaald, dan by zommige groote
Heeren.
Wy hielden ons stil achter deeze Kinderen, die in opgetoogendste verrukking
lagen: zo ras zy ophielden met leezen, deedt de Gouverneur een stemmelyk Gebed,
geschikt om den Schepper te looven voor den gelukkigen dag, dien zy hadden
mogen ten einde brengen. De Kinderen baden met hem. Zy stonden vervolgens
op, en, zo ras zy ons ontdekten, was 'er een mengzel van verlegenheid en
verwondering, op hun gelaad te leezen. ‘Gy moet,’ sprak de tederhartige Vader, ‘u
niet schaamen het Opperweezen te aanbidden. Deeze Heer bidt hem zo wel aan
als gy, en hy zal 'er u te meer om beminnen, om dat gy den dag met den Schepper
eindigt.’ - Nooit heeft een afgeloopen dag myne Ziel zo zeer opgebeurd.
Wy vonden welhaast, naa onze te rugkomst, een smaaklyk avondgeregt gereed,
niet van uitgeleezene maar gezonde spyzen, met den saus der gulhartigheid
overgooten. Op 't einde van het eeten vroeg myn Gastheer den Gouverneur eene
Memorie af. - Eene Memorie, ik wist niet wat deeze zou betekenen? Maar, kunt gy
't gelooven? 'k zag te voorschyn haalen eene zeer net geschreeve lyst van het goede
en kwaade, door de Kinderen dien dag uitgevoerd, welke de Gouverneur aan den
Vader, ter beoordeeling, overhandigde. ‘Verheug u, goede Moeder,’ sprak hy, zyne
Vrouw omhelzende, ‘uwe Kinderen hebben deezen dag, even als gy, veel meer
goeds dan kwaads gedaan.’ - Vervolgens prees hy deezen, en berispte den ander,
alles op den toon van een tederhartig Vriend. Waar zal men eene opvoeding vinden,
ingerigt naar zulk een plan? In de wooning eens
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Landmans! Ach! welke Burgers zou de Staat krygen, indien zulk eene Opvoeding
algemeener stand greep.
Naa het afneemen van de tafel, kwamen alle de werklieden en dienstbooden
deezes braaven Mans binnen. Hy vroeg elk in 't byzonder wat hy dien dag verrigt,
en of hy ook eenige rede van klaagen hadt? De oudste der werklieden deedt een
gebed, waar zy allen bystonden, voorts gaf hy elk zyn werk tot den volgenden dag,
en zy gingen alle in de volmaaktste orde heen. Alles, 't geen ik zag, alles wat ik
hoorde, vervulde my met verwondering. ‘Is het mogelyk,’ voerde ik hem te gemoet,
‘zo veel eenstemmigheids en orde in eene Huishouding te doen heerschen?’ - ‘Ach!’
antwoordde hy, de schouders ophaalende, ‘'t is voor tegenwoordig een weinig van
streek, maar alles zal welhaast weder op zyn stel geraaken’. - Met het Huisgezin
alleen zynde, las het oudste Zoontje eenige bladzyden uit de Zedekunde van
GELLERT, waar op het oudste Dogtertje een der Gezangen, deezes voortreflyken
Mans, op de Klavecimbaal speelde, volgens de nooten van den beroemden BACH.
De overige zongen. Ik stortte traanen van een teder vergenoegen.
Zeer vroeg gingen wy na bedde. Ik genoot een allerverkwiklyksten slaap. Het
vroegtydig opstaan myns weldaadigen Gastheers en zyner Vrouwe, porde my
vroeger, dan naar gewoonte, ter bedde uit. En ik beken u, myn Vriend, dat ik, niet
zonder hartzeer, dit Huis, deeze verblyfplaats van Braafheid, Godsdienst, Deugd
en Eensgezindheid kon verlaaten.

Amyntas.
(Uit het Hoogduitsch van S. GESZNER.)
In den vroegen morgenstond kwam Amyntas, uit het belommerd bosch, met den
byl in zyne rechte hand. Hy hadt in het zelve voor zich paalen gehakt tot eene
Heining, en droeg dien last gekromd op zyne schouderen. In 't voorbygaan zag hy
een' jongen Eiken Boom, die naast een' ruischenden waterbeek stond; het water
hadt deszelfs wortels van aarde ontbloot, en de boom stond treurig, dreigende neêr
te storten.
ô Jammer! (dus sprak Amyntas) zoudt gy, ô Boom, in dit vlietend water vallen?
Neen, uwe takken zullen niet ten speeltuige zyner golven zyn!
Hierop smeet hy den zwaaren last van zynen schouder: Ik kan my andere paalen
hakken, (sprak hy); en begon een hechten dam voor den boom te maaken, en aarde
te graaven. Den dam gereed, en de ontblootte wortels met nieuwe aarde bedekt
zynde, nam hy
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den byl op den schouder, en lagchte nog eens, vergenoegd zynde over zyn' arbeid,
in de schaduw van den geredden Boom.
Vervolgens wilde hy te rug gaan na het bosch, om andere paalen te hakken; maar
(*)
ziet, de Dryade riep hem, uit den Eik, met eene lievelyke stemme, toe: Zou ik u
onbeloond laaten weggaan, braave Herder! zeg my, wat eischt gy ter belooninge?
Ik weet dat gy arm zyt, en slegts vyf schaapen weidt. - ô, Als gy my eene bede
vergunt, (sprak de arme Herder) myn buurman Palemon is, zinds den oogst, reeds
krank; laat hem gezond worden!
Zo smeekte de braave; en Palemon wierdt gezond: Maar Amyntas bespeurde
tevens een' ryken zegen onder zyne kudde; zyne boomen droegen een overvloed
van vrugten, en hy wierdt een ryk Herder; want de Goden laaten de deugdzaamen
niet ongezegend.

De droefheidbaarende troost.
Celinde, door de koorts op 't krankbed neergesmeeten,
Sprak haaren Man, daar voor gezeten,
En met haar ongeval begaan,
Dus ter vertroostinge aan:
‘Myn kind! zyt wel gemoed! 't zyn immers 's Hemels wegen.
Ook maaken wy, eer 't nog behoeft,
Ons zelv dikwerf te veel verlegen!’
Ja, Kindlief! schreide Alcest, dit maakt... my zô.... bedroefd!

(*)

De Dryaden waren Beschermgodinnen der Eiken: ze ontstonden en stierven met den Boom.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen betrekkelyk.
Verhaal van een kinderlyk muzykant. Door Charles Burney, Doctor
in de Muzyk, en F.R.S. in eenen Brieve aan william hunter, F.R.S.
(Uit the Philosophical Transactions, Vol. LXIX. Part. 1.)
MYN HEER!

Naardemaal uwe nieuwsgierigheid zeer gaande schynt gemaakt te weezen, door
de zeldzaame verhaalen van het Muzikaal Kind te Norwich; en dewyl gy eenige
begeerte betuigd hebt om te mogen weeten, in welke byzonderheden zyn speelen
zo zeer en verwonderenswaardig uitstak, en het eene geschiktheid betoonde tot de
Muzyk zo veel verheeven boven andere Kinderen van die jaaren, heb ik, naa alle
mogelyke naspeuringen gedaan, en het Kind menigmaal gehoord te hebben, het
volgende verhaal opgesteld, 't welk, indien het niet te gering schyne, gaarne door
u zag overleveren, aan de Koninglyke Societeit, als een kenteken van myne
hoogachting voor dat Geleerde Lichaam, 't welk, daar deszelfs naspeuringen zich
uitstrekken tot alle deelen der Natuure, het misschien niet versmaaden zal een
verslag te ontvangen van de ongemeene uitoefeningen der menschlyke
bekwaamheden, in een veel vroeger leeftyd dan zy zich doorgaans ontwikkelen.
Ik heb de eer, enz.
WILLIAM CROTCH werd den 5 July 1775 te Norwich gebooren. Zyn Vader, een
Timmerman van zyn handwerk, een liefhebber, schoon geen kenner van de Muzyk
zynde, ondernam het een Orgel te maaken, waar op hy, zo ras het geluid kon geeven,
twee of drie gemeene Deuntjes leerde, als God save great George our King; Let
Ambition fire thy Mind en het Pascha-Lied, waar mede hy, als mede met zulke
toonen, die hem het meest smaakten, zyn Instrument beproefde.
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Verscheide byzonderheden wegens zyns Zoons eerste aandagt op de Muzyk, heb
ik ontvangen van ROBERT PATRIDGE, Schitdk. Een Heer van Rang in Norwich, die,
op myn verzoek, verpligtend genoeg geweest is, om my verzekering te geeven van
verscheide byzonderheden, aan welker waarheid ik, steunden zy alleen op 't gezag
van 's Kinds Vader of Moeder, zou getwyfeld hebben. Verschynzels, die buiten den
algemeenen loop der natuure gaan, kunnen niet te nauwkeurig of te byzonder
nagegaan worden.
Omtrent Kerstyd des Jaars 1776, toen het Kind slegts anderhalf jaar bereikt hadt,
betoonde het eene sterke genegenheid tot de Muzyk, door zelfs het eeten te laaten
staan als het Orgel speelde; en omtrent het midden van den Zomer des Jaars 1777,
wilde hy den sleutel-toon van zyn geliefde Deuntjes aanraaken, om zyn Vader te
noopen dat deeze dezelve speelde. Korten tyd daar naa, als hy niet in staat was
deeze Deuntjes te noemen, wilde hy de twee of drie eerste nooten van dezelve
speelen, als hy dagt dat 't aanraaken van den sleutel-toon niet genoeg was, om aan
te duiden, wat hy wenschte gespeeld te hebben.
Doch, volgens het berigt zyner Moeder, schynt het Kind de eerste pooging om
zelfs te speelen gedaan te hebben, als Mejuffrouw LULMAN, een groot Liefhebster
der Muzyk, die het orgel zyns Vaders kwam beproeven, daar op speelde, en 'er by
zong: want op dien avond, wanneer Mejuffrouw LULMAN vertrokken was, schreeuwde
het Kind, en was zo lastig dat de Moeder het niet wist te stillen. Eindelyk, door de
eetkamer gaande, drong het na het Orgel toe, en sloeg 'er, bykomende, met zyn
kleine vuisten op, even als andere Kinderen, die 'er gaarne, als zy 'er by kunnen
komen, geraas op maaken.
Den volgenden dag, nogthans, met zyn Broeder, een Jongeling van omtrent
veertien jaaren, in de kamer zynde, als zyne Moeder uit was, wilde hy hem met
geen rust laaten, voor dat deeze de blaasbalken van het Orgel trok, terwyl hy, op
diens knie zittende, de klavieren in 't eerst verward roerde; doch, kort daar op, met
de eene hand, genoeg speelde, van het stukje: God save great George our King,
om de nieuwsgierigheid gaande te maaken van zyn Vader, die, op een vliering,
zyne werkplaats, was, en schielyk na beneden ging, om te verneemen wie op het
Orgel dit Deuntje speelde. Wanneer hy bevondt, dat het zyn jongste Kind was, kon
hy naauwlyks gelooven wat hy hoorde en zag. Toen was het Kind net twee jaaren
en drie
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ken oud, gelyk my gebleeken is uit eene Copy van een Doopeedel, in de Parochie
van St. Georges Colgate, te Norwich, getekend door den Eerwaardigen Mr. TAPPS.
Desgelyks bevestigen allen, die dit Kind gezien hebben, dat het niet verondersteld
kan worden, ouder te weezen: dewyl het niet alleen het voorkomen heeft van een
zo jong Kind, maar in alles zich zodanig aanstelt, en niet meer kan overgehaald
worden om te speelen, dan een Vogel om te zingen.
Wanneer zyne Moeder t'huis kwam, verzogt de Vader dat zy met hem binnen
wilde treeden: dewyl hy haar iets zeldzaams moest toonen. Zy deedt het, en stondt
niet min dan de Vader versteld, als zy haar Kind het begin hoorde speelen van God
save great George our King. Den volgenden dag leerde het Kind de Bovenzang van
het tweede gedeelte, en bestondt daags daar aan de Bas te speelen, welke het
bykans volkomen trof.
In 't begin van November, des Jaars 1777, speelde onze WILLIAM den Bovenzang
en de Bas van Let Ambition fire thy Mind.
Toen de Ouders deeze zeldzaame gebeurtenis aan eenigen hunnèr Buuren
verhaalden, lachten zy 'er om; en het aanmerkende als de uitwerking van Ouderlyke
vooringenomenheid met hun Kind, raadden zy hun het niet voort te vertellen: vermits
zulk een verhaal alleen zou strekken, om hun te doen bespotten. Wanneer, eenige
dagen laater, Vader CROTCH buiten staat zynde, om buiten te werken, Mr. PAUL,
voor wien hy iets te doen hadt, toevallig daar voor by wandelde, en het orgel
hoorende, zich verbeeldde dat CROTCH hem bedroogen hadt, en t'huis gebleeven
was om op zyn geliefd orgel te speelen: geheel met dit denkbeeld vervuld, tradt hy
binnen, en met een vaart de Kamerdeur openende, zag hy het Kind op het Orgel
speelen, terwyl de ondere Broeder de blaasbalken trok. Mr. PAUL stondt het speelen
zo wel aan, dat hy terstond twee of drie Buuren binnen riep, om het te hooren;
deezen het nieuws wyd en zyd verspreidende, kwamen 'er, den naast volgenden
dag, omtrent honderd Menschen om den jongen Muzykant te hooren, en naderhand
een nog veel grooter aantal, uit alle hoeken van de Stad, daar aan huis: tot dat, in
het einde, de Ouders zich genoodzaakt vonden, dit speelen tot zekere dagen en
uuren te bepaalen, om het Kind voor vermoeienis te veiligen, en zich te ont-
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slaan van de ongelegenheid om steeds zulk eene nieuwsgierige menigte op te
wagten.
Dit verhaal stemt in de meeste byzonderheden overeen, met een Brief dien ik
van Norwich ontving, en waar van ik hier een uittrekzel mededeel.
‘Thans bevindt zich hier ter stede een wonder in de Muzyk, waar van elk den
mond vol heeft. Een Kind, de Zoon eens Timmermans, slegts twee jaaren oud, zyn
Vader menigmaal op een Orgel, door hem gemaakt, hebbende hooren speelen,
vertoont naauwlyks geloofbaare bekwaamheden in de Muzyk. Het speelt verscheide
Deuntjes, en haalt enkel uit zyn geheugen brokken op, van verscheide caprices,
welke het van Mr. GARLAND, den Organist in de Hoofdkerk, heeft hooren speelen.
Dikwyls heeft het iemand, op de Fluit speelende, geaccompagneerd, niet alleen
met den Bovenzang, maar maakte 'er den Bas by, die het gros der Toehoorderen
wel voldeedt. Indien iemand valsch speelt, wordt het terstond boos. Het schynt in
andere opzigten geen uitneemend snel Kind; doch zyne geheele ziel is Muzyk.
Veele komen dagelyks om het te hooren, en allen, die Muzyk verstaan, verwonderen
(*)
zich ten hoogsten .’
Het Kind slegts twee jaaren en acht maanden oud zynde, toen deeze Brief
geschreeven werd, moet zyn speelen veel verwonderlyker voorgekomen zyn dan
tegenwoordig: want, daar het nauwlyks eenig onderwys schynt te ontvangen, en
geen geregelde lessen zints dien tyd gehad te hebben, kan men zich niet wel
verbeelden, dat zyne vorderingen aanmerkelyk zyn. Nogthans moet de ondervinding
hem geleerd hebben, welke opeenvolging of zamenvoeging van klanken zyn oor
meest mishaagde; doch zo groot is zyn drift, dat hy nimmer lang op één noot blyft
staan: en, in de daad, zyne uitvoering moet oorspronglyk zo veel op het geleide van
zyn oog, als op zyn oor, afgegaan hebben:

(*)

Zyn Vader, die onlangs in Londen geweest is, en met wien ik, naa het opstellen deezes
verslags gesprooken heb. en alle de byzonderheden staafde, verhaalde my nog, dat zyn
Kind, als hy 'er mede na de Hoofdkerk ging, begon te schreeuwen, wanneer 't het geluid des
grooten Orgels hoorde, zo veel zwaarder dan 't geen het gewoon was: het hieldt eenigen tyd
aan, eer het, zonder smert te betoonen, dat Orgel kon hooren: misschien ontstondt dit uit de
groote kieschheid van het gehoor deezes Kinds, en de aandoenlykheid der Zenuwen.
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want, wanneer zyn hand ongelukkig een verkeerde noot grypt, kan het oor daar
over niet oordeelen, voor het te laat is om den misslag te verbeteren. Hebbelykheid,
egter, en misschien de kieschheid en scherpte van een ander zintuig, het gevoel,
bestuurt hem tot het roeren der Klavieren, welke hy drukt, terwyl hy 'er bykans nooit
na kykt.
De eerste Caprice, welke hy met aandagt hoorde, werd gespeeld aan 't huis van
zyn Vader, door Mr. MULLY, een Muzyk-meester; en zo ras deeze vertrokken was,
scheen het Kind op eene wilde en geheel andere wys te speelen dan zyne Moeder
gewoon was te hooren. Zy vroeg hem, wat hy deedt? ‘Ik speel,’ antwoordde hy, ‘dat
mooije stukje van dien Heer.’ Doch zy was niet in staat om over de gelykheid daar
van te oordeelen. Wanneer, nogthans, Mr. MULLY, eenige dagen laater, wederkwam,
en gevraagd werd of het Kind eenige stukken van zyne Caprice onthouden hadt,
betuigde hy van ja. Dit viel voor, omtrent in 't midden van den Zomer, des Jaars
1777, wanneer het Kind niet meer dan twee jaaren en vier maanden telde, en een
geruimen tyd daar naa, wilde het niets anders dan deeze stukken uit den Caprice
speelen.
Een Muzykkundig Heer van Norwich onderrichtte Mr. PATRIDGE, dat de vorderingen,
welke het Kind op dien tyd gemaakt had, in het oordeelen over de zamenstemming
der klanken, zo snel waren, dat het 't Paasch-lied volkomen speelde; en in de twee
of drie laatste partyen van het Hallelujah, waar dezelfde toon moet doorgehouden
worden, speelde hy met beide de handen, waar door hy 't tot een zesde bragt, doch
't geen bezwaarlyk viel door de kortheid zyner vingeren. Die zelfde Heer merkte op,
dat hy de Bas maakende op toonen, die hy eerst by 't gehoor geleerd hadt, wanneer
de zamenstemming hem niet behaagde, den Bovenzang zo lang aanhieldt, tot hy
een beter zamenstemming gevonden hadt.
Zedert deezen tyd was hem zyn geheugen zeer getrouw, in het onthouden van
toonen die hem behaagden: zich bevindende op een Concert, waar eenige
Liefhebbers de Overture in Rodelinda speelden, was hy dermaate ingenomen met
de Minuet, dat hy den volgenden morgen in zyn bedde een gedeelte daar van
neuride, en 's middags, zonder eenige verdere hulpe, dezelve geheel op het Orgel
speelde.
Het Kind schept thans het meeste vermaak in Caprices te speelen, die zeker den
naam van Muzyk niet zonden mogen
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draagen als ze gespeeld werden door een bejaarder Persoon: dewyl 'er
eenstemmigheid en maat aan ontbreekt; doch zy duiden zulk een oordeel en kenze
van nooten aan, als met de daad verwonderlyk is, en die, van zelve voortkomende,
in iemand van welk een ouderdom ook, verbaazend zouden weezen. Maar, schoon
onze WILLIAM stukjes van gemeene Deuntjes vry goed in de maat speelt, kan men,
nogthans, niet ontdekken dat hy zich in zyne Caprices aan een byzondere maat
bindt; ook heb ik in geen deezer waargenomen, dat hy de drie-maat zogt te speelen.
Indien hy aan eenige byzondere maat de voorkeus geeft, het is aan de Dactylus,
bestaande uit een lange en twee korte greepen, die de doorgaande maat uitleveren,
waarop veele Straatdeuntjes gemaakt worden; en inzonderheid, het begin is van
de Belleisle March; deeze kan hem die maat wel eerst gegeeven, en in zyn geheugen
gedrukt hebben. En zyn oor, schoon keurig gevormd om klanken te onderscheiden,
wordt, egter, alleen verrukt door den gemeenen zangtoon, en houdt zich voldaan
met eene zeer onvolkomene overeenstemming. Ik nam zyne houding waar, als hy
voor de eerste keer de stem hoorde van den Signor PACCHIEROTTI, den voornaamsten
Zanger in de Opera; doch ik vond niet dat hy bleek zeer aandoenlyk te weezen,
voor den verheeven smaak en kieschheid diens uitsteekenden Meesters; nogthans
riep hy, vry kort na dat het air was aangeheeven: ‘Hy zingt uit F.’
En dit is een der verwonderlyke eigenschappen zyns gehoors, dat hy, op eene
vry grooten afstand van eenig Speeltuig, en buiten het gezigt der klavieren, een
noot, die aangeslaagen wordt, kan onderscheiden en weet te zeggen of het A, B,
C, enz. is. In dit stuk heb ik hem menigmaal op de proeve gesteld, en vondt nooit
dat hy mistastte, zelfs niet in de halve nooten. Eene byzonderheid te zeldzaamer,
om dat veele Speelders en zelfs zeer bekwaame, buiten staat zyn, om, enkel op 't
gehoor, in eene Opera, of elders, te onderscheiden, uit welk een Sleutel een stuk
gespeeld worde.
Maar dit Kind was bekwaam, om een noot, die onder het bereik zyns gehoors
geslaagen werdt, als hy de klavieren niet zag, slegts twee en een half jaar oud
zynde, zelfs eer hy de Letters van het A, B, kon, te onderscheiden. Eene
omstandigheid zo zonderling, dat ik zeer begeerig was om te weeten, wanneer, en
op welk eene
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wyze, deeze bekwaamheid zich eerst ontdekte. Zyn Vader verhaalde my, dat
wanneer hy, in 't midden van January, des Jaars 1778 op 't Orgel speelde, zekere
noot hing, of bleef doorspeelen, schoon niet door den vinger gedrukt, en dat, schoon
noch hy, noch zyn oudste Zoon, kon ontdekken welk een noot deeze was, WILLIAM,
die toen over de vloer liep te speelen, dit staakte, na het Orgel liep, en zyn vinger
op die noot zette. Mr. CROTCH, denkende dat dit enkel toevallig was, maakte, met
voordagt, dat, op den volgenden dag, verscheide nooten hingen, welke het Kind
terstond de een naa de ander aanwees: eindelyk deedt hy twee klavieren te gelyk
hangen blyven, 't welk, door het beletten dat de klepjes van de windlaade sluiten,
een dubbele wantoon veroorzaakt; dan hy vondt die beide terstond uit. Elk Kind, in
de daad, 't welk niet geheel onvatbaar is, dat wit van zwart, lang van kort, kan
onderkennen, en de Letters van 't A, B weet te noemen, waar door de Muzyknooten
aangeduid worden, kan de naamen der klavieren op een Klavecimbaal in vyf
minuuten leeren; doch, over 't algemeen zouden vyf jaaren niet genoeg zyn, om
iemand, van welk een ouderdom ook, hoe zeer hy zich op de Muzyk bevlytigde,
een onfeilbaare herinnering in te boezemen, van de toonen door deeze klavieren
voortgebragt, wanneer hy de vryheid niet hebbe om ze te zien.
Eene andere wondere eigenschap van deeze zeer vroege bekwaamheid is, dat
hy, twee jaaren en vier maanden oud zynde, in staat was, alles wat hy speelde op
de vreemdste en zwaarste sleutels over te brengen, en nu in zyne Caprices uit alle
sleutels even gemaklyk speelt.
De laatste hoedanigheid, welke ik nog moet aanwyzen, als zeldzaam in deezen
Kinderlyken Muzykant, bestaat hier in, dat hy voor de vuist een bas kan speelen op
gemaklyke Wyzen, als zy door een ander op 't zelfde Speeltuig gespeeld worden.
Maar men hebbe zich niet te verbeelden, dat deeze Bassen juist zyn, en naar de
regelen van tegenstelling, dit heeft hier zo min plaats, als in zyne Caprices.
Voor tegenwoordig, bestaan alle zyne eigen Deuntjes uit navolgingen van gemeene
en gemaklyke stukjes, en hy schynt ongevoelig voor andere: egter schynt de eenige
wyze, waar op zulk een Kind als nog iets beters kan geleerd worden, door voorbeeld
te zyn. Indien hy geene dan uitmuntende stukken hoorde, zou hy ongetwyfeld
poogen, iets dergelyks voort te brengen: doch, thans, speelt kleine
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niets nauwkeurig, en zyne Caprices zyn weinig minder wild dan de wildzang
der Vogelen. Hy schynt nog geen voorwerp te weezen, om onderwys te ontvangen:
want, eer zyn verstand ryp genoeg is, om de lessen van een Meester te bevatten,
en eer hy eene zugt om te leeren laat blyken, door eene gewillige en bereidvaardige
onderwerping aan zyne onderrigtingen, zou het bedwang van regelen hem alleen
mishaagen, en, te sterk aangedrongen, de wonderbaare natuurlyke
Muzykbekwaamheden, verdooven, of misschien geheel verwoesten.
LIAM

Het onverwagte huwelyk.
Eene aandoenlyke Geschiedenis.
(Uit een' Brief van eene reizende Juffrouw aan haare Vriendin te Londen.)
Brussel 20 Feb. 1780.
WAARDE SOPHIA!

In deeze nabuurschap is onlangs een Huwelyk voltrokken, met al de pragt en staatsy
aan de aanzienlykheid der Familie, en de zonderlingheid der omstandigheden, die
't zelve voorgingen, voegende. De Juffrouw was zes jaaren lang de begunstigde
Kamenier geweest der Gravinne, Weduwe van B -, die maar één Zoon hadt, welken
zy, tot onzer aller groote verbaasdheid, deezer dage, aan die Kamenier heeft laaten
trouwen.
De Gravinne is in Vlaanderen zeer hoog geagt, van wegen haar kloek verstand,
voorzigtigheid en oordeel; en staat bekend voor eene Mevrouwe, boven allen dwaas
vooroordeel verheeven: en hier van levert dit Huwelyk een nieuw bewys op.
Naardemaal ik de eer heb van zeer gemeenzaam bekend te weezen in het Gezin
van een haarer naaste Bloedverwanten, aan welke zy een breed verhaal van dit
gebeurde heeft medegedeeld, zal ik het u tragten op te geeven, met de woorden
van deeze beminnenswaarde Gravinne, uit eenen Brieve, te dier gelegenheid
gezonden, waar van ik, volgens verkreegen verlof, u dit uittrekzel toeschik.
‘'t Is nu zes jaaren geleden, dat ik de waardige LEONORA (ik geef haar deezen
verbloemden naam, om dat ik

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

637
geene vryheid heb tot het melden van den rechten,) in mynen dienst nam. Zy was
van Adelyke geboorte; doch, in haare vroegste jeugd, eene Wees gebleeven, zonder
middelen. Ik besloot, uit genegenheid voor den Vader en Moeder, die ik zeer wel
gekend had, de zorg haarer opvoeding op my te neemen. Ik bragt haar op,
overeenkomstig met den leevensrang tot welken ik haar schikte, en besloot, indien
zy aan myne verwagting beantwoordde, haar, by myn dood, zoo veel naa te laaten,
als genoegzaam zou weezen, om onafhanglyk van iemand anders te leeven. Gy
moogt u verzekerd houden, dat ik zorge droeg om de striktste denkbeelden van
Deugd en Eer haar in te boezemen, en was zo gelukkig, dat haare neigingen met
myne lessen medewrogten. Zy was vry van die ligtzinnigheid en ydeltuitery,
doorgaans eigen aan Juffrouwen van haare jaaren, en ik kon geen het minste
zweemzel van eigenwaan in haar ontdekken. Ik verwonderde my over haare
schoonheid, en zy alleen scheen onkundig van haare bekoorelykheden. Dikwyls
stelde ik haar op de proeve, en overtuigd van haare trouwe en voorzigtigheid,
vertrouwde ik my, ten laatsten, geheel op haar, en raadpleegde haar ten opzigte
van myne grootste en dierbaarste belangen. Haare goede geaartheid zette haar
aan, tot het betoon van dankbaarheid, en ik was geheel voldaan over haar gedrag.
Myn Zoon, zyne Letteroefeningen voleind hebbende, dan nog minderjaarig zynde,
woonde by my in huis, tot hy den ouderdom zou bereikt hebben, om van zynen
Staat en Rang bezit te neemen. Ik verwonderde my geheel niet, dat hy myne
Kamenier aanzag als eene Juffrouw, wier staat veel te laag was om by hem eenigzins
in aanmerking te komen. Ik merkte zelfs op, dat hy het pryzen van deeze bekoorelyke
Maagd niet kon hooren, zonder daarover zyn wederzin te betoonen: menigmaal
wedersprak hy het gevoelen der zodanigen, die regt deeden aan haare verdiensten,
nogthans zorg draagende om nimmer het behoorelyk ontzag mywaarts te schenden.
Zonder my verder in te laaten tot het onderzoek der oorzaake, waar aan deeze
handelwyze moest toegeschreeven worden, kende ik ze alleen toe aan jalousy;
dewyl hy zag hoe zeer ik deeze jonge Dogter beminde en begunstigde. Elk blyk van
agting, welk ik haar betoonde, scheen in myne oogen de agterdogt van myn Zoon
gaande te maaken. Ik beken dat zulks my eenigzins ontrustte; doch ik streelde my
met de hoop, dat deeze nydige geaartheid zou afnee-
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men met het vermeerderen zyner jaaren, en dat de Maaking, met welke ik voorhad
haar in myn Uitersten Wil te begunstigen, zyne twyfelingen zou verbannen. Ik besloot,
derhalven, hem zyn gevoelen te vraagen, over de schikking die ik ten haaren
voordeele in myn Testament gemaakt had; doch terwyl ik dit denkbeeld koesterde,
werd ik zeer ontrust over de droefgeestigheid en mymering waar aan LEONORA zich
overgaf: al haare leevendigheid, al haar vlytig oppassen, en onvermoeide
bezorgdheid om my te behaagen, ruimde plaats in aan wanlustigheid en blykbaare
verveeling. Deeze verandering smertte my zeer, en zy bleef in dien toestand het
geheele laatstverloopen jaar, toen ik eindelyk besloot de oorzaak daar van te
ontdekken. De eenzaamheid, welke zy zogt, dagt ik, komt met haaren droefgeestigen
aart overeen: en ik verwonderde my geheel niet, dat zy gezelschap schuwde: maar
het maakte my verlegen, dat zy my zo veel mogelyk schuwde, en altoos na haare
kamer ging, zo ras zy het volstrekt noodige ten mynen dienste verrigt hadt. Men
verhaalde my, dat zy altoos de deur sloot, en zorgvuldig den sleutel daar uit nam.
Ik boertte hier over, op eenen vriendlyken trant, en zy antwoordde my, met haare
gewoone vriendlykheid, dat zy dit alleen deedt om ongestoord te leezen in de boeken,
welk ik haar geleend had. - Tot nog vermoedde ik, in al dit gedrag, niets geheims:
doch zonder u te kunnen zeggen wat myne nieuwsgierigheid gaande maakte, besloot
ik haar in 't oog te houden, telkens als zy na haare kamer ging. Eindelyk boodt zich,
omtrent acht dagen geleden, eene gunstige gelegenheid aan, zy liet niet alleen den
sleutel in de deur; maar dezelve een weinig openstaan. Hier op verschool ik my in
eene plaats, van waar ik, zonder ontdekt te worden, kon zien wat zy deedt, zy was
geen twee minuuten van my af geweest, of ik zag haar, na een Klederkas loopen,
waar uit zy een der schoonste Kinderen haalde, die ik immer aanschouwde, zy liet
het zuigen, en het Kind maakte geen het minste geluid, - de netheid der kleederen
van dit klein onschuldig wicht, - de zonderlingheid eener omstandigheid van deezen
aart, en de denkbeelden, welke in my opkwamen, bragten my in zulk eene verwarring,
dat ik nog verwonderd staa, hoe ik in staat was in de kamer te gaan.
Niets dan de sterke genegenheid, welke ik LEONORA toedroeg, kon de
verontwaardiging, die my vervulde, te boven
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komen. Op het oogenblik dat zy my zag, zeeg zy voor myne voeten neer, en
ontwapende myne woede. Ik spaarde geene moeite om haar te doen bekomen; in
't einde opende zy haare schoone oogen, alleen om een vloed van traanen te
schreijen, terwyl zy myne kniën omhelsde: zy kon geen woord spreeken.
Alleraandoenlykst was haar toestand: de verlegenheid, waar in zy zich bevondt,
vermeerderde haare schoonheid, en ik schaam het my niet te verklaaren, dat haar
voorkomen de bitterheid der verwytingen, welke ik voor hadt haar te doen, verzagtte.
Nogthans, in het denkbeeld, dat zy zich op eene laage wyze hadt laaten onteeren,
spaarde ik haar niet; doch besloot, met haar te verzekeren, dat ik alles, wat in myn
vermogen was, zou aanwenden om haare eer te herstellen, indien zy my ontdekte
aan wien der mynen zy zich hadt overgegeeven. - Hier op verdubbelden haare
traanen. Ik voelde my sterk bewoogen, en omhelsde het Kind, zonder te weeten
waarom: dit blyk myner tederheid gaf de Moeder moed: en zy riep uit. ‘Is alles over,
Mevrouw, ik zal u de geheele zaak ontdekken. Het bloed, dat in de aderen van myn
lieven Zoon vliet, is te edel om niet erkend te worden. - Dit Kind is de vrugt niet van
eene laage gemeenschap. 't Is uw eigen bloed, Mevrouw, - de Graaf, uw Zoon, is
de Vader. Maar helaas! op welk eene wyze? - Reeds voor eenige maanden, stelde
hy alle kunstenaaryen te werk, om my te verleiden; dan, noch eeden, noch
geschenken, noch zelfs trouwbeloften, konden baaten, tot hy eindelyk, my in diepen
slaap overvallende, met geweld volvoerde, 't geen ik op alle zyne aanzoeken
geweigerd had. Ik kan u myne wanhoop niet beschryven: ze was zo groot, dat ik
den Graaf op zyn eer als Edelman deedt zweeren, dat hy nimmer weder eenigen
toeleg op myne eer zou maaken. Hy heeft zyn woord gehouden, en ik moet hem
dat regt doen: maar nooit heeft hy afgelaaten my aan te zoeken, en om hier van
ontslaagen te worden, kon ik geen ander middel vinden, dan de bedreiging dat ik
u zynen ganschen handel zou ontdekken. - Zoudt gy het kunnen gelooven, Mevrouw,
dit gedrag veranderde de Liefde, welke hy my gezwooren hadt, in haat: en ik ontdekte
eerst de verandering van zyne gevoelens, toen ik te laat bemerkte, dat myne
onteering zou blyken door een leevendig bewys. - Wat kon ik doen? Ik besloot, het
ging zo 't ging, myn toestand te bedekken. -
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Ik maakte alles tot het kraamen gereed, en gy weet, hoe zorgvuldig ik u altoos zogt
te vermyden, als gy my met opmerking scheen te willen aanzien. In 't einde besloot
ik liever myn leeven te waagen, dan myn toestand te ontdekken. Gelukkig slaagde
alles naar wensch: ik bragt myn Kind midden in den nagt ter wereld, bakerde het
op, en gewende het aan deeze kleerkas, en de Hemel heeft my zo verre begunstigd,
dat het, zints de geboorte, nooit luid genoeg geschreeuwd heeft, om gehoord te
kunnen worden; wat de Graaf betreft, hy is nog onkundig van dit gevolg zyns
gepleegden misdryfs.’
Ik had geen kragts genoeg, (vervolgt de Gravinne) om meer hier van te hooren;
doch uit haar mond de bekentenis gekreegen hebbende, dat zy eene genegenheid
voor myn' Zoon hadt, welke zy alleen onder hieldt, uit hoofde van het verschil
tusschen hunnen Staat, verzogt ik haar het geheim voor zichzelven te bewaaren,
en besloot tot het doen van dien stap, welken ik nu genomen heb.
Op zekeren dag by myzelven zittende te overdenken, welke maatregels best in
dit geval te neemen, tradt myn Zoon ter kamer in, met een zeer vergenoegd gelaad,
en my gegroet hebbende, met zyn gewoonen kinderlyken eerbied, verhaalde hy
my, onlangs kennis gekreegen te hebben, aan eene zeer beminnenswaardige
Juffrouw, en hoe hy niet twyfelde of haare Bloedverwanten zouden gereedlyk in
haar Huwelyk met hem bewilligen, indien het my aanstondt. - Ik ontving deezen
voorslag met een gedwongen glimplach, en myn antwoord tot eene nadere
gelegenheid verschuivende, ging ik de kamer uit, en na de kamer van LEONORA, die
ik belastte met haar Kind zich in het kabinetje van myn kleedkamer te verbergen;
zo ras het middagmaal gedaan was, verzogt ik den Graaf met my na deeze kamer
te gaan; en ik gaf de striktste bevelen, dat niemand ons zou volgen of stooren.
De voorzorgen verbaasden den jongen Minnaar, die zonder draalen mede ging.
Ik ving het onderhoud aan, met hem verscheide vraagen voor te stellen, wegens
den rang en middelen der Dame met welke hy voorhadt te trouwen, en wanneer hy
op haar verliefd geworden was. My op deeze stukken geantwoord hebbende,
betuigde ik daar over wel veldaan te zyn; doch verzogt te mogen weetgen, of deeze
de eerste gevestigde genegenheid was, door hem voor een uit de schoone Sexe
opgevat? Op deeze vraage scheen hy grootlyks verlegen; en op myn nader
aandringen, be-
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leedt hy, een jaar geleden, een malle drift gevoeld te hebben, voor een jong Meisje,
die hy gelukkig niet ontdekt hadt: om dat ik ze zeker zou gewraakt hebben. Op dit
alles onderzogt ik, of dat jonge Meisje van laage geboorte, zonder middelen, en
zonder verdiensten, was? ‘Neen, Mevrouw,’ antwoordde myn Zoon, ‘haare verdienste
is verre boven haare geboorte, en haare Deugd maakte my geheel verlegen: en
niets anders, dan deeze was in staat om myne vuurige liefde in afkeer te veranderen!
Hoe, myn Zoon,’ hervatte ik, ‘dient de Deugd en Eerbaarheid eener jonge Dogter,
om u aan te zetten om haar te haaten? Zyn deeze de vrugten van uwe Opvoeding,
welke ik u gegeeven heb? Zyn dit de gevoelens van braafheid en eer, die ik u zo
diep zogt in te prenten? Moet ik u aanmerken, als een plaatsbekleeder van uwen
Vader, daar gy dusdanige begrippen koestert? - Doch laat ons een weinig nader
komen. Ik staa op een verhaal, van alle de omstandigheden, die uwe eerste liefde
vergezelde.’ - My zo stellig bepaald vindende, bekragtigde hy, schoon met veel
wederzin, LEONORA'S berigt van al het voorgevallene in deezen geheimen
minnehandel, 'er eenige omstandigheden byvoegende, die haare kieschheid haar
hadt doen zwygen: en inzonderheid, dat hy, door middel van een nagemaakten
sleutel, in haare kamer hadt weeten te komen. Naa deeze volkomene belydenis
van zyn misdryf gedaan te hebben, voegde hy 'er nevens, dat deeze zyne
ongelukkige liefdedrift van geen kwaade gevolgen vergezeld geweest was, ten
opzigte van het voorwerp; en dat hy, uit dien hoofde, oordeelde volkomene vryheid
te hebben om zyne genegenheid elders te vestigen; my alleen verzoekende zyn
geluk te willen volmaaken door myne goedkeuring.
Ik hield het gesprek aan, met hem te verzekeren, dat zyn geluk 't zelfde was als
myn eigen: doch dat het, om 't zelve bestendig te maaken, noodig was den grond
in Eer en Deugd te leggen. ‘Zyt gy,’ stelde ik hem voor, ‘zyt gy niets verschuldigd
aan de beledigde schoonheid, door u gewelddaadig onteerd, op eene wyze, waar
voor de snoodste zou gruwen? Hebt gy genoeg zekerheids, dat uw roekeloos en
snood bestaan geen gevolgen gehad hebbe? Hebt gy immer onderzoek gedaan,
hoe het met dit alles gelegen is? Indien gy, naa uw Huwelyk met de Dame, nu door
u beoogd, uwen misslag ontdekt, zoudt gy dan niet ten prooy weezen, aan de
plaagendste zelf-
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verwyten van een beschuldigd geweeten?’ - Nauwlyks had ik deeze woorden
gesprooken, of ik gaf LEONORA het bestemde teken, die daar op met het Kind binnen
tradt: en 't zelve hem aanbiedende, zeide ik: ‘Zie hier, myn Heer, het geschenk, dat
ik uwe nieuwe Zielsvoogdes zal maaken!’ - Myn Zoon, verbaasd en verlegen, kon
deezen onverwagten schok niet verdraagen; doch viel van zich zelven op den grond
neder; terwyl de arme LEONORA, die haare tederheid niet langer kon bedwingen, te
zyner hulpe toeschoot, en my smeekte, myn Zoon geen verwyten meer te doen:
teffens myne toestemming verzoekende, om myn Huis te mogen verlaaten, en na
een ander land te trekken, waar zy, met haarer handen arbeid, het noodige voor
zich en haar Kind zou zoeken te winnen. - Doch, als zy op 't punt stondt om ter
kamer uit te gaan, kwam de Graaf tot zichzelven, en werd overgehaald, om Liefde
en Deugd beide hulde te doen. Ik had naauwlyks noodig, myne gevoelens eenigzins
uitgebreid voor te draagen, zo gereed stemde hy in mynen voorslag; en door in het
Huwelyk met LEONORA te bewilligen, sloeg hy den eenigen weg in, langs welken hy
eene belediging kon vergoeden, ‘die,’ gelyk ik hem betuigde, ‘door iemand anders
gepleegd, aan eene Juffrouw my zo dierbaar, niet ongestraft zou gebleeven zyn.’
Ik begryp zeer ligt, dat veele deelen deezes voorvals een romanesk voorkomen
hebben; doch dit belet niet, dat het met de daad op deeze wyze gebeurd is.’
Ik blyf, enz.

Verhaal van de jaarlyksche feesten der Chineezen, ter eere van
den landbouw.
(Uit het Engelsch.)
De Landbouw eischt, zekerlyk, in 't stuk van Ondheid, den voorrang, boven alle
Konsten en Weetenschappen. Wy leezen toch in de vroegste tyden reeds van
Doorluchtige Staatsmannen en beroemde Helden, welken te gelyk den Ploeg eerden;
en voorlang hebben de grootste vernuften, gelyk ook de Mantuaansche Bard, den
Landbouw als een voor hun gunstig onderwerp aangemerkt. Maar in geen deel des
aardbodems word de Landbouw immer hooger geëerd, dan in China; alwaar de
Natie zig over 't algemeen ten vlytigste op den Landbouw en deszelfs verberering
toelegt. De edelmoedigheid van twee hunner Keizers is nog heden
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het voorwerp van aller Eerbied. Deze groote Monarchen, het voordeel van den
Staat, boven dat van hunne bloedverwandschap verkiezende, hielden hunne eigene
kinderen van den troon, om plaats te maaken voor menschen die zy van den Ploeg
namen. Niet minder eeren zy de Nagedagtenisse van deze Koninglyke Landlieden,
die de zaaden van t geluk, en der bestendigheid van 't Keizerryk, in den vrugtbaaren
boezem der aarde zaaiden: terwyl zy den Landbouw aanmerken, als eene
onuitputbaare bron, van alles, wat tot voedzel, en gevolgelyk tot voortplanting, van
het menschdom strekt. Van daar worden de Landlieden in China hooger dan de
Konstenaars, ja zelfs boven de Kooplieden, geacht. Ook zyn hunne voorregten veel
uitgebreider; gemerkt hun beroep, met regt als veel nuttiger voor 't Chineesche
Keizerryk aangemerkt word: want, door hunne naarstigheid, geniet de gantsche
Natie haar onderhoud. 't Is indedaad zeker, dat het, zonder den gedurigen toeleg
der Boeren op den Landbouw, onmogelyk zyn zoude, de Onderdaanen van zulk
een groot Keizerryk te kunnen onderhouden. China naamlyk is zo volkryk, dat ieder
vlakte, naar behooren bebouwd, 'er nauwlyks genoeg zy ter voedinge der
Inwoonders. En zulk een wyduitgestrekt Ryk zou maar weinig steun vinden in den
bystand van vreemdelingen, ter vervullinge van deszelfs verscheide
Noodzakelykheden; al ware het, dat deszelfs verstandhouding met hun beter
vastgesteld was, dan het Ryk tot nog goedvind. Het is derhalve niet te verwonderen,
dat men, in dit Keizerryk, den voorspoed van den Landbouw bestendig aanziet, als
een der voornaamste onderwerpen van de Regeering; en dat men den Landlieden,
ter oorzaake van dit hun beroep, zeer veel hoogachting toedraagt. En hier aan is
het toe te schryven, dat men in China, ter hunner eere, een openbaar Feest viert;
by welks onderhouding de Keizer zelf 'er moedig op is, dat hy 's Jaarlyks eens den
Ploeg bestiere. Dit komt voor als eene instelling van een der oude Oostersche
Monarchen. Kingvang, de vier- en twintigste Keizer van 't Huis van Chou, onder
wiens regeering, de vermaarde Philosooph Confusius gebooren was, 531 Jaar vóór
de geboorte van CHRISTUS, vernieuwde alle de wetten, welken, zyne voorzaaten,
ten voordeele van den Landbouw, ingevoerd hadden. Maar, ten tyde van den Keizer
Ven-ci, die 302 Jaaren na King-vang regeerde, steeg de Landbouw tot den hoogste
eerentrap. Deze Prins, bemerkende dat zyne Landen door den oorlog verwoest
waren, gaf een edel voorbeeld van oeffening en arbeidzaamheid aan zyne
onderdaanen; door zelf de bezittingen der Kroon te bebouwen. Zyne Staatsdienaaren
en alle de Edellieden werden door dezelfde noodzakelykheid aangezet, en door 's
Vorsten voorbeeld aangemoedigd. Deze gebeurtenis word gehouden, voor den
grondslag van een groot feest, dat Jaarlyks in alle de Steden van China gevierd
word; wanneer de Zon in den vyftienden graad van Aquarius treed; dat is, op dien
tyd, welke de Chineesche
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Sterrekundigen, als het begin der Lente in China, bepaald hebben. Wanneer die
tyd daar is, verlaat elk Bevelhebber van ieder Stad zyn Paleis; voorgegaan door
zulken, die zyne merktekens van gezag, by een groot getal toortsen, draagen en
vergezeld van verscheiden Muzikanten, die op verschillende instrumenten speelen.
Hy is gekroond met bloemen, en gaat dus, naar de oostelyke poort der Stad; als of
hy de Lente te gemoete ging. Zyn stoet is te zamen gesteld uit een groot getal
oraagstoelen, geschilderd, of behangen met zyden stoffen, die, in verschillende
vakken, de afbeeldzels van deze beroemde Mannen, aan wien de Landbouw het
meest verschuldigd is, vertoonen; met aanduiding der geschiedenisse van ieder
dezer onderdaanen. De straaten worden alomme met tapyten bekleed; op zekere
afstanden, ziet men Eerbogen opgeregt; en de Steden zyn over 't geheel verlicht.
Onder andere zinnebeeldige vertoningen, is 'er in den stoet, eene aarden Koe, van
zulk eene verbaazende grootte, dat vyftig mannen bezwaarlyk in staat zyn, dezelve
den trein te doen vergezellen. Agter deze Koe, welker hoorns verguld zyn, volgt een
Kind, dat den geest van naarstigheid en arbeidzaamheid verbeeld; het wandelt met
den eenen voet bloot, en den anderen bedekt; houdende een stok in zyne hand,
waar mede het de Koe onophoudelyk slaat, als of het dezelve voort wilde dryven.
Wyders volgt 'er eene menigte van arbeidslieden voorzien van hunne
gereedschappen; en voorts eene party gemaskerden en Comedianten, die
verscheiden stukken uitvoeren. De processie nadert dus den Bevelhebber; als dan
word de Koe van alle haare vercierselen beroofd, en in stukken geslaagen; en de
kleine Koetjes, die uit haaren buik komen, als mede de stukken van de groote Koe,
worden onder de menigte verdeeld. Hier op doet de Bevelhebber eene korte
Redenvoering, tot lof van den Landbouw; welken hy verheft, als 't waardigste beroep,
en 't nuttigste voor het algemeene welzyn. - Men merke ter deezer gelegenheid aan,
dat de oplettendheid van den Keizer en de Mandaryns op het belang van den
Landbouw zo ver gaat, dat men, wanneer 'er een Courier van een Onderkoning ten
Hove verschynt, nooit vergeet, na het voorkomen van t Veld, en de vooruitzigten
van den Herfst, te vraagen. Eene gunftige regenbui is oorzaak van menige bezoeken
en gelukwenschingen onder de Mandarynen. En als de Lente daar is, verzuimt de
Keizer nooit den ploeg, volgens de oude gewoonte, te bestieren; en zelf eenige
Voornen, met alle de vereischte plegtigheid te openen, om de Landlieden door zyn
voorbeeld aan te moedigen; ook neemen de Mandaryns, in ieder Stad, deze
plegtigheden in acht, met de volgende gebruikelykheden.
Het Hof der Wiskonstenaars begint, volgens de orders die zy ontvangen hebben,
met den 24sten dag van de 2de maand, vast te stellen, als den geschiktsten tot den
Landbouw; en de Ceremonie-Meesters verkondigen daar na, by eene memorie,
aan den
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Keizer de plegtigheid van het Feest. Voor eerst benoemt de Keizer twaalf Edellieden,
om hem tot zyn gevolg te dienen, en den grond agter hem te ploegen. Deze
Edellieden moeten drie Prinsen en negen Voorzitters van Souvereine Hoven zyn;
of wel hunne Assistenten, in geval van ouderdom of ongesteldheid. Ten tweede,
de pligt van den Keizer, in deze plegtigheid, is niet alleen den grond te ploegen, om
den nayver door zyn voorbeeld op te wekken; maar ook, in hoedanigheid als opperste
Kerkvoogd, eene offerhande aan Changti te doen; ter verwerving van overvloed:
en hy is verpligt, zig, drie dagen vóór de plegtigheid, met vasten en ingetogenheid,
daar toe te bereiden. De twaalf Prinsen en de Mandarynen, tot zyne hulpe geschikt,
zyn aan dezelfde wet onderworpen. Ten derde, moet de Keizer, den avond, vóór
den bepaalden dag, eene deputatie van eenige Heeren naar de zaal zyner
voorzaaten zenden. Deze Edellieden buigen zig neder voor de tafels, daar derzelver
Naamen op geschreven zyn, 'en verkondigen hen, als of zy nog in leven waren, dat
'er den volgenden dag eene groote offerhande zal geofferd worden. Behalven deze
pligten, welken den Keizer aangaan, schryft het zelfde gerechtshof aan andere
gerechtshoven de schikkingen voor, die in hunne respective Departementen in acht
genomen moeten worden. De een is geschikt om de offerhande te bereiden; en een
ander om het formulier op te stellen, dat de Keizer, geduurende de plegtigheid,
herhaalt. Deze weder heeft het opzigt over de schikking der tenten, in welken de
Hofstoet het middagmaal moet houden; en gene wordt gelast, veertig of vyftig
Landlieden te vergaderen, wier Jaaren hen achtbaar gemaakt hebben; om
tegenswoordig te zyn, als de Keizer de hand aan den ploeg slaat: benevens veertig
Jonge Boeren, om de Bouwgereedschappen te draagen; om de Ossen op te tuigen;
en 't graan klaar te maaken om te zaaijen. Zy verkiezen vyf zoorten van
plantgewassen, welken alle de anderen verbeelden; te weeten, Weite, Ryst, Boonen,
en twee zoorten van Gerst.
Wanneer de 24ste dag der tweede maand daar is, begeeft zig de Keizer, in zyn
staatsiekleed, met zyn geheele Hof, naar de bestemde plaats, om aan Changti de
Lente-offerhande op te offeren, ter verkryginge van de behoudenis der vrugten, en
den zegen van overvloed. Deze plaats is eene kleine hoogte, op een geringen
afstand, aan de zuidzyde van de Stad, ter hoogte van 50 voeten en 4 duimen; naast
welke de plaats, die de Koninglyke Landman zal beploegen, gelegen is. Op het
voleindigen der offerhande, klimt de Keizer af, met de drie Prinsen, en de negen
Presidenten, welken hy met deze onderscheiding vereerd heeft. Etlyke Edellieden
draagen de kisten, daar de zaaden in beslooten zyn; en 't gantsche Hof vergezelt
deze plegtigheid, met de diepste stilzwygendheid en eerbied. Zyne Majesteit neemt
dan den ploeg, en maakt menige voornen, voorwaarts en
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agterwaarts. De drie Prinsen, en de negen Presidenten, doen vervolgens het zelfde.
Na dit werk, 't geen voorts ook in andere deelen van 't Veld op nieuw begonnen
word, zaait zyne Majesteit de opgenoemde onderscheiden zoorten van gewassen.
Den volgenden dag bearbeiden de veertig Huislieden en Jonge Boeren het overschot
van 't Veld. En de plegtigheid eindigt met geschenken, die de Keizer onder hen
uitdeelt, bestaande in viet stukken Katoenstof. Gedurende het verloopen van dit
Jaarsaisoen, en voorts, is de Gouverneur van Pekin verpligt, dit Veld te bezoeken,
en toe te zien, dat het met de uiterste naauwkeurigheid in acht genomen worde. Hy
beziet zelf de Ryen, om te ontdekken, of 'er eenige buitengemeene Koornairen zyn;
wordende het als een zeer voordeelig voorteken gehouden, by voorbeeld, een stam
met 13 airen te vinden. Als de Gouverneur zulk een stam ontdekt, dan haast hy zig,
om deze gunstige omstandigheid aan 't Hof bekend te maaken. In den Herfst moet
hy het gewas in geele zakken vergaderen, en in een Magazyn, tot dat einde geschikt,
't geen het Koninglyk Magazyn genoemt word, verzorgen. Dit gewas word voor de
grootste plegtigheden bewaard. Wel inzonderheid neemt de Keizer, als hy zyne
offerhanden aan Tyën, of Changti offert, van dit gewas, als de vrugt van zyn eigen
arbeid: en hy doet dezelfde offerhanden, op zekere tyden van 't Jaar, aan zyne
Voorzaaten.
Men merke wyders ter dezer gelegenheid nog aan, dat deze pragtige plegtigheden
de enkelde eerbewyzingen niet zyn; welken de Chineezen aan den Landman en
de Landbouwery doen. Onder andere uitmuntende schikkingen van den Keizer
Yong ching, ter aanmoediginge van de Landlieden, is bovenal der aantekeninge
waardig, zyn bevel dat de Gouverneurs van iedere Stad, jaarlyks, den naam van
een Boer in hun district zouden opgeeven, die zig onderscheidde, door zyn toeleg
op den Landbouw; door zyn onberispelyk gedrag; de vreedzaamheid van zyn
Huisgezin; en de eensgezinde onderhandeling met zyne nabuuren; ook werd de
spaarzaamheid en bescheidenheid in zyne zaaken niet vergeeten. Op dit getuigschrift
van den Gouverneur verheft de Keizer dezen wyzen en naarstigen Boer, tot de
waardigheid van Mandaryn van de 8ste order; en zend hem de bewysbrieven van
honorair Mandaryn, Hierdoor verkrygt hy een aanzien, 't welk hem 't regt geeft, om
he kleed van die order te draagen; om den Gouverneur te bezoeken; in zyne
tegenwoordigheid te zitten, en Thee met hem te drinken. Verder word hy, voor 't
overige van zyn leeven, geëerbiedigd. Na zyn dood word hy, met alle plegtigheid
overeenkomstig met zyn rang, begraaven: ook worden zyne Eertytels op de tafels,
in de zaal zyner voorzaaten, geschreeven. Hoe sterk zyn zulke voorbeelden niet
geschikt, om den nayver der Boeren op te wekken! Overeenkomstig hier mede zyn
alle hunne zorgen tot eene algemeene bebouwing geschikt; wanneer zy eenigen
ledigen tyd hebben, hakken zy hout in de bergen; en bezoe-
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ken hunne moestuinen, of zien na hun suikerriet. Ze zyn nooit ledig; en hunne
Landen liggen nooit onbebouwd. Men telt hier gemeenlyk drie Oogsten in 't Jaar;
de eerste van Ryst, de tweede van Wikken, die gezaaid zyn vóór dat de Ryst ryp
is; en de derde van Boonen, of een ander soort van Graan. De Chineezen laaten
zelden hun Land nutteloos leggen; en de weinige gronden, die tot vermaak beplant
worden, schynen aldaar bedekt, en van 't bloote oog verwyderd te zyn; als of de
eigenaars bevreesd waren, te beschouwen, hoe veel gronds zy beziten, die bebouwd
moest zyn voor het onderhoud van 't leeven. Want by dit vernuftig Volk is het een
onverbreekelyke grondregel, dat het Algemeenebest altoos den voorrang boven
het Eigen Vermaak behoorde te hebben.
C-S.

De deugd.
ô Hoe schoon, hoe schoon,
ô Hoe goddlyk schoon
Is de schoone Deugd!...
Grootste schat der ryken!
Grootste roem der helden!
Pronkjuweel der braaven!
Heerlyk beeld der Godheid!
Wie zou u niet minnen,
Wie uw wet niet eeren!...
Gy, ô Zedenleerster!
Gy, ô Eéndrachtschraagster!
Gy, ô Vriendschapbindster!
Gy, ô Liefdevoedster!
Zyt een gift des hemels...
Langs de zagte paden,
Die uw voet bewandelt,
Strooit gy roosenbladen,
Bloeïen violieren,
Rieken ambergeuren!...
ô Hoe schoon, hoe schoon,
ô Hoe goddlyk schoon,
Is de schoone Deugd!...
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Zagt zyn uwe wetten;
Minnlyk uw' bevelen;
Hemelsch uw' geboden,
Heerlyk beeld der Godheid!...
Gy bied waar genoegen,
Grootste schat der ryken!
Gy geeft eedle blydschap,
Grootste roem der helden!
Gy schenkt reine wellust,
Pronkjuweel der braaven!...
ô Hoe schoon, hoe schoon,
ô Hoe goddlyk schoon
Is de schoone Deugd!

BERIGT
VOOR DEN

BINDER.
MENG. Afbeelding van een Toestel voor 26
Slang-Brandspuiten, te plaatzen tegen
over bl.
- Verbetering van het Ezelshoofd.

114

- Spillen, om Ankers op te winden.

216

- Afbeelding der Graftombe van
ROUSSEAU.

566
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Luchtsgesteldheid te amsterdam, november, 1781.
1{

Bar:
28.10-1

Th:
42½

Wind.
ZW2

wolkig

1{

-10-7

52

-4

-

1{

-10-5

48½

ZZW7

iets R.z.b.

2{

-9-9

47

ZtW6

z.b. iets R.

2{

-9-0

52½

-9

- R.

2{

-8-7

47½

-7

R.

3{

-8-7

43

ZW1

o. helder

3{

-10-0

51

W1

wolkig

3{

-10-7

42½

-0

o. helder

4{

29.0-2

37½

NW0

-

4{

-1-0

50

WNW2

wolkig

4{

-2-1

37

-1

o. helder

5{

-0-5

38½

ZtO4

z. betr.

5{

28.10-0

44

-8

R.

5{

-7-8

54½

ZZW8

R.

6{

-5-8

55

-6

donker

6{

-6-5

56*

-3

o. helder

6{

-5-0

51½

-8

- (☾)

7{

-3-3

50½

Z8

- z.b.R.

7{

-4-1

52

W Z W 12

donk. R.

7{

-6-5

46½

Z W 13

R.

8{

-9-7

46

WtN8

donk. R.

8{

-11-4

48

NW6

R. buiën

8{

29.1-7

43½

-4

o. helder

9{

-3-3

43½

-2

z. betr.

9{

* 4-0

51

W2

wolkig

9{

-3-9

37½

-3

-

10 {

-2-1

37

ZW4

o. helder

10 {

-1-3

46½

-6

iets R. donk.

10 {

28.11-6

43½

ZZW8

donker R.

11 {

-7-8

39½

ZtW8

R.

11 {

-6-6

44½

-4

R.

11 {

-6-0

49½

NW4

R.
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12 {

-7-5

47½

-2

z.b. iets R.

12 {

-7-7

52

WNW1

- R.

12 {

-6-0

48

WZW6

donker

13 {

-4-8

46½

N W 10

zw. wolk. R.

13 {

-7-5

51½

-7

wolk. R.

13 {

-9-1

46

-4

donker

14 {

-6-5

45½

ZtW6

R.

14 {

-4:1.3-7

55

-9

R.

14 {

-4:5.4-3

52½

Z W 10

R. donker

15 {

27.11-5

53

- 14

zw. R.z.b.

15 {

28.1-0

53

W t N 12

z. betr.

15 {

-0-3

48

Z W 10

wolkig

16 {

27.11-6

48½

W 10

z. betr. R.

16 {

28.3-1

53

W N W 11

- R.

16 {

-4-5

46½

-8

- R.

17 {

-4-7

37½

Z1

helder

17 {

-4-2

49

ZtW2

betr. stof R.

17 {

-2-3

45

ZW6

zw. R.

18 {

-4-2

42

W6

zw. w.R.H.

18 {

-4-9

45

ZW3Z1

betr.

18 {

-6-0

40

Z0

-

19 {

-8-0

32

-0

held. nevel

19 {

-10-7

44½

NO0

wolk. -

19 {

29.1-0

38

-0

o. helder

20 {

-2-2

36

Z0

damp. z.b.

20 {

-2-4

48

ZZW2

z.b. mistig

20 {

-2-0

36

ZW6

mist. donk.

21 {

-0-5

34½

Z4

-

21 {

28.10-5

42

-3

helder

21 {

-8-6

32

-2

-

22 {

-7-2

33½

- 4 N N W 10

vogt. R.

22 {

-7-8

42

NNW7

z. betr.

22 {

-9-1

35

-4

o. helder

23 {

-9-4

30½

W0

-

23 {

-9-0

41

Z2

betr. -

23 {

-8-9

32½

ZtO2

- (☾)

24 {

-9-3

34½

ZZO4

donker

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1781

24 {

-10-1

42

ZOtZ4

betr.

24 {

-11-2

34½

ZZO2

-

25 {

29.0-5

34½

ZO2

o. held. b.

25 {

-1-8

41

ZtW2

betr.

25 {

-2-7

36

ZZW2

o. helder

26 {

-2-8

32½

Z2

-

26 {

-2-5

36

ZtO4

zw. mist

26 {

-2-0

31

-3

mist. donk.

27 {

-0-9

30*

-1

zw. mist

27 {

-0-3

31

-1

-

27 {

28.11-5

30*

-1

donker

28 {

-11-4

30*

ZZW1

-

28 {

-11-9

32

ZW2

-

28 {

29.0-7

32

ZtO0

sneeu

29 {

-1-8

34

-0

donker m.

29 {

-2-2

37

Z2

-

29 {

-2-5

35

-2

-

30 {

-2-3

34

-2

-

30 {

-2-3

40

-2

-

30 {

-2-3

38

-1

-

42 37/90

4 3/10

28.9 42/90

Den 15 's morg. 9 u Bar. 27. 10 3/10*
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Luchtsgesteldheid te Amsterdam, december, 1781.
1{

Bar:
29.2-5

Th:
32

Wind.
ZtO2

zw. dr. mist

1{

-2-4

35

ZO1

-

1{

-2-8

33

ONO2

donker vogt

2{

-2-9

36

O2

-

2{

-3-0

37½

OZO2

-

2{

-2-4

33

O3

o. helder

3{

-1-5

32

OtZ3

z. betr.

3{

-1-0

35½

ZOtO3

donker

3{

-1-0

33½

OZO3

-

4{

-0-5

32

OtZ1

-

4{

-0-0

33

-2

-

4{

28.11-7

32

-4

-

5{

-11-7

33

OZO4

-

5{

-11-8

35½

-4

-

5{

29.0-0

32

- 6.4

- o.h.

6{

28.11-5

32

OtZ4

-

6{

29.0-4

33

OZO5

-

6{

-0-7

29

-3

wolkig

7{

-0-4

30

-2

donker

7{

-0-0

32½

O6

helder z.b.

7{

28.11-4

28½

OZO7

donker

8{

-10-9

29½

ZO8O8

betr.

8{

-10-9

32½

OtZ8

-

8{

-11-5

28

-9

donker

9{

-11-4

29

OZO7

-

9{

-11-6

32½

O9

-

9{

29.0-1

30

OZO8

-

10 {

-0-2

26½

-6

o. helder

10 {

-0-4

32½

O7

helder

10 {

-0-1

24

-5

o. helder

11 {

-0-0

22½*

-4

helder

11 {

-0-0

30½

OZO2

-

11 {

-0-0

24

OtZ2

- N L.
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12 {

-0-4

27

-2

z. betr.

12 {

-0-7

35½

ZO2

donk. mistig

12 {

-0-7

34½

OZO2

z. bett.

13 {

-0-7

34

OtZ2

-

13 {

-0-6

39

O2

o. helder

13 {

-0-3

31½

OZO2

-

14 {

28.11-9

30½

ZO4Z1

-

14 {

-11-7

39½

ZO2

-

14 {

-11-0

34½

OZO2

-

15 {

-10-0

34

ZtO4

-

15 {

-9-3

44

ZZW4

betr. vogt

15 {

-9-0

42½

ZW5

donk. iets R.

16 {

-7-9

46½

-6

-

16 {

-8-2

47½

WtZ5

- mistig

16 {

-10-0

41

-4

-

17 {

28.10-0

37

Z0

mist

17 {

-9-7

44½

ZtO1

natte mist

17 {

-9-8

43½

W4

-

18 {

-10-5

37

Stil.

zw. nevel

18 {

-10-6

42

ZtO2

-

18 {

-10-5

43

-2

- R. donk.

19 {

-10-4

45

-2

- natte mis

19 {

-10-3

49

ZZO3

donker R.

19 {

-10-0

49

Z4

-

20 {

-11-5

45

ZtW2

mistig

20 {

29.0-3

47

ZW2

donker R.

20 {

-1-7

43

WtZ3

- R.

21 {

-3-8

34

Z2

zw. mist

21 {

*4-2

42

- 4.5

donker

21 {

-3-8

40

-4

z. betr.

22 {

-2-1

35½

-4

o. helder

22 {

-0-6

43½

ZtO2

betr.

22 {

28.11-8

42½

Z4

- donk. (☾)

23 {

29.0-0

44

ZtW4

vogt donk.

23 {

-0-0

50

-3

o. helder

23 {

-0-0

42½

ZW4

helder

24 {

28.11-1

40½

ZtW5

-
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24 {

-10-6

50½

-6

z. betr.

24 {

-11-7

47

ZZW5

o. helder

25 {

29.0-1

48

ZW6

wolkig

25 {

-1-2

50

ZWtW2

o. helder

25 {

-2-7

40

ZtW2

betr.

26 {

-1-7

36½

-0

held. zw. nev.

26 {

-0-6

43

ZZO2

o. helder

26 {

28.10-7

41

-6

z. betr.

27 {

-8-5

44

W2

donker R.

27 {

-10-5

48

WtZ2

o. helder

27 {

29.0-6

43½

ZtW2

-

28 {

28.10-7

47

Z W 10

R. donker

28 {

-8-9

54*

- 13

donk. o.h.

28 {

-9-6

48½

W Z W 12

o. helder

29 {

-10-3

43

W5

-

29 {

-10-5

44½

-5

- z.b. damp

29 {

-10-5

44

-2

betr.

30 {

-11-3

41½

WtN2

o. helder

30 {

-11-7

47

WtZ4

-

30 {

-8-8

43

Z W 13

z.b. zw. R.

31 {

*5-4

41½

NW4

donk. mistig

31 {

-7-6

41

NOtN6

stofr. donker

31 {

-11-0

29

O N O 10

donker

38 18/90

4-

28.11 62/90
Th. den

5 's av. 11 u. 31.

Th. 1 à 14 - 31 71/84

26 's mo. 7¼ u. 35.

15 à 31 - 43 43/102

28 nam. 3 u. 54½*
29 - 3½ u. 43

19 Nov. à 14 Dec. 33
46/78
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